
nakład 11 000 egz.
kwartalnik, gazeta bezpłatna

nr 3 (17), III kwartał 2017
ISSN 2353-916X

Od redakcji W numerze „Nowocze-

snej Czeladzi”, który 

Czytelnik trzyma wła-

śnie w rękach, dwa mocne akcenty 

to dwa wywiady. Pierwszy z rad-

nym Stanisławem Pisarkiem,
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funkcjonariuszy!
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Szpitalem 
trzeba zarządzać, 

a nie administrować 
– wywiad z Dariuszem Jorgiem
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który m.in. wyjaśnia, dlaczego 

głosował przeciwko udzieleniu 

absolutorium burmistrzowi za rok 

2016. Drugi wywiad to rozmowa 

z dr. Dariuszem Jorgiem, pełno-

mocnikiem dyrektora ds. restruk-

turyzacji Powiatowego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Czeladzi, na temat trudnego, 

choć koniecznego procesu restruk-

turyzacji czeladzkiego szpitala 

i pierwszych jego efektach. W bie-

żącym numerze także kolejne 

przykłady marnotrawstwa i roz-

rzutnego szafowania publicznym 

groszem przez czeladzkie władze. 

Poza informacjami o olbrzymich 

wydatkach na różnego typu ko-

lejne zabawy i imprezy polecamy 

zaznajomić się z artykułem Toma-

sza Cukiernika o nieudanym jak 

na razie projekcie Gospodarczej 

Bramy Śląska, w który władowano 

ponad 25 mln zł.

Władze miasta, mimo że dostają 

prestiżowe nagrody z ekologii, 

to ochroną środowiska niezbyt się 

przejmują. Przykładem na to jest 

Brynica. Redakcja zbadała prób-

ki wody i ścieku i jakie są wnio-

ski? – zapraszamy na str. 4. Miło 

nam także poinformować, że je-

steśmy chwaleni. „NCz!” została 

uhonorowana nagrodą główną 

w prestiżowym konkursie o laur 

NAJLEPSZEJ, NIEZALEŻNEJ 

GAZETY REGIONALNEJ. Do-

staliśmy też bardzo pochlebny list 

od Pani Grażyny Mazur, córki 

Stanisława Hachorka, kandydata 

w Plebiscycie Sportowca Wszech 

Czasów Czeladzi. Ponadto zwraca-

my uwagę na ciekawą inicjatywę: 

czeladzkie Stowarzyszenie Nowo-

czesne Miasto zaproponowało, aby 

11 listopada 2018 r., na 100-lecie 

odzyskania przez Polskę niepod-

ległości, zasadzić w Czeladzi 100 

dębów. Wewnątrz numeru nie 

zabrakło także naszych stałych 

działów. Wszystkim czeladzianom 

przypominamy, że każdy z Was 

jest mile widziany przy współtwo-

rzeniu kwartalnika. Zapraszamy 

do korespondencji. 

Redakcja

Lęk jako narzędzie 
manipulacji
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Każdy głupi 
umie wydawać pieniądze
– Staszku, jako jedyny z miejskich rad-

nych głosowałeś przeciw udzieleniu 

absolutorium burmistrzowi za rok 2016. 

Dlaczego?

– Przyczyn jest kilka. Uprzedzając za-

rzut, że absolutorium to tylko rozliczenie 

burmistrza z wykonania budżetu, ja ta-

kie wyjaśnienie uważam za absurdalne. 

Kiedy zdecydowałem się kandydować 

w wyborach, zdecydowałem się też wziąć 

współodpowiedzialność za miasto. A to, 

ze Stanisławem Pisarkiem, miejskim radnym, rozmawiają Tomasz Cukiernik i Paweł Łakomik.

jak miastem rządzi burmistrz Szaleniec, 

jest dla mnie szalenie nieodpowiedzialne. 

– Bo?

Przede wszystkim nadmierne miejskie 

wydatki. Praktycznie w każdej dziedzinie 

Czeladź żyje ponad stan. 

– Jakieś przykłady?

– Jest ich mnóstwo. Powyżej granic roz-

sądku rozdęta jest miejska administra-

cja. W niewielkim mieście – jest nas już 

tylko 30 000 mieszkańców – burmistrz 

do zarządzania potrzebuje aż dwóch za-

stępczyń. Dla porównania w siedem razy 

większym Sosnowcu jest obecnie troje 

wiceprezydentów, a do niedawna było 

tylko dwoje. Na 200 000 ludzi! Łączny 

koszt utrzymania takiej jednej zastęp-

czyni to prawie milion złotych w trakcie 

kadencji. Dlaczego burmistrz sam nie 

wykonuje pracy jednej z nich? 

– I z powodu jednej zastępczyni odrzu-

casz burmistrzowi absolutorium?

– Nie, ale padło pytanie o przykłady roz-

rzutnego wydawania pieniędzy, więc 

podałem. Problem jest szerszy. Przerost 

zatrudnienia dotyczy w ogóle całej miej-

skiej administracji. W tej chwili, mimo 

że jest nas dużo mniej, mamy największe 

koszty w historii miasta! A utrzymujemy 

to my, mieszkańcy. Jako miasto zaledwie 

gminne mamy mniej obowiązków niż 

kiedyś – wiele urzędniczych spraw za-

łatwiamy w powiecie. Koszty powinny 

spaść, a rosną. W 2013 r. na pensje wraz 

ze składkami do nich naliczanymi dla 

pracowników Urzędu Miasta i jedno-

stek organizacyjnych (bez ZBK) miasto 

wydało niemal 37 mln zł, w 2014 r. – po-

nad 37,1 mln zł, a w 2015 r. – już prawie 

41 mln zł. Wydawało się że rekordowym 

jest rok 2016 z kwotą ponad 42 mln zł. 

Niestety, na 2017 r. zaplanowano kwo-
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tę prawie 44,5 mln zł. Zatem, w ciągu 

3 lat wydatki na wynagrodzenia wzrosły 

o prawie 7,3 mln zł, tj. o prawie 20%. Pre-

zydent Słupska, Robert Biedroń, właśnie 

oszczędności urzędnicze uznaje za jeden 

z głównych celów, jaki przed sobą posta-

wił. A u nas? Przecież gołym okiem widać 

absolutny brak gospodarskiego podejścia. 

Bo czy rozwojem można nazwać remont 

budynku UM? Albo schodów do UM? 

Za nasze pieniądze buduje się komfor-

towy pałac dla zatrudnianych przez nas 

urzędników. Ale czy nie wystarczył tylko 

remont elewacji budynku i niezbędne 

zmiany wewnątrz? Rozwojem byłaby 

poprawa miejskiej infrastruktury, by przy-

ciągać nowe firmy i nowych mieszkańców, 

a tych przecież w Czeladzi ubywa. Nie 

przybywa uzbrojenia terenów, woda coraz 

droższa i nadal złej jakości. Kwota długu 

w 2017 r. wynosi niemal 38 mln zł. Trze-

ba go spłacać do 2029 r. Lata 2015-2017 

to lata występowania rokrocznie deficytu 

budżetowego, co oznacza, że wydajemy 

więcej od uzyskiwanych dochodów. 

 

– No dobrze, ale ludzie chwalą burmi-

strza, wręcz zaczynają go kochać, a ty je-

steś przeciw? Przecież on tak zmienia 

Czeladź, a to było Twoje hasło wyborcze.

– Ale jakim kosztem ją zmienia! I w jakim 

kierunku? Ja chciałem zmienić system 

zarządzania miastem, bardzo ograniczyć 

koszty jego utrzymania. W efekcie obniżyć 

podatki, zwłaszcza dla przedsiębiorców. 

Tym samym przyciągnąć ich do nas. 

A wtedy w szybkim tempie znacząco 

wzrosłyby wpływy, a tym samym można 

by znacznie więcej pieniędzy inwestować. 

Przy ciągle niższych podatkach. To zwięk-

szyłoby wartość wszystkich czeladzkich 

nieruchomości, także tych w prywatnych 

rękach. 

– No fakt, ziemia jest u nas tańsza niż 

u sąsiadów.

– Obecnie sprzedajemy grunty najta-

niej w całej okolicy. W 2016 r. średnio 

po 97,3 zł za m² po obniżaniu cen w II, III, 

a nawet IV przetargu. Taniej niż Sosno-

wiec, Będzin, Siemianowice. A to przecież 

my mamy najlepsze położenie. Gdyby 

wzrosły ceny nieruchomości, a tak stałoby 

się, gdyby nasze grunty były atrakcyj-

niejsze podatkowo, wówczas zyskałby 

i Kowalski mający jakąś niewielką nie-

ruchomość. Bo sprzedałby ją dwa razy 

drożej niż dzisiaj. 

– Ale u nas ludzie widzą zmiany!

– Ja też widzę. Tylko polityka intensywnych 

wydatków, jaką prowadzi burmistrz, nie 

daje szans na rzeczywisty rozwój. Jemu 

będzie ciągle mało pieniędzy, bo ciągle 

będzie chciał je tylko wydawać. Często, nie-

stety, na fajerwerki a para idzie w gwizdek, 

a nie w koła. Każdy głupi umie wydawać 

pieniądze. Wymyślenie jakiejś kuriozalnej 

imprezy pod nazwą Urodziny Piasków 

jest czysto propagandowym zagraniem, 

typowymi igrzyskami dla ludu, ale płacą 

za to wszyscy.

– Są też naprawdę ważne zmiany. Re-

monty ulic, lodowisko, nowe boiska…

– I trochę ozdób. Ale wystarczy spojrzeć 

na budżety innych, podobnych miast, 

żeby zobaczyć, że tam w infrastrukturę 

inwestuje się więcej. Bo mniej pieniędzy 

pochłania administracja i imprezy. Wresz-

cie te inwestycje… Urzędnicy niebawem 

w nowym pałacu, jak pączki w maśle, 

a wiele domów nie ma kanalizacji tylko 

szamba. W XXI w.! Na skutek zaniedbań 

w sieci wodociągowej wodę mamy drogą 

i paskudną. A właśnie tych remontów ulic 

i nowych boisk powinno być znacznie wię-

cej, przy czym budowanych nie na kredyt 

czy z obligacji, a z nadwyżek.

– Gdyby było tak źle, to ludzie by to za-

uważyli.

– I zauważają. Zadowoleni są teraz pew-

nie mieszkańcy ul. Żabiej, bo po latach 

doczekali się remontu, ale co mają po-

wiedzieć mieszkańcy Staropogońskiej 

czy Harcerskiej? Poza tym nie rozumiem 

sposobu wydawania pieniędzy na kulturę.

– No, teraz to przesadziłeś. Mamy fajne 

imprezy!

– A ja bym wolał, żeby pieniądze wyda-

wać na lokalnych twórców, warsztaty, 

itp. małe inicjatywy. A na duże imprezy 

masowe ludzie mogą jeździć do ościen-

nych miast – w ten sposób wyda się mniej 

pieniędzy i na coś niepowtarzalnego, 

lokalnego, a nie na drogi festyn, jakich 

wiele w okolicy i w jakich uczestniczy tylko 

cząstka mieszkańców. Nasze kosztowały 

bardzo dużo. Każdy z czeladzian – czy 

poszedł, czy nie poszedł na Rodowicz 

– zapłacił 15 zł za bilet. Wracając znowu 

do Biedronia, tam Dni Słupska nie ma. 

Bo on wydaje pieniądze z głową, a nie 

żeby się przypodobać wyborcom.

– No to musi Ci się podobać Kopalnia 

Kultury.

– Na remont tego obiektu poszły potężne 

pieniądze. Teraz dochodzą stałe koszty 

jego utrzymania. Faktem jest, że załatano 

w ten sposób wstydliwą dziurę miasta, 

czyli brak reprezentacyjnej sali. Na razie 

w propagandzie jej działalność wygląda 

wyśmienicie, ale co ma z tego przeciętny 

czeladzianin i po co jest wyposażona 

w drogie studio nagrań?

– A plany dotyczące cechowni?

– Jestem tym przerażony i głośno krzyczę 

NIE. Pomijam kolosalne pieniądze, jakie 

trzeba będzie na to wydać. Kto to potem 

utrzyma? To tak, jakby w jakimś prywat-

nym domu nie było dobrych instalacji, 

w łazience brak ciepłej wody, w kuchni 

piec węglowy, ale właściciel buduje spe-

cjalny klimatyzowany pokój, by lepiej 

przechowywać w nim portret pradziadka. 

Domownikom brakuje na chleb, a tu jesz-

cze ochrona, by ktoś tego pradziadka 

nie ukradł, choć nikt nie ma zamiaru. 

Niestety, utrzymanie cechowni spadnie 

na mieszkańców. Z których ponad połowa 

pewnie do dziś nawet w Elektrowni nie 

była, a płacimy na nią teraz ciężkie miliony 

każdego roku. A na pewno można znaleźć 

rozwiązanie, które pozwoliłoby zachować 

ten obiekt i uczynić go funkcjonalnym bez 

kosztów, a wręcz z zyskami dla miasta. 

Popatrzmy po okolicy. Na katowickim 

Nikiszu świetnie funkcjonująca placówka 

kultury Szyb Wilson. Ale w prywatnych 

rękach. W Mysłowicach świetnie prospe-

rująca firma eventowo-restauracyjna Szyb 

Bończyk. Też prywatna. Obie w dawnych 

budynkach kopalń. Miasta ich nie utrzy-

mują. I ja właśnie oczekuję od burmistrza 

ściągania takich inwestorów-wizjonerów, 

a nie utrzymywania każdego zabytku 

z kieszeni nas, mieszkańców. 

– Czyli mówisz, że burmistrz wszystko 

robi źle?

– Nie! Jestem naprawdę pod wrażeniem, 

z jaką łatwością burmistrz Szaleniec 

rozgrywa czeladzian. Muszę przyznać, 

że ma bardzo skuteczną propagandę (choć 

składanie życzeń na drogich billboardach 

za miejskie pieniądze to już ostre przegię-

cie. Jednak, jak widać, i to przechodzi bez 

echa). Większość mieszkańców dała sobie 

wmówić, że burmistrz da nam to czy tamto. 

Przecież on to robi za nasze pieniądze, nie 

za swoje. Ostatnio miasto wyremontowało 

grilla – i posypały się achy i ochy, jakiż 

ten burmistrz jest dobry i łaskawy. JAKI 

TO DOBRY PAN! Z polską demokracją nie 

będzie dobrze, dopóki takie będą reakcje. 

Czy burmistrz dał swoje własne pieniądze 

na to? Czy osobiście zrobił to w swoim wol-

nym czasie? Nie. Burmistrz wydaje NASZE 

pieniądze, nie swoje. Robi to w ramach 

swojego dobrze opłacanego etatu. W 2015 

r. pobrał wynagrodzenie w Urzędzie Miasta 

Czeladź w wysokości największej w historii 

Czeladzi – 184 439,08 zł.

Dziś Czeladź zachowuje się jak facet, 

którego dom wymaga gruntownego 

remontu, a on kupuje sobie na kredyt 

najdroższego mercedesa i po trosze wy-

przedaje ziemię po dziadku, kosztowności 

i dzieła sztuki po babci, żeby tylko mieć 

na te raty za merca. A my go podziwiamy, 

że ma taką furę, chociaż ani nie wiemy, 

że wyprzedaje wszystko co ma, ani nie 

wiemy, że auto mocno przepłacił. Szalenie 

skuteczny, prawda? No więc burmistrz 

Szaleniec wyprzedaje tanio „na rympał” 

nasze miejskie grunty – „klejnoty rodowe 

Czeladzi” – i zamienia je na imprezy.

– I ludzie tego nie dostrzegają?

– Problem chyba tkwi w naszej, polskiej 

historii. Tyle lat, pokoleń zaborczego i sa-

nacyjnego zniewolenia, potem terror 

hitlerowski i sowiecki ukształtowały w nas 

służalczość, uniżoność wobec władzy. 

Jeśli tylko władza nam coś da, zamiast 

zabrać, to już jesteśmy szczęśliwi. Ale 

czas z tą służalczością skończyć, bo dziś 

władza jest służbą. Służbą często źle de-

cydującą o wydawaniu naszych pienię-

dzy. Więc nie właźmy jej bez wazeliny 

do d…, bo to NASZE pieniądze i nam 

się to po prostu należy, by były wydawane 

roztropnie i z szacunkiem.

– Ale dlaczego jesteś jedyny, który tak 

to dostrzega? Przecież radnych jest 

więcej. 

– Nie jedyny. Oprócz mnie dwóch radnych 

głosowało wstrzymująco. A pozostali gło-

sowali „za”, bo albo ulegli potężnej autopro-

mocji burmistrza Szaleńca, albo z jakichś 

innych przyczyn popierają go. W ogóle 

temat radnych, nie tylko czeladzkich, 

to temat do głębokiej i odrębnej dyskusji. 

Dotyczącej całej Polski i decyzji w Sejmie. 

Radni nie radzą. Nie szukają rozwiązań 

dla miasta. Nie mają inicjatyw uchwało-

dawczych. Ograniczają się do głosowania 

uchwał proponowanych przez burmistrza. 

W takim kształcie ani ilość radnych, ani 

otrzymywane wynagrodzenie po prostu nie 

mają sensu. W jednym z numerów „NCz” 

pisaliśmy o powiązaniach niektórych rad-

nych z burmistrzem. O politycznej korupcji. 

 

– Jednak niektórzy twierdzą, że po pro-

stu zazdrościsz sukcesów Szaleńcowi 

i że kieruje tobą zwykła, ludzka zawiść.

– Ci, którzy mnie znają osobiście, wiedzą, 

że uczucie zawiści jest mi obce. Mam 

wystarczająco dużo życiowych osiągnięć 

i niezależności, by nie podchodzić w ten 

sposób do życia. Cieszę się z sukcesów 

miasta. Dostrzegam, że ubocznym efektem 

wielkiej autopromocji Szaleńca jest ciut 

lepszy odbiór Czeladzi na zewnątrz oraz 

wzrost lokalnego patriotyzmu. Cieszą mnie 

sukcesy czeladzian. Ale jest wiele spraw, 

które zsumowane w całość powodują, 

że po prostu przestaję lubić pana Zbignie-

wa, choć był czas, że i ja dałem się trochę 

oczarować jego gładkości. Śmiejemy się 

z zażenowaniem, gdy ktoś kupuje sobie 

nagrody, wpłacając pieniądze na konto 

jakiejś fundacji. W kultowym „Misiu” 

Barei jest scena, w której główny bohater 

daje puchar dla wnuka jakiegoś prominen-

ta. Oj, miałby z czego nabijać się Bareja 

w Czeladzi. Wystarczy, że cokolwiek się 

wydarzy – obiektywnie błahego, jak np. 

wydanie jakiejś niszowej książki przez 

Muzeum Saturn, a krzyku co niemiara. 

Niezłym numerem była okładka miesięcz-

nika „Europerspektywy” ze zdjęciem na-

szego burmistrza – powszechnie wiadomo, 

że właściciel tej gazety miejsce na okładki 

sprzedaje drogo, bo ludzi próżnych nie 

brakuje. Ale największym zdziwieniem 

było otrzymanie przez miasto Czeladź 

tytułu gminy ekologicznej. Miastu ze złą 

wodą, brudną rzeką, brakiem kanalizacji, 

zatrutym powietrzem, w którym niemal 

nic się nie robi, by to poprawić.

– No przecież zatrute powietrze to nie 

wina Szaleńca!

– Nie, ale jeśli powietrze aż śmierdzi, 

a miasto dostaje nagrodę „za ekologię”, 

to śmierdzi tu coś więcej, niż powietrze. 

Żenująca jest też dla mnie historia z za-

trudnianiem własnej żony na stanowisku 

dyrektora miejskiego muzeum. W 2014 

r. zarobiła 43 tys. zł, a w 2016 r. – już niemal 

100% więcej! A poza tym, chyba praw-

dziwa jest opinia, że Zbigniew Szaleniec 

to klasyczny przykład polskiego karierowi-

cza. Że wstępował do kolejnych partii nie 

dla naprawy Rzeczpospolitej, a dla własnej, 

osobistej kariery, którą ostatecznie udało 

mu się zrobić, by po drodze skrzętnie 

zapomnieć o tych, którym ją zawdzięczał. 

Klasyczna „gra na dłużnika” – pisaliśmy 

o tym socjologicznym zjawisku dotyczą-

cym ludzi małych i mściwych w którymś 

z poprzednich numerów „NCz”. A co na-

prawił, będąc prominentnym działaczem 

PO? Tyle, co cała ta partia, czyli niewiele 

dla kraju, dużo dla siebie. Swego czasu, 

podczas jakiejś dyskusji na FB, powtó-

rzyłem obiegową i popularną informację 

o jego członkostwie w PZPR. Bardzo się 

wówczas oburzył i gorąco zaprzeczył, 

jakoby był członkiem i tej partii. Tak, jakby 

to było jakąś straszną plamą na honorze. 

Osobiście znam kilku bardzo przyzwo-

itych, prawych, ideowych ludzi, którzy 

byli w PZPR. Zadziwia więc ta reakcja, 

jakby brzydził się myśli o tym członko-

stwie. Kiedy popierałem go w wyborach, 

miałem naiwną nadzieję, że się zmienił, 

dojrzał i że może teraz na stołku burmi-

strza będzie  grać już tylko dla naszego 

miasta. Niestety, choć jego doskonała 

autopromocja stwarza takie pozory, tak 

po prostu nie jest.

– Więc zapytamy jeszcze raz, nie widzisz 

żadnych pozytywów?

– Reasumując: gdyby zmieniono politykę 

podatkową oraz zmniejszono bieżące 

koszty obsługi miasta, już niebawem 

Czeladź miałaby nadwyżki, z których 

spokojnie można by realizować znacz-

nie więcej remontów, budowy miejskiej 

infrastruktury niż obecnie. Tymczasem 

aktualne realizacje nie dają na to szans. 

Nie zmniejsza się kosztów bieżących, 

a tak potrzebne remonty i nowe obiek-

ty realizuje się, zadłużając miasto bądź 

finansując je pieniędzmi ze sprzedaży 

naszych nieruchomości. Jedyne co mogę 

rzeczywiście pochwalić to poprawienie 

estetyki w kilku miejscach oraz praca 

naszego MZGK i doposażenie go.

– Dziękujemy za rozmowę.

Stanisław Pisarek
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25 milionów w błoto?
W latach 2010-2013 zrealizowano projekt Gospodarczej Bramy Śląska – uzbrojenie 
terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi. W ramach tej inwestycji 
wybudowano ul. Gdańską (prawie 1,9 km) wraz z chodnikiem do ul. Mysłowickiej 
(ponad 400 m) i uzbrojeniem: kanalizacją sanitarną (ok. 3,5 km), deszczową 
(4,9 km), pompowniami, zbiornikami retencyjnymi, wodociągiem (2 km), 
kanalizacją teletechniczną (ponad 1,6 km) i oświetleniem. Na te inwestycje wydano 
prawie 25,3 mln zł, z czego dotacje unijne wyniosły ponad 19,4 mln zł (77%), 
a wkład własny z budżetu miasta – niemal 5,9 mln zł. Celem było uruchomienie 
dalszych terenów dla inwestorów (15 ha). Niestety niezbyt się to udało. 

Grube miliony czeladzkiego i unij-

nego podatnika zostały wyda-

ne, a z informacji uzyskanych 

z Wydziału Prawno-Organizacyjnego 

UM Czeladź wynika, że do tej pory przy 

ul. Gdańskiej do sprzedania pozostała 

zdecydowana większość, bo aż ok. 80% 

terenów i wybudowano zaledwie dwa (!) 

budynki związane z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej. Sytuacja wyglą-

da tak źle pomimo faktu, że w Wydzia-

le Gospodarki Nieruchomościami jeden 

Brynica, która być może jest rekor-

dzistką świata, gdyż na odcinku 

zaledwie kilkunastu kilometrów 

płynie przez aż 7 miast, od czeladzkiego 

Józefowa z rzeki zamienia się w ściek. Kiedy 

przechodzi się przez most w parku Gra-

bek, widać, że woda jest już całkiem fajna. 

Przezroczystość nawet do metra, sporo ro-

ślinności, która robi swoje, czyszcząc rzekę. 

Nadaje się do kąpieli. Niestety! Od miejsca, 

w którym wpada potok CZOK (Centralny 

Zakład Odwodniania Kopalń), woda robi 

się DRAMATYCZNA. Jest pełna jakichś 

brązowych, gównopodobnych wykwitów, 

śmierdzi szambem. Później, na wysokości 

schroniska dla zwierząt w Dąbrówce Małej, 

jest jakiś kolejny wyciek – prawdopodobnie 

z katowickiej oczyszczalni ścieków – który 

dokłada straszny syf. Woda robi się czarna, 

śmierdząca, nieprzezroczysta. 

Natychmiast po zakończeniu spływu 

zgłosiłem problem do sosnowieckiego 

WOPR, do Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska i do burmistrz miasta 

Czeladź. Od tego ostatniego otrzymałem 

z pracowników zajmuje się poszukiwa-

niem inwestorów. A może to Czeladź 

swoimi wysokimi podatkami i opłata-

mi ich nie przyciąga? Jak dowiedziałem 

się w UM, dla potencjalnych inwestorów, 

którzy chcieliby kupić działki przy ul. 

Gdańskiej, gmina Czeladź nie przewi-

duje preferencyjnych warunków prowa-

dzenia działalności. 

Co więcej, MZGK w Czeladzi podał, 

że roczny koszt oświetlenia niemal pustej 

ul. Gdańskiej w 2016 r. wyniósł prawie 

8,6 tys. zł. Niewielkim pocieszeniem jest 

fakt, iż w 2016 r. wpływy z podatku od nie-

ruchomości od firm działających przy ul. 

Gdańskiej wyniosły 449,5 tys. zł. Oznacza 

to, że jeśli w kolejnych latach podatki będą 

nadal wpływały w podobnej wysokości, 

a koszty oświetlenia nie będą rosły, to za-

inwestowane 25,3 mln zł w podatkach 

zwrócą się dopiero po ponad 57 latach!

Jak na razie ul. Gdańska służy innym 

celom. „Mieszkańcy okolic tzw. Wschod-

niej Strefy Ekonomicznej Czeladzi bardzo 

proszą o zadbanie o chodniki i ulicę Gdań-

ską. Wielu z nas chodzi tam na spacery, 

biega, wyprowadza swoich milusińskich. 

W tym roku ani raz od wiosny nie zadba-

no o ten teren. Owszem postawiono 2 ko-

sze na śmieci i za to BARDZO dziękujemy. 

Trawa miejscami sięga 1,5 m wysokości. 

Chodniki zarastają. Kilka lat i trzeba 

będzie ponownie rekultywować....tylko 

po co? Wystarczyłoby dwa razy do roku 

zadbać. Prosimy o zadbanie o ten teren” – 

pisze na FB jedna z czeladzianek. Chyba 

jednak nie taki cel przyświecał urzędni-

kom planującym budowę tej ulicy…  

Brynica – rzeka czy ściek?

odpowiedź, że korytem CZOK płyną 

wody kopalniane. Tymczasem redakcja 

„NCz” na własną rękę dokonała pobrania 

próbek „wody” i oddała je do laboratorium 

w Będzinie. Wynik badań potwierdził 

nasze obawy. Jednoznacznie świadczą one, 

że DO NASZEJ RZEKI WPUSZCZANE 

SĄ ŚCIEKI!

Ciekawe jakie normy ma CZOK w swo-

im zezwoleniu wodno-prawnym? Sprawa 

kwalifikuje się do prokuratury. Brynica 

jest zatruwana na naszych oczach. Panie 

Prezesie ZIK – proszę zgłosić to do proku-

ratury. Panie Burmistrzu, proszę natych-

miast zacząć rozwiązywać ten problem. 

Nie może być tak, że w XXI w., w mieście, 

którym Pan teraz zarządza, odprowadza 

się ścieki bezpośrednio do rzeki. Swoją 

drogą, nie trzeba specjalnych badań – go-

łym okiem i węchem można stwierdzić, 

że korytem CZOK nie płyną tylko wody 

z kopalni. To ewidentne zatruwanie śro-

dowiska. Kiedyś pisaliśmy już o proble-

mie na wylewach przy ul. Staszica. Teraz 

kolejny precedens. A przecież niedawno 

burmistrz szczycił się otrzymaniem tytu-

łu ekologicznej gminy. Trudno o większy 

paradoks. Zimą potworny smog, brak ka-

nalizacji w wielu miejscach miasta i za-

truwanie rzeki. WIOŚ nadał sprawie nu-

mer i miejmy nadzieję, że dość szybko 

problem zostanie rozwiązany. 

Stanisław  
Pisarek

Tomasz  
Cukiernik

Podczas IV Spływu Kajakowego im. Aleksandra Doby pod nazwą 
RZEKA ŁĄCZY MIASTA, którym w czerwcu br. płynęliśmy z Piekar Śl. 
do Sosnowca przez Wojkowice, Będzin, Siemianowice Śl., Czeladź 
i Katowice, mieliśmy przykrość zmierzenia się z katastrofalnym 
stanem naszej rzeki. 

Wyniki badania próbek wody
Brynica 

przed dopływem CZOK

Woda 

z dopływu CZOK

Biologiczne zapotrzebowanie na tlen (mg/litr) 16 146

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (mg/litr) 55 475

Amoniak (mg/litr) 0,72 80

Józefów – dopływ z odwodnienia CZOK, który zaczyna 

się niedaleko cmentarza na Piaskach, którym płynąć mają 

wody z odwadniania kopalni.

Dopływ CZOK – gdzieś po drodze pomiędzy nim, 

a punktem wypompowywania wody spod ziemi, jest 

prawdopodobnie podłączony dopływ ścieków. Czy tak? 

Kto? Gdzie? Ile? To pytania do ZIK-u i burmistrza.

Ul. Gdańska dla spacerowiczów Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Kilka metrów dalej i widać wyraźną zmianę koloru wody

I już płynie sobie i śmierdzi ściek Brynica
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W artykule mojego autorstwa w numerze 16 „NCz” z II kw. br. pt. „Muzeum Saturn” wkradła się 

nieścisłość w redakcyjnym śródtytule, gdzie użyto określenia „podwyżka”. Szło oczywiście nie 

o podwyżkę samej pensji miesięcznej, tylko o podwyżkę łącznego rocznego wynagrodzenia, bez 

wchodzenia w jego składniki. Dokładnie to wynika z treści artykułu. 

Stanisław Pisarek

Rusza budownictwo 
w trosce o ludzi 
czy inną troskę?
Jak informuje czerwcowe „Echo Cze-

ladzi”, wszystko jest na dobrej drodze, 

aby w mieście powstało 280 nowych 

mieszkań. Wiadomość niesamowita, 

zwłaszcza że od wybudowania osiedla 

Norwida żadna większa inwestycja 

mieszkaniowa nie powstała (to już 

30 lat). I to wszystko w trosce o LUDZI! 

Czy aby na pewno? Zacznijmy rozbie-

rać informację na części pierwsze. 280 

mieszkań to mniej więcej 4 takie bloki, 

jak na Auby lub Musiała. Co to za wy-

czyn szczytowego rozwoju „radosnego 

kapitalizmu”, zważywszy wybudowanie 

osiedla XXXV-lecia w największym 

kryzysie stanu wojennego, a 2 lata póź-

niej, też w kryzysie, osiedla Dziekana 

(jeśli młodzi ludzie nie wiedzą, o jakim 

kryzysie mowa, niech spytają rodziców, 

ile tygodni stali w kolejce za telewizo-

rem). No ale dobre i to. Mieszkania 

będą miały około 50 m2. To 3 klitki 

lub 2 większe pokoje, a czynsz będzie 

wynosił od 825 do 1000 zł, czyli w oko-

licach obecnych cen najmu na wolnym 

rynku. Doliczając media (woda, prąd, 

gaz) odpowiednio 1100 do 1300 zł. Ta-

nie więc to nie będzie. W latach 80. 

CzSM, budując wspomniane osiedla, 

zatrudniła kilkunastu dodatkowych pra-

cowników. Tym razem powstanie spółka 

celowa przy udziale gminy Czeladź, 

Czeladzkiego Towarzystwo Budow-

nictwa Społecznego Sp. z o.o. i To-

warzystwa Funduszy Inwestycyjnych 

Banku Gospodarstwa Krajowego SA.

Realizacja mieszkań kosztować będzie 

około 45 mln zł społecznych (naszych) 

pieniędzy, nie licząc nieruchomości 

wrzuconych do spółki przez miasto.

Czy ta kwota pokryje również koszty 

funkcjonowania spółki? – nie wia-

domo. Pani wiceburmistrz Elżbieta 

Dmitruk uważa, że przedsięwzięcie 

napawa optymizmem. Ciekawe kogo, 

biorąc pod uwagę powyższe, chyba tylko 

tych „wysokiej klasy specjalistów-zna-

jomków”, którzy załapią się na intratne 

stanowiska we wspomnianej spółce.

Czeladzkie parki 
– tam się dzieje lub nie
Dwa lata temu po interwencji jednej 

z mieszkanek Czeladzi, wiosną, udroż-

niono przejście łączące ul. 21 Listopada 

z mostkiem nad Brynicą prowadzącym 

do parku Jordana. Wcześniej przez lata 

było ono zarośnięte, co powodowało 

duży dyskomfort dla osób z niego ko-

rzystających. W zeszłym roku służby też 

zrobiły co do nich należy, ale dopiero 

w początkach września na organizowany 

w parku Jordana przez władze miasta 

Piknik Rodzinny. Bardzo późno, ale 

widać trochę musieli się do tego przygo-

tować. W tej rubryce „NCz” (nr 3/2016) 

przybliżyłem tę sprawę, pisałem również 

o powielaniu dobrych standardów. My-

ślałem, że stosowne służby wezmą sobie 

to do serca i będzie dobrze, zwłaszcza 

że pracownicy dbający o wygląd zieleni 

przechodzą tamtędy z Jordana na Alfred. 

Niestety, nic takiego się nie stało, a nawet 

jest gorzej, bo uległy zużyciu schody 

prowadzące na most.

Od początku powstania parku Alfred 

leżą tam pozostawione takie betonowe 

„cosie”, cztery pełnowartościowe zostały 

zaadaptowane na krąg do ogniska, nato-

miast jeden kompletnie uszkodzony leży 

„do góry nogami” obok alejki. Po co leży? 

– nie wiadomo, nie wiedzą też służby 

i na wszelki wypadek już blisko 20 lat 

go nie ruszają. Może jednak ktoś zna 

tę tajemnicę, wyjawi ją i można będzie 

to „coś” uprzątnąć?

Cenne wyróżnienia 
dla miasta?
Jak z dumą poinformował sam bur-

mistrz Czeladzi, miasto otrzymało dwie 

prestiżowe nagrody. Pierwsze miejsce, 

w jednej z 11 kategorii „Obiekt Użytecz-

ności Publicznej” za budynek Kopalni 

Kultury w konkursie „Inwestycja Roku”. 

Jak można przeczytać na stronie inter-

netowej konkursu, organizatorem był 

Instytut Gospodarki Nieruchomościami 

oraz niejaka Krajowa Izba Gospodar-

ki Nieruchomościami, komisja przy-

znająca nagrody składała się z samych 

arcyprofesjonalistów od zarządzania 

nieruchomościami i zatrudnionych w sa-

morządach terytorialnych (niestety nie 

są oni wymienieni), a zdobywcy nagród 

mogą liczyć na promocję inwestycji 

na stronie konkursu i otrzymanie sto-

sownego dyplomu. Domyślamy się, 

że w tej kategorii startowały tylko dwa 

obiekty, bo nikt nie otrzymał nagrody 

za III miejsce. Jeśli do tego dodamy, 

że udział w konkursie kosztował miasto 

7810 zł i przedstawiciel miasta wziął 

udział w Gali Finałowej w wypasio-

nym hotelu ze spa, to mamy pewność 

co do wartości tego wyróżnienia.

Z kolei Izba Ekologiczna i Platforma 

Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe 

nadała naszemu miastu certyfikat „Eko-

logicznej Gminy” za walkę ze smogiem 

i prowadzenie działań zachęcających 

do wymiany starych kotłów grzewczych 

na nowe, ekologiczne. Przypomnijmy, 

że w Czeladzi można liczyć na dotację 

do modernizacji ogrzewania w zawrot-

nej wysokości do 1000 zł. Wyróżnie-

nie jest tym „cenniejsze” (albo nawet 

śmieszniejsze), że Katowice nie mogą 

poszczycić się takim certyfikatem. Może 

przez niedocenienie sprawy, bo stosowna 

dotacja nie przekracza tam nawet mar-

nych 10 000 zł. 

Redaguje: Eustachy Przypadek

Ile zarobili czeladzcy funkcjonariusze w 2016 r.?

Imię i nazwisko Stanowisko

Roczne 

zarobki 

łącznie

Uwagi

Zarobki 

w przeliczeniu 

na miesiąc

Zbigniew 

Szaleniec
burmistrz 189 251,83 zł

w tym wynagrodzenie 

z RN sosnowieckiego 

szpitala (30 507,11 zł)

15 770,98 zł

Elżbieta Dmitruk
zastępca burmistrza 

ds. komunalnych
164 721,52 zł

w tym wynagrodzenie 

z RN ZIK-u (22 915,4 zł)
13 726,79 zł

Beata Zawiła
zastępca burmistrza 

ds. społecznych
137 481,38 zł 11 456,78 zł

Dorota Bąk sekretarz miasta 152 752,93 zł

w tym wynagrodzenie 

z RN PKM Sosnowiec 

(24 447,62 zł) i umowa 

zlecenie (3500 zł)

12 729,41 zł

Urszula 

Polak-Wałek
skarbnik miasta 133 881,83 zł 11 156,82 zł

Bożena 

Podgórska

dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej
68 313,93 zł

w tym wynagrodzenie 

spoza UM – 8467,69 zł
5692,83 zł

Sławomir Święch prezes ZIK 132 058,48 zł 11 004,87 zł

Paweł Wojtusiak prezes CTBS 120 618,22 zł
w tym dieta radnego 

w Sosnowcu 29 094,02 zł
10 051,52 zł

Izabela Penszko dyrektor MZGK 104 533,18 zł 8711,1 zł

Aneta Jóźwin-

Rybska
dyrektor MOPS 96 870,45 zł

w tym wynagrodzenie 

spoza MOPS-u – 

3129,05 zł

8072,54 zł

Ewa Kiedrzyn dyrektor ZBK 110 346,71 zł 9195,56 zł

Henryk Michalski dyrektor MOSiR 82 862,96 zł 6905,25 zł

Dominik 

Hodurek

dyrektor DPS 

„Senior”
72 532,22 zł 6044,35 zł

Iwona Szaleniec
dyrektor muzeum 

„Saturn”
85 358,93 zł

od 2014 do 2016 roczne 

zarobki niemal podwoiły 

się! W 2014 r. wyniosły 

43 499,21 zł

7113,24 zł

Dane za rok 2016 na podstawie oświadczeń majątkowych. 

Sprostowanie 
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– Jakie ma Pan doświadczenie w restruk-

turyzowaniu szpitali? 

– Myślę, że bogate, zwłaszcza że restruk-

turyzacje, które prowadziłem, zakończyły 

się sukcesem. Szpital na ul. Ceglanej w Ka-

towicach przejąłem w 2010 r. Jego wyniki 

oscylowały pomiędzy -500 tys. zł a +2 mln 

zł rocznie. W ciągu 7 lat mojej pracy szpital 

skoczył na wyniki średnie od 10 do 16 mln 

zł zysku rocznie. Przejąłem szpital, który 

w ogóle nie był remontowany od momentu 

jego wybudowania. Zbudowaliśmy całą 

część onkologiczną i radioterapię, oddając 

ok. 7 tys. m2 nowej wcześniej niewyko-

rzystanej powierzchni. Ten zamysł oraz 

zmiana całej organizacji szpitala wpłynął 

na wzrost dochodów. Obrazem zmian 

organizacyjnych jest skrócenie średniego 

czasu pobytu pacjenta na oddziale okuli-

styki, które wynosiło 4,67 dni, do 1,62 dnia.

– Jak to w ogóle było możliwe w pol-

skich warunkach prawno-finansowych?

– W momencie, kiedy zwiększyły nam 

się znacząco zyski, transferowaliśmy 

je w całości w inwestycje. Były one tak 

przemyślane, aby w perspektywie dawały 

one nowe przychody. 

– Czyli z tego przykładu wynika, że 

w polskiej służbie zdrowia nie ma za 

mało pieniędzy.

– To zależy od zakresu. Ja wyznaję tezę, 

że można zbilansować każdy szpital.

W 2015 r. wziąłem do restrukturyzacji 

Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach, 

który miał 26 mln zł długu i średnia strata 

roczna wahała się od 5 mln zł do zera. 

W ciągu 14 miesięcy restrukturyzacji szpital 

ten przyniósł zysk 5 mln zł. Czyli kiedy wie 

się, jak to zrobić, to da radę przeprowadzić 

taki proces. 

– Dlaczego inne szpitale nie mają takich 

sukcesów, jak te dwa szpitale w Katowi-

cach, którymi Pan kierował?

– Szpitalem trzeba umieć zarządzać, 

a nie administrować, czyli być tylko 

„dyrektorem”. To jest bardzo skompli-

kowany proces, który trzeba zrozumieć 

i wiedzieć, na czym polega dobro pacjenta, 

ale i ekonomia. Tak trzeba umieć skon-

figurować ten układ, aby przynajmniej 

zamknęło się to na zero. I w szpitalach jest 

to możliwe, choć dotyczy to niewielkiego 

odsetka ogólnej ich liczby w kraju. 

– Jaką sytuację zastał Pan w szpitalu 

powiatowym w Czeladzi?

– Nie ukrywam, że bardzo trudną. 

Na przestrzeni lat szpital zwijał się, a tak 

wprost: był na chwilę przed likwidacją. 

Myślę, że to również odczucie mieszkań-

ców powiatu będzińskiego. Szpital stracił 

kontrakty na oddziały okulistyki, rehabi-

litacji neurologicznej, a kontrakt Zakładu 

Rehabilitacji Dziennej został znacząco 

ograniczony. Brak inwestycji, nowoczesnej 

technologii oraz braki wyspecjalizowa-

nej kadry medycznej znacząco wpłynęły 

na spadek zainteresowania leczeniem 

w szpitalu, czego ewidentnym przykładem 

była porodówka (tylko co 6 mama decy-

dowała się na poród w szpitalu, a to zde-

cydowanie za mało). Co więcej, w szpitalu 

był brak jakiejkolwiek wizji rozwoju. Jak 

brakuje pieniędzy, a dług, jaki tu zasta-

łem, wynosił ponad 60 mln zł, to mamy 

katastrofę. Średnioroczna strata wynosiła 

5 mln zł, a w roku 2016 – prawie 9 mln 

zł. Nie wyciągano żadnych wniosków. 

Sztandarowym przykładem był Zakład 

Radiologii. Koszt zrobienia zdjęcia RTG 

wahał się od 67 zł do 111 zł, a sprzedawano 

je do innych NZOZ-ów po 45 zł, bo taka 

jest rynkowa cena! Po oddaniu w outso-

urcing tej części i redukcji zatrudnienia 

osiągnęliśmy tę cenę plus zobowiązanie 

inwestora do wprowadzenia nowego 

cyfrowego RTG. Akurat odebraliśmy 

najnowocześniejszy aparat, który będzie 

znakomicie służył nie tylko lekarzom 

do prawidłowej diagnostyki, ale przede 

wszystkim pacjentom. Podobnie było 

w laboratorium analitycznym, w którym 

pracowało 29 osób. Dzisiaj jest zatrudnio-

nych 13 i wykonują te same świadczenia 

w tym samym czasie. Innym przykładem, 

który mogę przytoczyć, to transport sani-

tarny. Ekstremalna sytuacja, która dowodzi 

niegospodarności, to przewóz karetką 

pogotowia torby pacjenta, którą zostawił 

na izbie przyjęć. I wypisanie na tę tor-

bę zlecenia medycznego. Jeśli ktoś nie 

liczył każdego kosztu, to ten szpital nie 

mógł działać dobrze. Mówiłem wcześniej 

o braku wizji. Przecież nie jest odkry-

ciem, że od października br. wchodzi sieć 

szpitali. Mówi się o tym od ponad 2 lat. 

Przyszedłem tutaj w lutym, nikt do tego 

czasu nie wykonał żadnej analizy, w któ-

rym kierunku pójdzie szpital. W mojej 

ocenie tworzono pozory restrukturyzacji. 

Np. przeniesiono oddział wewnętrzny 

z Będzina do Czeladzi, mimo że tu już był 

oddział wewnętrzny, nie redukując w ten 

sposób złotówki kosztów, a tworząc nowe 

problemy. Po pierwsze, dla mieszkańców, 

którzy stracili ten oddział w Będzinie. 

Po drugie, rozsypała się kadra medyczna, 

bo nie chciała przejść do Czeladzi. Ewi-

dentną nonszalancją było utrzymywanie 

kadry medycznej w oddziałach, które 

straciły kontrakt i poupychanie ich po in-

nych komórkach, żeby nikt nie mówił źle. 

Przecież to absurd, a nie restrukturyzacja. 

Kolejnym przykładem braku gospodarno-

ści było zaciągnięcie kredytu w parabanku 

i w tym samym roku ponowne zadłużenie 

szpitala na kolejne 7 mln zł. Czyli zacią-

gnięto kredyt, żeby wspomóc płynność, 

ale nikt nie przeprowadził równoczasowo 

procesu restrukturyzacji, by nie budować 

nowych strat.

– Burmistrz Zbigniew Szaleniec stwier-

dził, że zwolnienie dyrektora Jacka 

Kołacza to świństwo i szukanie kozła 

ofiarnego. Bardzo ubolewał nad tym, 

że to nie on nadal prowadzi tę placów-

kę. Czy zgadza się Pan z tym punktem 

widzenia? Czy raczej to dyrektor Kołacz 

jest odpowiedzialny za złą sytuację cze-

ladzkiego szpitala?

– Nie moim zadaniem jest ocena relacji 

pomiędzy dyrektorem szpitala a organem 

założycielskim. Widać jednak wyraźnie, 

że osoby odpowiedzialne za zdrowie 

w starostwie nie potrafiły prawidłowo 

nadzorować szpitala. Sytuacja się zmieniła, 

gdy nadzór wziął na siebie sam starosta. 

Uważam, że pan dyrektor Kołacz dużo 

za późno został pozbawiony stanowiska.

– Jakie są możliwości naprawy sytuacji? 

Co do tej pory udało się zrobić?

– Dla mnie proces restrukturyzacji to pro-

ces całościowych zmian. Trzeba zmienić 

działalność każdej komórki organizacyjnej 

w placówce. I albo pracownicy wezmą 

w tym udział, albo będą musieli odejść. 

To jest dla mnie biało-czarne. Proces ten 

to rozwój, czyli zwiększenie przychodów 

szpitala także przez inwestycje. To również 

redukcja kosztów, w tym ta najtrudniejsza 

– restrukturyzacja zatrudnienia i popra-

wa jakości leczenia. To wszystko musi 

iść w parze. Co zrobiliśmy w ciągu tych 

6 miesięcy? Skończyliśmy budowę od-

działu okulistyki, który za chwilę będzie 

uruchomiony z kontraktem. To także 

trwająca właśnie inwestycja – budowa 

oddziału intensywnej opieki medycz-

nej. Nigdy nie było takiego zamysłu, aby 

go w szpitalu utworzyć. Koszty leczenia 

najcięższych pacjentów szpital i tak ponosi, 

prowadząc proces leczenia w znacznie 

mniej bezpiecznych warunkach, bo cho-

rzy leżą na innych różnych oddziałach. 

Redukcja kosztów to na pewno restruktu-

ryzacja zatrudnienia. Na 30 czerwca 2017 

r., czyli po 4 miesiącach zmniejszyliśmy 

zatrudnienie o 82 osoby we wszystkich 

grupach zawodowych. Łączna redukcja 

z osobami, które przejdą na emeryturę 

od 1 października, wyniesie ponad 100 

osób. To koło 20% zatrudnienia, przy czym 

szpital pracuje pełną parą, wykonuje po-

nad 100% kontraktów. Ale jeśli większość 

przychodów z NFZ pokrywała tylko płace, 

a brakowało na leki i leczenie pacjentów, 

to tak szpital funkcjonować nie mógł. 

Po drugie, to także zmiana systemu pracy, 

czasu pobytu pacjentów, obsługi pacjenta, 

systemu leczenia. I trzeci element – popra-

wa jakości leczenia. Rozumiem to bardzo 

szeroko. W tak krótkim czasie udało nam 

się zdobyć 2 certyfikaty: ISO i PSS (Naro-

dowy Program Ochrony Antybiotyków). 

Gdyby zrobiono to wcześniej, a nie udało 

się to przez 20 lat, to te 2 certyfikaty nie 

pozwoliłyby stracić kontraktu np. na re-

habilitacji neurologicznej. Szpital przegrał 

1 punktem, a za samo ISO są 2 punkty. Jeśli 

ktoś nie starał się poprawiać jakości, nie 

przygotował się nawet do tak prostego 

certyfikatu, to jak to nazwać? Czy to jest 

specjalna destabilizacja? Czy to jest głupo-

ta? Czy brak zarządzania? Jako ekonomista 

przyjmuję to jako brak zarządzania. Po-

litycy niech ocenią, co to było naprawdę. 

Inny przykład dotyczący jakości to endo-

protezowanie w ortopedii. Rozporządzenie 

ministra zdrowia jasno mówi od ok. 2 lat, 

ile w konkretnym roku należy wykonać 

endoprotez bioder, kolan i rewizji. W 2016 

r. szpital robił bardzo mało endoprotez 

bioder, natomiast nie wykonał obowiąz-

kowych endoprotez kolan i rewizji. Jeśli 

tak dalej by było, to oznacza, że w styczniu 

2018 r. odebrano by szpitalowi kolejny 

kontrakt. Dlaczego dyrekcja o tym nie 

myślała? Na oddział okulistyki i ortopedii 

ściągnąłem i zatrudniłem kadrę ze szpitali 

klinicznych, czyli najwyższego poziomu 

krajowego. Można? Można, tylko trzeba 

było chcieć. Czy poprawi to jakość lecze-

nia? Zdecydowanie tak. Szpital wykonywał 

tylko wąską grupę prostych zabiegów. 

A zazwyczaj najtrudniejsze zabiegi są naj-

lepiej opłacalne, tylko trzeba mieć wysoko 

wyspecjalizowaną kadrę medyczną. Taka 

kadra może wyszkolić młodych lekarzy-re-

zydentów. Bo co ważne, tacy lekarze przez 

5 lat płaceni są przez ministra. Wcześniej 

było ich niewielu. Wniosek o miejsce dla 

rezydentów w tym zakresie był przygo-

towany i zatwierdzony przez konsultanta 

wojewódzkiego z ortopedii już 2 lata temu, 

ale nikt go nie wysłał do Centrum Me-

dycznego Kształcenia Podyplomowego 

w Warszawie. To kolejny powód koniecz-

ności zmiany kadry kierowniczej szpitala. 

Oni żyli w starym trybie. Było byle jak, ale 

było. A co po nas (mowa o poprzedniej 

dyrekcji szpitala)? Nawet spalona ziemia. 

Ale spalona ziemia to w tym przypadku 

mieszkańcy powiatu będzińskiego. To dla 

nich tworzymy służbę zdrowia i dla nich 

tworzymy nowe możliwości. 

– Jak Pan mówił, zadłużenie szpitala 

wynosiło około 60 mln zł. Jak będzie 

wyglądała teraz jego spłata?

– W tym roku z bieżących pieniędzy spła-

camy odsetki od tego zadłużenia. To kwota 

prawie 3 mln zł. Zawiesiliśmy proces spłaty 

rat głównych na okres przeprowadzanej 

restrukturyzacji na 6 miesięcy. Później 

zobaczymy, jak nam to wyjdzie w sytuacji 

dwóch nakładających się procesów, czyli 

zawieszenia spłat rat i restrukturyzacji 

– czy już będzie ten moment, w którym 

wspólnie z powiatem będziemy mogli 

spłacać raty. Czym szybszy ten proces 

i bardziej radykalny, tym łatwiej będzie 

nam utrzymać płynność finansową i spła-

cać zaległości. Zobowiązałem się przed 

władzami powiatu, że z tych 9 mln zł straty 

w 2016 r. w ciągu 1,5 roku dojdę do zera. 

To drakońskie zadanie i mało kto w to wie-

rzy, ale taka szansa przed tym szpitalem 

w mojej ocenie jest realna.

– Jak ocenia Pan decyzję powiatu w spra-

wie restrukturyzacji szpitala?

– Organy nadzoru boją się takiej decyzji 

politycznie, bo skonsumować ją może 

już ktoś inny po następnych wyborach. 

I muszę przyznać, że odważna jest rada 

powiatu będzińskiego, starosta i za-

rząd, iż zdecydowali się na ten wieloletni 

i długoplanowy proces restrukturyzacji.

Efekty tych zmian powinni odczuć głównie 

mieszkańcy powiatu oraz kadra zatrud-

niona w szpitalu. Niewiele jest w Polsce 

organów tak odważnie i rozważnie pod-

chodzących do rzeczywistości. Bo przecież 

łatwiej byłoby zamieść pod dywan i jakoś 

przetrzymać do kolejnych wyborów.

– Dziękuję za rozmowę i życzę sukce-

sów w restrukturyzacji czeladzkiego 

szpitala.

Rozmawiał Tomasz Cukiernik

Dr Dariusz Jorg, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji Powiatowego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, w rozmowie z Tomaszem 
Cukiernikiem opowiada o trudnym procesie restrukturyzacji czeladzkiego 
szpitala i pierwszych jej efektach.

Szpitalem trzeba zarządzać, 
a nie administrować

Szpital w Czeladzi Fot. T. Cukiernik

Dr Dariusz Jorg Fot. T. Cukiernik

nr 3 (17), III kwartał 2017 r. 7

Przez 2 miesiące wakacji trwały prace 

nad przygotowaniem pomieszczeń 

dla przyszłych uczniów klas pierw-

szych. Wyremontowano 3 łazienki szkol-

ne, 3 sale lekcyjne i korytarz – wszystko 

ukończono dopiero na 1 września. Efekt 

jest jednak imponujący – sale dla „pierw-

szaków” w jasnych barwach, podłogi 

z paneli, oświetlenie energooszczędne, 

nowe meble i piękny wystrój, o który 

Remontowy wyścig z czasem
Przekształcenie Gimnazjum nr 3 w Czeladzi w Szkołę Podstawową 
nr 5 spowodowało konieczność stawienia czoła wyzwaniom, które dla 
pracowników szkoły miały charakter małej rewolucji.

zadbały panie nauczycielki nauczania 

wczesnoszkolnego. Szkolne toalety w cie-

płych, jasnobrązowych kolorach z nowo-

czesnym sprzętem sanitarnym i odma-

lowany korytarz sprawiają, że kompleks 

dla najmłodszych uczniów jest miejscem 

radosnym, przyjaznym i zapewniającym 

komfort przebywania. 

Długotrwały remont stanowił czas 

wytężonej pracy obsługi. Trzeba było 

codziennie dokładnie sprzątać szkołę, 

chociaż prace remontowe trwały czę-

sto do późnych godzin wieczornych. 

Na 4 września szkoła była lśniąca, czysta, 

wypastowana – dokonały tego głównie 

panie: Elżbieta Sowińska (woźna), Bo-

żena Piotrowska, Iwona Kulak i Barba-

ra Gajdka (panie sprzątające), a także 

pan konserwator Marek Rzepiak, który 

kompletował i przenosił meble. Ta nie-

zwykła ekipa zasłużyła na szczególne 

uznanie.

Dzięki wytrwałości głównej księgowej, 

Joannie Poterek i specjalisty ds. płac, 

Elżbiety Klasińskiej, nauczyciele Szkoły 

Podstawowej nr 5 otrzymali 1 września 

wynagrodzenie. Panie czekały w placówce 

do godz. 19 na zakończenie operacji ban-

kowych – bank obsługujący szkołę dopiero 

wtedy zmienił nazwę szkoły w swoim 

systemie, choć od kilku dni zabiegano 

o przyspieszenie tych operacji. 

Niektóre wydarzenia szkolne miały 

przebieg doprawdy dramatyczny, ale 

wszyscy czujemy się dumni, że wypeł-

niliśmy właściwie swoje obowiązki, choć 

jednocześnie bardzo zmęczeni. Ważne, 

aby przy całej przemianie związanej z re-

formą szkoły pamiętać o ludziach, którzy 

tę przemianę wykonują nie zza biurka, 

ale własnymi rękami. 

W szkole kontynuuje naukę młodzież 

w 8 oddziałach gimnazjalnych i rozpoczną 

naukę dzieci w 5 oddziałach „podstawów-

ki” – prawie 300 uczniów i uczennic. Nikt 

z kadry nauczycielskiej nie stracił pracy, 

wręcz przeciwnie – grono pedagogicz-

ne jest liczniejsze. To niebywały sukces 

w świetle medialnej burzy związanej 

z reformą oświaty.  

Niepozorna, praktycznie niewi-

doczna z ulicy i dość mocno 

zniszczona figura św. Floriana 

znajdowała się na niewielkiej konsoli 

w szczycie budynku przy ul. Bytomskiej 

21. Wysoka kamienica z 1911 r. posiada 

piękną i oryginalną bramę oraz ciekawe 

zdobienia. Do niedawna czuwał nad nią 

również św. Florian – patron strażaków, 

chroniący domostwa przed pożarem. 

Wiosną 2016 r. przeprowadzono remont 

dachu i wtedy też zdjęto figurę, która 

od lat była zniszczona. Wprawne oko 

wypatrzeć mogło liczne pęknięcia oraz 

ubytki, w tym brak głowy. 

Mimo iż remont zakończył się już daw-

no, figura do dziś nie wróciła na swoje 

miejsce. Zapewne nie była bardzo cennym 

zabytkiem, lecz stanowiła jeden z elemen-

tów dawnej Czeladzi. Warto zatem, aby 

się odnalazła… 

Robert Garstka 

Gdzie jest 
święty Florian? 

Fot. R. Garstka

Na remont łazienek i wyposażenie szkoła otrzymała dofinansowanie z MEN

Iwona  
Sułkowska
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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”.

 Zdarza się, że Czeladź staje się intelektualnym centrum wszech-

świata. Dzieje się tak wówczas, gdy na kameralne wykłady i spotkania 

organizowane przez Instytut Studiów Kulturowych RAVEN przyjeżdżają 

ludzie z okolicznych miast, a nawet z Krakowa czy z Warszawy, po to, 

aby przez kilka godzin posłuchać ciekawego wykładu, a potem utonąć 

w dyskusji na jego temat. Prezentowani ludzie i głoszone przez nich 

tezy są zawsze niezwykle ciekawie dobrane. RAVEN to nasza wielka 

czeladzka wartość. Cieszymy się bardzo, że Jacek Kobiński, Małgorzata 

Kalinowska, Antonina Szybowska i ich współpracownicy tworzą 

tę niezwykłą część historii naszego miasta. Przykro nam tylko trochę, 

że naszą gazetę postrzegają jako nazbyt polityczną, by chcieć z nią bliżej 

współpracować. To nie do końca sprawiedliwa ocena – tym bardziej, 

że do zakończenia naszej edytorskiej misji zostało już niewiele czasu. 

Ostatni numer planujemy wydać dokładnie za rok. Mamy nadzieję, 

że do tego czasu jeszcze jednak będziemy mogli o nich napisać. Bo, 

że będzie warto, tego akurat jesteśmy już pewni. Trudno nie dostrzec 

i nie docenić tego, co i jak robią.

 Spółdzielnia mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi poinformowała 

pisemnie swoich mieszkańców, że spółka Tauron Ciepło nie przyłączy 

w 2017 r. do sieci ciepłowniczej kilku budynków przy ul. Legionów. 

Według wcześniejszych ustaleń miało do tego dojść nie później niż 

do 15 grudnia. Nowym terminem jest 30 kwietnia 2018 r. Do tej pory 

Tauron Ciepło ma zakończyć prace związane z wybudowaniem sieci 

ciepłowniczej i podłączeniem do niej przedmiotowych budynków. 

Nie podano przyczyn takiego stanu rzeczy. Mieszkańcy bloków są roz-

czarowani i oburzeni. „Z roku na rok jest dokładnie ta sama historia” 

– skomentowała jedna z czeladzkich internautek. Tymczasem prasa 

poinformowała, że podobno Tauron Ciepło otrzyma 141 mln zł z unij-

nych funduszy na zainstalowanie w latach 2018-2020 centralnego 

ogrzewania w budynkach zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie 

mieszkaniowe w 8 miastach woj. śląskiego, w tym także w Czeladzi.

Projekcja filmu Karola Jałochowskiego pt. „Człowiek, który 

zmienił myślenie o umyśle”, którego bohaterem jest Daniel 

C. Dennett) 

 Rada Miasta niemal jednogłośnie przyjęła uchwały dotyczące zmian 

nazw ulic i osiedli. Radni przegłosowali uchwały z nazwami, które 

w badaniach ankietowych uzyskały największe poparcie mieszkańców. 

W sondażu wzięło udział 1081 mieszkańców, w tym 732 mieszkańców 

głosowało za pośrednictwem Internetu. Głos oddano w 4079 ankietach, 

a 79 ankiet było nieważnych. Jeśli podjętych uchwał nie zakwestionuje 

wojewoda, to:

– osiedle Marcelego Nowotki będzie się nazywało Nowym Miastem 

(505 głosów, 229 głosów za propozycją „Centrum”); 

– osiedle Jana Musiała będzie osiedlem Saturn (613 głosów, 131 za pro-

pozycją „Zarzecze”); 

– osiedle Piotra Dziekana będzie osiedlem Dziekana (851 głosów, 

78 głosów za propozycją „Osiedle Czesława Miłosza”, 93 głosy za pro-

pozycją „Osiedle na Piaskach”);

– ulica 35-lecia PRL będzie ulicą Niepodległości (507 głosów, 211 głosów 

za propozycją „Wierzbowa”, 48 głosów za propozycją „Świtowska”);

– ulica Mariana Buczka będzie ulicą Sosnową (451 głosów, 146 za pro-

pozycją „Zaleśna”, 137 za propozycją „Henryka Grabowskiego”). 

 Jak poinformował na swoim FB burmistrz Zbigniew Szaleniec, 

wniosek władz Czeladzi na rewitalizację warsztatów elektrycznych 

i budynek transformatorów byłej kopalni „Saturn” został zaakceptowany 

i uzyskał dotację w wysokości ponad 2,5 mln zł. Cały projekt przewiduje, 

że odbudowa wspomnianych budynków będzie kosztowała łącznie 

około 4 mln zł. W przyszłości ma się tam znajdować Centrum Usług 

Społecznościowych i Aktywności Lokalnej, czyli warsztaty twórczości 

artystycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej dla dzieci i seniorów. W bu-

dynku warsztatów elektrycznych znajdą swoje miejsce pracownie 

do zajęć oraz pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne i toalety, 

natomiast w byłej transformatorowni powstaną salka do ćwiczeń 

i sala audiowizualna.

 Rozpoczęto budowę hali targowej przy ul. Szpitalnej. Stare budy już 

zostały usunięte. Radny Stanisław Pisarek i czeladzkie Stowarzyszenie 

Nowoczesne Miasto uniemożliwili partnerstwo prywatno-publiczne. 

Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę i po wielomiesięcznych przy-

gotowaniach miasto ogłosiło przetarg na dzierżawę terenu i budowę 

hali targowej. W pierwszym przetargu nikt nie złożył oferty. W dru-

gim przetargu została złożona jedna oferta, która spełniła wszystkie 

wymogi formalne i techniczno-organizacyjne. Tym samym jedyny 

oferent wygrał przetarg. Wykonawcą i zarządcą hali będzie firma 

AT Group Andrzeja Tyblewskiego. Projekt umowy zakłada 25-letni 

okres dzierżawy z możliwością jej renegocjacji po 10 latach. W nowej 

hali ma powstać 40 boksów handlowych, w tym mała gastronomia 

oraz toaleta publiczna dla klientów i handlujących, boks gospodarczy 

na pojemniki na śmieci, a wokół obiektu ok. 40 miejsc parkingowych. 

Nowy obiekt ma być gotowy już w grudniu br. 

 Pod koniec czerwca władze miasta zorganizowały 3-dniowe Dni 

Czeladzi „na bogato”. Wystąpili m.in. Fair Weather Friends, Koń Polski, 

Lombard, Ewa Farna, Jurki, The Harpagans, NeuOberschlesien. Łączny 

koszt imprez wyniósł aż 324 631,9 zł, w tym jak już pisaliśmy w po-

przednim numerze „NCz”, samo honorarium dla piosenkarki Maryli 

Rodowicz wyniosło aż 63 345 zł. Z kolei koszt tegorocznej Industriady, 

w której uczestniczyła Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 

sięgnął 21 973 zł.

 Jak poinformował MZGK, koszt oświetlenia Rynku wraz z ulicami 

towarzyszącymi w czerwcu 2017 r. wyniósł 1169,02 zł netto (zakup 

energii oraz opłata dystrybucyjna). Oznacza to, że rocznie koszt ten 

znacznie przekroczy 20 tys. zł, biorąc pod uwagę fakt, że w czerwcu 

są najdłuższe dni.

 W parku Jordana budowany jest wybieg dla czworonogów. Faj-

na sprawa. Szkoda że tak późno ktokolwiek wpadł na taki pomysł, 

bo w tym miejscu dawniej było szczelnie ogrodzone przedszkole. 

Wraz z jego likwidacją usunięto także ogrodzenie, które teraz wyko-

nano od nowa. Wybiegi dla psów, podobnie jak walka ze zwierzęcymi 

odchodami, jest realizowana na świecie od lat 70. (polecamy film 

„Obywatel Milk” z oscarową rolą Seana Penna), nikt z czeladzian tego 

nie zauważył i nie pomyślał o wykorzystaniu przedszkolnego ogrodze-

nia. Tak oto zapłaciliśmy dwa razy: za rozbiórkę starego i postawienie 

nowego. Nasza wina też! Baczniej obserwujmy rzeczywistość. Jak 

poinformował MZGK, budowa wybiegu dla psów nie została jeszcze 

zakończona i do 29 sierpnia br. na ten cel poniesiono koszty w wy-

sokości 32 155,2 zł brutto. Przy okazji – mieszkańcy skarżą się, że plac 

zabaw w parku Jordana położony jest w miejscu, gdzie nie ma cienia, 

co w słoneczne dni utrudnia korzystanie z niego. 

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik
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Fot. T. Cukiernik

Historyczne zdjęcie targu Fot. T. Cukiernik

nr 3 (17), III kwartał 2017 r. 9

26 sierpnia 2017 r., po IV Biegu Rodzinnym im. Janusza Domagalika, po raz kolejny odbyła się uroczystość wręczenia czeladzkich 

Morw. Te prestiżowe statuetki są przyznawane przez czeladzian dla czeladzian. Bez udziału władz, bez polityki, bez jakiejkolwiek 

interesowności. Po prostu czysta, obiektywna ocena rzeczywistych dokonań dla miasta.

 Burmistrz Szaleniec napisał na swoim profilu na FB, że firma, która 

wygrała przetarg, rozpoczęła I etap budowy parku rozrywki na Prochow-

ni. Cały park oświetlą nowe lampy ledowe, zmodernizowana zostanie 

część parkowych alejek i powstanie dobrze wyposażony plac zabaw. 

W kolejnych etapach na Prochowni ma się pojawić jeszcze mnóstwo 

innych atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. 

Jak poinformował MZGK, kwota zawartej umowy na budowę parku 

rozrywki w parku Prochownia wynosi aż 1 347 599,76 zł. Z kolei Radio 

Katowice podało, że 3-etapowa przemiana Prochowni będzie kosz-

towała aż 5 mln zł!

 Kopalnia Kultury walczyła o miano „Najlepszej Przestrzeni Publicz-

nej w Województwie Śląskim”. Jest to konkurs, który co roku organi-

zuje zarząd województwa śląskiego pod patronatem marszałka. Jed-

nak ostatecznie Kopalnia nie zyskała uznania w oczach internautów, 

którzy głosowali na stronie województwa śląskiego. Mimo mobiliza-

cji władz miasta, znalazła się dopiero na trzecim miejscu. Ale tu nie 

idzie o to, że ktoś w wyniku głosowania uzna za najlepszy obiekt. Idzie 

o to, co ten obiekt robi? Jaki jest efekt jego istnienia dla mieszkańców? 

A poza tym jaki był koszt jego powstania? Pewnie lepiej byłoby przez 

lata fundować mieszkańcom bilety do kina czy teatru w Sosnowcu 

lub Katowicach. Kiedyś za grosze pozbyto się kina „Uciecha”, które-

go obiekt był pod każdym względem optymalny dla mieszkańców. 

Do oceny Kopalni Kultury jako całości wrócimy na naszych łamach. 

 Ok. 1%, maksymalnie do 1,5% mieszkańców Czeladzi przyszło 

na koncert krakowskiego zespołu Kroke, który miał swój występ 

20 sierpnia w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej „Szalom na Ryn-

ku”. Z tyłu płyty Rynku przed koncertem serwowano finansowane 

przez czeladzkich podatników naleśniki. To do nich ustawiła się 

gigantyczna kolejka. Łączny koszt tegorocznego festiwalu „Sza-

lom na Rynku” wyniósł 49 177,88 zł, w tym honorarium dla zespołu 

Kroke – 17 835 zł, honorarium dla zespołu Hagada – 5550 zł, a koszt 

cateringu – 4085,97 zł. 

 „Dziennik Zachodni” poinformował o korupcji w kilku spółdziel-

niach mieszkaniowych na terenie naszego województwa, w tym 

również w Czeladzi. Prezesom i kierownikom działów zamówień miały 

być fundowane atrakcyjne wycieczki do egzotycznych krajów w za-

mian za zakupy do remontów chemii budowlanej (tynki, kleje, gipsy) 

od konkretnej niepolskiej firmy. Łączna wartość łapówek sięga kwoty 

83 tys. zł. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt 

oskarżenia. Sprawa dotyczy lat 2009-13.

 Na FB powstał czeladzki bank wzajemnej pomocy. Założyła go Alicja 

Szyja inspirowana pomysłem czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne 

Miasto. Polecamy, bo przecież warto pomagać.

 Radny Stanisław Pisarek otrzymał od prezesa ZIK-u odmowę 

udostępnienia informacji o kosztach w kierowanej przez niego NASZEJ 

spółki. Prezes zasłania się przepisami, polskim prawem. Oczywiście 

radny Pisarek pociągnie dalej tę sprawę. Przecież to NASZA, miejska 

spółka. I od tego, jak wyglądają ponoszone przez nią koszty działa-

nia, zależy też cena i jakość wody w Czeladzi. Dlatego oczywistym 

jest, że dane nie mogą być tajne. Ciekawe jaki będzie efekt, a jeszcze 

ciekawsze na co wydawane są pieniądze ZIK sp. z o.o.?

 27 sierpnia w Kopalni Kultury odbył się całkiem udany koncert gru-

py H. and M. project. Można było usłyszeć autorskie aranżacje piose-

nek znanych i lubianych polskich wykonawców. Przy okazji spojrzeliśmy 

na internetowe kalendarium imprez, jakie odbywają się w Kopalni Kul-

tury. Okazało się, że jest ich niewiele. Z kalendarium wynika, że w sierp-

niu w Kopalni Kultury odbyły się tylko 4 imprezy, w lipcu – 0, w czerwcu 

– 4, w maju – 8, w kwietniu – 5, w marcu – 2, w lutym – 0, a na wrzesień 

zaplanowano 3. Oznacza to, że od hucznego otwarcia Kopalni Kultury 

pod koniec stycznia łącznie w ciągu 214 dni (7 miesięcy i 2 dni) zorgani-

zowano w placówce zaledwie 27 imprez (i to część na pl. Viannaya przed 

obiektem). Czyli Kopalnia Kultury, która powstała z inicjatywy burmistrza 

Szaleńca, była wykorzystywana zaledwie przez niecałe 13% dni, a przez 

ponad 87% dni nie była wykorzystywana! Warto dodać, że to wykorzy-

stywanie nie trwało całe te dni, a zwykle ok. 2 godzin. Może otwarcie 

kina zmieni te fatalne statystyki?

 Mnóstwo atrakcji czekało na uczestników pikniku militarnego zor-

ganizowanego w czeladzkiej SP 7 na początku czerwca. Kolejna edycja 

plenerowej imprezy zgodnie z jej hasłem przewodnim „Siódemka 

w mundurze” miała zdecydowanie militarny charakter. Obok żołnierzy 

i grup rekonstrukcyjnych wystąpili także policjanci. Czeladzianie mieli 

okazję wysłuchać koncertu policyjnej orkiestry. Dużym zainteresowa-

niem cieszyły się także pokazy sprawności i technik interwencji. Zgro-

madzeni mogli m.in. sprawdzić swoje umiejętności na torze przeszkód 

wyposażeni w policyjny lub wojskowy sprzęt (policja.pl). 

 „Matka mojej córki” – to tytuł powieści współczesnej czeladzianki 

Magdaleny Majcher, której akcja toczy się w naszym mieście. Pro-

mocja książki i spotkanie z autorką odbyło się 7 czerwca w Kopalni 

Kultury. Powieść czytaliśmy – i polecamy. To druga pozycja z Czela-

dzią w tle po „Końcu wakacji” Janusza Domagalika. Przypominamy, 

że w zeszłym roku czeladzkie Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto 

zaproponowało, by w ramach budżetu obywatelskiego sfinansować 

konkurs literacki na napisanie i wydanie powieści, której akcja toczy 

się w Czeladzi. Niestety, propozycja została odrzucona przez miejską 

komisję oceniającą. Odrzucenie pomysłu uzasadniono absurdalnie 

m.in. tym, że… jest to niemożliwe do realizacji w trakcie jednego 

roku budżetowego. 

Czeladzkie Morwy wręczone!

Fot. T. Cukiernik
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W Plebiscycie na Sportowca Wszech Czasów Czeladzi nieustająco prosimy o nadsyłanie kandydatur. W poprzednich numerach zaprezentowaliśmy 
już sześcioro kandydatów, poniżej kolejni, a w następnych – inni. W drugim numerze 2018 r. przedstawimy wszystkich kandydatów i poddamy ich głoso-
waniu Czytelników.

Redakcja

PLEBISCYT NA SPORTOWCA 
WSZECH CZASÓW CZELADZI

Henryk 
Komuniewski 
(ur. 1934 r. 
w Czeladzi)  
Był członkiem kolarskiej kadry 

narodowej. Wychowanek sekcji 

kolarskiej KS Górnik Czeladź naj-

To generalnie skandal z tym naszym basenem. Z kąpieliska korzystałoby więcej ludzi niż 

z Kopalni Kultury! Kilka urodzin Piasków i kilka Rodowicz i by był basen. Już nie mówiąc 

o kasie wydanej na niepotrzebną nadwyżkę w remoncie UM, który jest dla urzędników. 

Także pieniądze ze sprzedaży ziemi wystarczyłyby na basen.

Marek Bęben 
(ur. 1958 r. w Czeladzi)
Bramkarz, który w ekstraklasie 

rozegrał aż 311 meczów. Karierę 

rozpoczął w CKS-ie, a potem kon-

tynuował ją w Zagłębiu Sosnowiec. 

Z Górnikiem zagrał w europej-

skich pucharach, wywalczył wi-

cemistrzostwo Polski. Po 4 latach 

gry w Zabrzu i rozegraniu 102 ligo-

wych spotkań Bęben przeniósł się 

do Polonii Bytom. Występy w dru-

żynie przeplatał krótkimi powro-

tami do sosnowieckiego Zagłębia, 

gdzie w bramce nie chciał jednak 

rywalizować ze… swoim synem 

Marcinem, który stawiał wtedy 

pierwsze kroki. Bęben-senior od-

szedł do Odry Wodzisław, która 

akurat awansowała do najwyższej 

klasy rozgrywkowej. Miał szkolić 

bramkarzy, jednak życie napisało 

inny scenariusz. 40-letni Bęben 

musiał stanąć między słupkami, 

wystąpił w 9 spotkaniach w eks-

traklasie, w których przepuścił 

zaledwie 5 goli. Pomógł beniamin-

kowi z Wodzisławia utrzymać się 

w ekstraklasie. W 1999 r. podjął 

Rys. Piotr Zięba

Fot. Kamil Markiewicz, www.echodnia.eu

większą karierę zrobił już jako 

reprezentant KS Kolejarz Sosno-

wiec i Gwardia Łódź. Kolarstwo 

wyczynowo uprawiał do lat 70., 

a później przez krótki czas był 

trenerem kolarzy CKS-u. Jego 

pierwsze starty kolarskie przypa-

dły na rok 1953. Był dwukrotnie 

wytypowany do drużyny kadry 

narodowej. Największym jego 

sukcesem było zajęcie II miejsca 

na mecie w Aleksandrii w Wy-

ścigu Dookoła Egiptu w 1956 r. 

Był piąty w Wyścigu Dookoła 

Austrii, dwa razy był rezerwowym 

na Wyścigu Pokoju, startował 

w Tour de Pologne. Po zakoń-

czonej karierze kolarskiej został 

uznanym masażystą m.in. Szur-

kowskiego, Szozdy, Kowalskiego, 

a także zawodników szwajcar-

skich. W 2013 r. został laureatem 

Nagrody Miasta Czeladź.

decyzję o zakończeniu kariery. 

W czasie gry w Odrze był też tre-

nerem futsalowej reprezentacji 

Polski, prowadził także klubową 

drużynę w piłce halowej z Sie-

mianowic. Po odejściu z Odry 

został trenerem Sarmacji Będzin, 

a w rundzie wiosennej sezonu 

2008/09 pojawił się jeszcze w skła-

dzie A-klasowej Niwy Brudzowice. 

Potem został trenerem zespołu 

Moravia Morawica, z która to dru-

żyną awansował z klasy okręgowej 

do IV ligi.

Wawrzyniec 
Latus (ur. 1981 r. 
w Czeladzi) 
Zawodnik w klasie mistrzowskiej 

światowej rangi zajmujący się 

sportami siłowymi. Wielokrot-

ny zwycięzca mistrzostw Polski 

w podnoszeniu ciężarów w kate-

gorii wagowej 75 i 80 kg. W 2013 r. 

zajął II miejsce na Mistrzostwach 

Europy Niepełnosprawnych w Ro-

sji w wyciskaniu sztangi, leżąc. 

W 2014 r. zdobył brązowy medal 

na Mistrzostwach Świata w pod-

noszeniu ciężarów federacji IPC 

w Dubaju. Wycisnął sztangę wa-

żącą 197 kg, ustanawiając rekord 

Europy.  
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 ▶ W ręce czeladzkich policjantów trafili dwaj maga-

zynierzy – 22-letni mieszkaniec powiatu będzińskiego 

i 19-letni sosnowiczanin – którzy okradali przesyłki 

firmy kurierskiej, gdzie pracowali. Ich łupem padły 

głośniki o łącznej wartości ok. 1 tys. zł. Policjanci od-

zyskali skradziony towar. Łup schowano w mieszkaniu 

jednego ze złodziei i w szafce ubraniowej magazyniera. 

 ▶ Przy ul. Staszica 23-letni czeladzianin mimo czer-

wonego światła wtargnął na przejście wprost pod 

koła nadjeżdżającego volkswagena transportera, 

za kierownicą którego siedział 26-letni mieszkaniec 

Siemianowic Śl. Mimo podjętej reanimacji ratownikom 

nie udało się uratować 23-latka. Kierowca dostawczego 

samochodu w chwili zdarzenia był trzeźwy, jednak 

wcześniej stracił prawo jazdy.

 ▶ 45-letni mieszkaniec Sosnowca wraz ze swoim 

32-letnim kompanem opuścili jeden z czeladzkich 

supermarketów ze skradzionymi alkoholem, używkami 

i produktami spożywczymi. Najprawdopodobniej 

biesiadnikom zabrakło alkoholu na dalszą imprezę, 

dlatego pojawili się ponownie w tym samym sklepie. 

Tym razem przed nosem uciekających rabusiów, pra-

cownikom sklepu udało się zamknąć drzwi. Złodzieje 

podjęli jeszcze próbę wyswobodzenia się z potrzasku, 

atakując pracownika ochrony sklepu oraz niszcząc 

drzwi. Jednak po chwili znaleźli się w rękach czeladz-

kich stróżów prawa. 

 ▶ 63-letni mieszkaniec Czeladzi usłyszał m.in. zarzut 

napadu na policjantów z użyciem noża. Do napadu 

doszło przed jednym z bloków mieszkalnych przy ul. 

Tuwima. Mający prawie 2,5‰ alkoholu we krwi czela-

dzianin podszedł najpierw do stojącego przed klatką 

schodową 10-latka i bez żadnego powodu zaatakował 

dziecko, próbując dusić. Chłopcu na szczęście udało 

się wyswobodzić i powiadomić o zdarzeniu rodzi-

nę. Wysłany na miejsce patrol policji zastał 63-latka 

w jego mieszkaniu. W trakcie interwencji mężczyzna 

rzucił się na mundurowych, próbując ugodzić ich no-

żem. Jednak użyta przez policjanta pałka skutecznie 

obezwładniła napastnika. 

 ▶ Podczas Dni Czeladzi w Parku Grabek 34-letni cze-

ladzianin został pobity przez jego trzech znajomych. 

Wyraźnie podchmieleni mieszkający w Sosnowcu 

20-latkowie zaczęli zachowywać się bardzo agresywnie 

wobec czeladzianina, zarzucając mu udział w tragicznej 

śmierci w 2014 r. ich wspólnego znajomego. 34-latek był 

kilkakrotnie uderzany, przewracany na ziemię i kopany. 

Napadniętemu ostatecznie udało się oswobodzić. 

 ▶ Czeladzcy stróże prawa zatrzymali 56-letniego 

mieszkańca Piasków, który w trakcie policyjnej inter-

wencji w jego mieszkaniu usiłował ich przekupić. Pijany 

czeladzianin próbował wręczyć policjantom 240 zł, 

by uniknąć pobytu na izbie wytrzeźwień po wszczętej 

przez niego rodzinnej awanturze. 47-letnia kobieta, 

która wróciła do domu, nie mogła wejść do środka. 

Za zamkniętymi drzwiami „zabarykadował się” jej 

nietrzeźwy mąż. W organizmie mężczyzny znajdowało 

się prawie 1,5‰ alkoholu. 

 ▶ W ręce czeladzkich policjantów wpadł 39-letni miesz-

kaniec centrum miasta, który kompletnie pijany wszczął 

w nocy awanturę domową, by po przyjeździe munduro-

wych swoją agresję przenieść na policjantów. W trakcie 

interwencji furiat zaczął szarpać i popychać stróżów 

prawa, pod ich adresem padły też wulgaryzmy i groźby. 

W jego ciele znajdowały się ponad 2‰ alkoholu. 

 ▶ W ręce stróżów prawa wpadł 56-letni będzinianin, 

który na terenie jednej z czeladzkich firm ukradł 30 eu-

ropalet o wartości 1200 zł. Jako kierowca ciężarówki 

otrzymał zlecenie odbioru 5 palet. Gdy jednak opusz-

czał firmę, w przestrzeni ładunkowej znajdowało się 

30 palet więcej. Złodziej przyznał się już do kradzieży 

i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. 

 ▶ W ręce będzińskich kryminalnych wpadli dwaj 

mieszkańcy Czeladzi w wieku 45 i 28 lat, którzy 

w hotelu pracowniczym dotkliwie pobili 38-letniego 

mężczyznę. Napastnicy bez powodu zaczęli pastwić 

się nad swoją ofiarą, kopiąc ją i bijąc m.in. drewnianą 

deską. Skatowany mężczyzna z licznymi obrażeniami 

wewnętrznymi i poważnymi złamaniami w stanie 

zagrażającym życiu trafił do szpitala. Napastnicy 

uciekli, jednak po chwili byli już w rękach policjantów. 

 ▶ Czeladzcy stróże prawa zatrzymali 61-letnią 

mieszkankę centrum miasta, która w trakcie policyj-

nej interwencji w jej domu usiłowała ich przekupić. 

Kompletnie pijana kobieta próbowała wręczyć stró-

żom prawa 100 zł, by uniknąć pobytu na izbie wy-

trzeźwień po wszczętej przez nią awanturze. W jej 

organizmie znajdowały się ponad 3‰ alkoholu.

 ▶ W ręce czeladzkich stróżów prawa wpadł 28-let-

ni mieszkaniec Sosnowca, który na ulicy zaatakował 

swoją żonę, kradnąc jej telefon komórkowy. W trak-

cie zajścia mężczyzna groził kobiecie i jej matce. 

Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali go i od-

zyskali skradziony telefon. Na początku sierpnia 

26-letnia kobieta wyprowadziła się wraz z dziećmi 

od męża. Małżonek nie miał jednak zamiaru zrywać 

kontaktu z żoną. Decyzją prokuratora mężczyzna 

objęty został policyjnym dozorem, ma też zakaz 

zbliżania się do żony i teściowej. 

Na podstawie serwisu policja.pl

K R O N I K A  K RYM I N ALN A

Szanowna Redakcjo!
Przeczytałam Państwa publikacje na temat Plebiscyt Sportowca 

Wszech Czasów Czeladzi.

Jestem jedyną córką Stanisława Hachorka, który jest jednym z kandy-

datów przedstawionych przez Państwa w tym zaszczytnym plebiscycie. 

Pragnę zapewnić Państwa, że Czeladź i początek kariery piłkarskiej 

w CKS-ie był dla mojego Ojca przez całe życie bardzo ważny. Ni-

gdy nie zapomniał, skąd pochodzi i gdzie zaczynał swoją przygodę 

ze sportem. Dowodem na to może być fakt, że ja choć urodziłam się 

w Czeladzi, ale od najmłodszych lat żyję w Warszawie, zostałam tak 

wychowana, że Czeladź jest mi znana jako miasto rodzinne, darzone 

sympatią i szacunkiem. Do dziś w moim domu wspomina się czas życia 

w Czeladzi moich rodziców (przy pomocy wspomnień przekazywanych 

przez Mamę) oraz moich pobytów wakacyjnych u rodziny, która nadal 

mieszka w Zagłębiu. Staram się, jak mój Ojciec mnie, przekazywać 

mojemu synowi i wnukowi, jak piękna i ważna w naszym życiu jest 

Czeladź, bliska naszemu sercu miejscowość rodzinna. 

Zdecydowałam się na napisanie do Redakcji, gdyż chcę Państwu 

bardzo podziękować, że po tylu latach pamiętacie o moim Ojcu, 

piszecie o nim i Jego zasługach sportowych. Dzięki Wam czuję się 

zaszczycona, wyróżniona i dumna z mojego Ojca. Jeszcze raz bardzo 

Państwu dziękuję.

Z wyrazami szacunku

Grażyna Mazur

córka Stanisława Hachorka

* * *

O smogu
Ostatni numer gazety interesujący, jak i poprzednie. Gratuluję drążenia 

niewygodnych dla włodarzy (i burmistrza) tematów. Wszechobecny 

Facebook (burmistrza) robi swoje (wodę z mózgów czeladzian). Dlatego 

taka gazeta powinna ukazywać się częściej i gęściej. I więcej artykułów 

na Facebooku, tak jak burmistrz. Proponuję coś szerzej o smogu. Sezon 

grzewczy nadchodzi, a Czeladź jest jednym z najbardziej zanieczyszczo-

nych miast (z czego mieszkańcy nie zdają sobie sprawy). Brak czujników 

smogu w Czeladzi, śmieszne dopłaty do wymiany pieców CO, zero 

reakcji straży miejskiej na przypadki opalania śmieciami i płytami 

meblowymi, brak dopłaty UM do montażu instalacji CO w budynkach 

komunalnych. To wszystko jest winą obecnych włodarzy miasta. Wpływ 

ma też nieświadomość mieszkańców opalających, czym się da oraz 

brak kontroli i kar. Mieszkam (od urodzenia) na osiedlu Nowotki. 

Co chwila ktoś wyrzuca szafy, wersalki, szafki itp. Wszystko to płyty 

wiórowe nasączone chemikaliami. Wszystko jest zabierane i zanoszone 

do piwnic na opał. Masakra. W zimie na tym osiedlu nie da się od-

dychać! Te odpady powinny być od razu zabierane przez śmieciarzy! 

(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

* * *

O likwidacji ZBK
Jeśli chodzi o likwidację ZBK to uważam, że odbyła się chaotycznie 

i bez planu, nikt nie wiedział, gdzie pójdzie pracować, na jakie stano-

wisko i za jaką stawkę. Na tej likwidacji nie skorzystał niemal żaden 

z pracowników, ale o to chyba chodziło. Najwięcej ludzi przeszło 

do CTBS za mniejsze pieniądze niż dotychczas, szczególnie pokrzyw-

dzono długoletnich pracowników. Np. kadrowa i inspektor nadzoru 

budowlanego, którzy winni odejść na zasłużoną emeryturę w tym 

roku, informatyk – długoletni pracownik, konserwator, który miałby 

otrzymać 40-lecie pracy w służbie dla mieszkańców Czeladzi – nic 

nie zostało im zaproponowane. Po takim czasie pracy mają jechać 

do Powiatowego Urzędu Pracy, aby się rejestrować jako bezrobotni? 

Skandal! Dobrze ustawiła się jedynie była sekretarka ZBK – otrzymała 

odprawę pieniężną z ZBK i zaraz dostała pracę w UM. Jak się to jej 

udało? Trzeba być w czepku urodzonym. Uważam, że jest wielka 

niesprawiedliwość i nie wiem, czy z tym nie pójdę dalej, do innej in-

stancji, aby udowodnić tę nieprawidłowość. A ile najstarsi pracownicy 

stracili finansowo! Ale dla burmistrza stary pracownik się nie liczy, 

choć sam przecież młody nie jest.

A jakie były boje pomiędzy ZIK a zachłannym MZGK, kiedy dzielono 

wyposażenie! Był przy tym likwidator ZBK. Skandal! Opisano każdy 

mebel i wyznaczono pracowników, którzy mają pilnować mebli wg na-

klejonych naklejek. Jak sępy rozkradli ZBK, nawet nie dali uczciwie 

pracownikom dotrwać godnie do swojego końca pracy. A kierownika, 

ulubieńca władz, błyskawicznie przeniesiono z ZBK do UM. Nawet nie 

zdążył pożegnać się ze swoimi koleżankami i kolegami. Ciekawe jest to, 

że inna pani kierownik, sosnowiczanka nie przyjęła propozycji pracy 

w CTBS. Czyżby zaniżono jej ambicje? A może za dużo pracy, a za małe 

wynagrodzenie? A inna pani szybko przeszła do MOPS, czyli z sekretarką 

nadal są pracownikami samorządowymi. A otrzymały odprawy z racji 

likwidacji ZBK. A gdzie konkursy? Uważam, że to nie jest fair. Sam 

mam wykształcenie, czekam na jakikolwiek konkurs, ale w ten sposób 

to będę bezrobotny do śmierci tylko dlatego, że nie mam znajomości.

Prezes CTBS zapowiedział jakieś ostateczne decyzje w sprawie 

należnych odpraw dla pracowników ZBK. A ci mieli mnóstwo pytań 

do burmistrza miasta, który deklarował swoją wizytę, ale do spotkania 

jakoś nie doszło. Burmistrz boi się spotkania twarzą w twarze? Będzie 

chciał rozmów, ale za rok, przed wyborami. Jestem tylko ciekawy, jak 

to skonstruuje, aby mieszkańcy Sosnowca w drodze dziękczynienia 

mogli na niego głosować. Mój sondaż mówi, że niedługo będzie chodził 

do nowego budynku UM. 

A jakie godziny dla ludzi wyznaczył CTBS! To chyba jakaś pomyłka. 

10 godzin dla lokatorów i w jakich godzinach! Państwo w państwie?

Sugeruję, by wydział finansowy UM wyliczył, ile kosztowała likwi-

dacja ZBK: odprawy, urlopy, profesjonalni archiwiści i wiele innych 

składników podwyższających jej koszt.

Tę Czeladź niech szlag trafi. Ale ja to podam do TV, z tego będzie 

głośno. TVN i pani Jaworowicz zrobi użytek, bo wy też nie umiecie. 

Co z Was za niezależna gazeta! 

Pozdrawiam

wnuczek lokatorki z zasobów byłego ZBK

(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Od redakcji: Listów w sprawie ZBK dostaliśmy kilkanaście. Nie jesteśmy 

w stanie zweryfikować informacji w nich podanych. Zamieszczamy jeden, 

by zachęcić władze miasta do przybliżenia mieszkańcom rzeczywistych, 

i nie tylko kadrowych, kulisów likwidacji ZBK.

Z uwagi na nieprecyzyjność dotyczącą niektórych treści zawartych 

w moim artykule pt. „Pieniądze w błoto” zamieszczonym w kwartalniku 

„NCz” nr 2 (16) z 2017 r. prostuję, że zacytowałem informacje wynika-

jące z rozmowy z wykonawcą. Wynikało z nich, że burmistrz Zbigniew 

Szaleniec samodzielnie wybierał projekt hali sportowej i wskazał wy-

konawcę tegoż. Ocenę tę pozwoliłem sobie zacytować, mając również 

na uwadze informacje pochodzące ze strony internetowej Zakładu Bu-

dynków Komunalnych (www.zbk.czeladz.pl/zamowienia_publiczne/

zakonczone/1). Wynika z niej, że autorem najważniejszego dokumen-

tu określającego konstrukcję i architekturę planowanej inwestycji jest 

firma InterHall. Jednoznacznie wynika z tego też, że służby miejskie 

bezwarunkowo określiły konkretne rozwiązanie projektowe. Burmistrz 

jest nadzorcą tychże służb i bierze całkowitą odpowiedzialność za ich 

pracę. Chciałbym również podkreślić, że użyte przeze mnie sformu-

łowanie nie dotyczyło wyboru wykonawcy samej inwestycji, ale na-

rzucenia konkretnego rozwiązania projektowego.  

Kamil Kowalik 

Sprostowanie 
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zasłania, że powiatowa. Jednak naszych 

mieszkańców to guzik obchodzi, że po-

wiatowa – Wojćkowski chyba zapomniał, 

gdzie jest i do kogo mówi, bo zaczął się 

unosić i niemal krzyczeć.

– Wolnego – zastopował jego tyradę 

Ogon. – Jak można przerywać naszemu 

burmistrzowi?! Bardzo przepraszam, 

panie burmistrzu, proszę kontynuować.

– No właśnie – zasapał oburzony 

Spaleniec. – Jak pan może dopuszczać 

do takiego głupiego zachowania rad-

nych!? No nic, mówicie, że robię potężne 

koszty. Opozycja mówi, że trzeba oszczę-

dzać, ograniczać koszty utrzymania 

miasta. Ale świat zmierza w całkiem 

w inną stronę. Pojawia się coraz większe 

oczekiwanie społeczne, że wszystko 

ma być za darmo, że mają być dopła-

ty do wszystkiego, do czego się tylko 

da. Dziś w demokratycznym świecie 

najważniejszym kierunkiem jest socja-

lizm. Chcę służyć mieszkańcom, którzy 

wybrali mnie dlatego, że zobowiązałem 

się do zmiany wyglądu miasta, do jego 

ożywienia, uatrakcyjnienia. Tego nie 

da się zrobić bez pieniędzy, ale przecież 

ludzie skłonni są do ponoszenia dużo 

większych danin, gdy widzą, że przekłada 

się to na poprawę jakości ich życia. Gdy 

widzą, że dzięki temu powstaje nowy, 

piękny budynek dla naszych urzędni-

ków, żeby mogli lepiej wydawać dowody 

osobiste, naliczać podatki, decydować 

o planach budowlanych. Nikt wtedy nie 

myśli, że musi zapłacić trochę większy 

podatek, aby to wszystko mogło zaistnieć.

– No nie mogę! – nie wytrzymał 

Wroński – A co pan powie o niedaw-

nym referendum w Szwajcarii? Przecież 

tam mądrzy Szwajcarzy przytłaczającą 

większością nie zgodzili się na ogromne 

świadczenia socjalne. Ale u nich, w ich 

miastach, ludzie nawet nie wiedzą, jak 

nazywa się ich burmistrz czy prezydent. 

Bo nikt tam nie wydaje społecznych 

pieniędzy na autopromocję. Bo tam 

urzędnicy rzeczywiście służą społe-

czeństwu, a nie żerują na nim. I ludzie 

żyją ze słuszną pewnością, że władze 

naprawdę mądrze wydają ich pieniądze. 

I tam naprawdę jest mądre zarządzanie. 

A u nas pański portret wisi w każdym 

naszym przedszkolu, w każdej szkole. 

Ciągle się pan gdzieś przebiera za ko-

goś, coś czyta, rzuca balonami, wkopuje 

drzewka. A życzeniami na różne święta 

to już pan totalnie przegina.

– Jak pan śmie?! – wrzasnął Ogon. 

– Odbieram panu głos. Bardzo prze-

praszam, panie burmistrzu, za to nie-

odpowiedzialne zachowanie radnego. 

Proszę kontynuować.

Wzburzony i zły Spaleniec bardzo 

krzywo spojrzał na Wrońskiego.

– Panie radny – syknął – bardzo proszę 

nie kwestionować mojej polityki promo-

cji miasta. Dzięki mojemu wizerunkowi 

na łamach wielu polskich gazet zwięk-

szamy popularność i wiarygodność Cze-

– Dzień dobry Państwu – rozpoczął prze-

wodniczący Ogon. – Zaczynamy kolejną 

sesję naszej Rady Miejskiej. Dziś mamy 

wyjątkowy temat. Świetlany przywódca 

naszego miasta, burmistrz Burmistrz 

Spaleniec zarządził, by jej głównym te-

matem była analiza naszej przyszłości 

i nakreślenie planów dalszego zrównowa-

żonego rozwoju Czeladzi. Bardzo proszę 

o zabranie głosu, panie Burmistrzu.

Spaleniec dziarsko podszedł do mów-

nicy i zaczął przemowę:

– Szanowni Państwo, już od dawna 

zastanawiam się, dlaczego tak mało 

w Polsce mówi się o Czeladzi. Przecież 

nie ma w naszej ojczyźnie lepiej zarzą-

dzanego miasta. Moje genialne pomysły 

błyszczą jak diamenty wśród działań 

innych włodarzy miast – rozkręcał się 

Spaleniec (wszyscy wiedzieli, że jest 

niezwykłym narcyzem, a jego ambicje 

sięgają znacznie dalej, niż zarządzanie 

15-tysięcznym miasteczkiem. Często 

dawał odczuć, że zazdrości prezydentom 

sąsiednich miast. Nie dość przecież, 

że czuł się od nich dużo lepszy, to jesz-

cze on był tylko burmistrzem, a oni 

prezydentami. Głowa państwa to też 

prezydent, a nie jakiś tam burmistrz. 

Spaleniec, gdy trochę wypił i rozluź-

niał żelazną dyscyplinę, nieraz narzekał 

w prywatnych rozmowach, że na ironię 

tak właśnie dano mu na imię. Nie mo-

gli wybrać mu imienia Prezydent? Jak 

pięknie by to brzmiało: prezydent Prezy-

dent Spaleniec. A tak to tylko burmistrz 

Burmistrz.

– Przecież ostatnio to my byliśmy 

pierwsi przed Sosnowcem w podpisa-

niu umowy o wymianie partnerskiej 

z miastem na Marsie – kontynuował 

Spaleniec. – Oni mają tylko Dziwnów, 

a ja ze swoją małżonką podróżuję przez 

kosmos! I taki Sosnowiec chce być od nas 

lepszy, hehehe.

– Ale wie pan, panie burmistrzu – 

wtrącił się Wroński – jak prezydent 

Sosnowca, jego radni i inni urzędnicy 

jadą do Dziwnowa, to i w Bałtyku się 

mogą wykąpać, a przede wszystkim 

Dziwnów im za wszystko płaci, a jak 

pan z małżonką lecicie sobie na Marsa, 

to płacą wszyscy czeladzianie. To droga, 

międzyplanetarna delegacja. Tak jak 

i zresztą wszystkie pieniądze wywalane 

na miasta partnerskie! Poza wygodą 

urzędników i wybranych radnych nikt 

nie ma z tego żadnych korzyści. No, 

może tylko wymiana z Auby ma jakiś 

sens ponadurzędniczy. A to wszystko 

niemała kasa.

– Tak jest, to są zbędne wydatki – dołą-

czył Wojćkowski. – Pan się tu z Sosnow-

cem porównuje i myśli pan, że jest pan 

lepszy od ich prezydenta. Wprawdzie 

słusznie pan nieraz mówi, że to cienki 

Bolek i tylko ładnie na zdjęciach wy-

gląda, ale to oni, a nie my są miastem 

na prawach powiatu. A panu się nawet 

drogi nie chce wyremontować, bo się pan 

O br a dy  R a dy  Mi a s t a  –  w r z e s i e ń  2 032  roku

ladzi. Nie ma drugiego tak przystojnego 

burmistrza jak ja. A wracając do rzeczy 

i nawiązując do tematu – miastu potrzeby 

jest dodatkowy fundusz promocyjny. 

Już czas reklamować się w międzynaro-

dowych stacjach tv. Dlatego potrzebne 

są nam dodatkowe pieniądze. Liczę więc 

na przegłosowanie tego budżetu – zna-

cząco spojrzał na Ogona. – A poza tym 

dlatego bardzo się cieszę z każdej kolejnej 

sprzedanej działki. Opozycja zarzuca mi, 

że sprzedaję za tanio, ale dzięki temu 

mogę mieć pieniądze na miejskie im-

prezy i właśnie na promocję. 

Na sali zapanowała absolutna cisza. 

Spaleniec przemawiał jak natchniony.

– Chcecie, żebym obniżył podatki. Ale 

przecież to jakaś bzdura! Po co obniżać 

podatki, skoro 58% Polaków w ogóle nie 

wie, że je płaci? – Spaleniec nawet nie 

dostrzegł własnego cynizmu. – Poza tym 

stosowanie zaniżonych podatków odbija 

się na otrzymywanych od rządu subwen-

cjach na samorządowe zadania. Rząd 

uważa, że skoro gminę stać na obniżkę 

podatków, to i subwencję mogą zmniej-

szać i wtedy wszyscy tracimy. Trzeba więc 

szukać najlepszych rozwiązań. Gdybym 

was słuchał i realizował wbrew zasadom 

zrównoważonego rozwoju tylko sprawy 

komunalne, to kultura i sport w naszym 

mieście by umarły. Nasi mieszkańcy nie 

chcą mieszkać w umarłym kulturalnie, 

sportowo i społecznie mieście, choćby 

miało najpiękniejsze drogi i perfekcyjną 

kanalizację. A na biletowane imprezy kul-

turalne ludzi nie stać. Dlatego będziemy 

robić kolejne wspaniałe koncerty. Wiem, 

że zarzucacie mi, że przychodzi na nie 

zaledwie po 0,25% naszych mieszkań-

ców. To zrobimy 400 koncertów w roku 

i będziemy mieć pełne 100% – Spaleniec 

nie pomyślał, że na 400 koncertów i tak 

przyjdą ci sami ludzie. Zwłaszcza jak 

będą darmowe naleśniki. A jakby jesz-

cze była kiełbasa, już nie wspominając 

o piwku, to pojawiłoby się jeszcze więcej 

„stałych” bywalców. – Wszystko dla 

dobra naszego miasta – pisnął na koniec.

Spaleniec skończył i długo jeszcze 

panowała niczym niezmącona cisza. 

Pierwszy do braw rzucił się Płazecki. 

Natychmiast dołączył Wentyl i pozo-

stali radni. Jedynie Pisak z Wrońskim 

i Wojćkowskim ze smutkiem popatrzyli 

na siebie.

Kiedy aplauz ucichł, Pisak poprosił 

o głos. Ogon niepewnie spojrzał na Spa-

leńca. Ten lekceważąco skinął pięknie 

wydepilowanymi brwiami, jakby chciał 

powiedzieć „niech mówi, nie jest w stanie 

mnie ruszyć”.

Pisak przetarł łysą czaszkę i nieśmiało 

zaczął:

– Ja widzę, że pan niby chce tak dobrze 

dla mieszkańców, ale dlaczego tyle razy 

opowiada pan androny?

Sala zawrzała – radni nie mogli uwie-

rzyć własnym uszom – ktoś śmiał kry-

tykować wspaniałego Spaleńca?!

Z ławek dla publiczności rozległy się 

okrzyki: 

– Ten Pisak to tylko krytykuje, bo wy-

bory przegrał. Opozycja dla opozycji! – 

wykrzykiwał młody Olszówka. Wszyscy 

wiedzieli, że marzył o stołku radnego 

w następnej kadencji.

Niezrażony Pisak zaczął punktować:

– Po pierwsze, jest pan mistrzem w wy-

dawaniu pieniędzy. Każdy potrafi wydać 

pieniądze! Co to za problem wziąć parę 

mionów z budżetu i zrobić parę imprez 

czy cokolwiek wybudować. Sztuką jest 

je zdobyć lub zaoszczędzić, a to jest zja-

wisko całkowicie panu obce. Po drugie, 

jest pan mistrzem w rozdymaniu kosz-

tów utrzymania miasta. Po trzecie, nie 

ma pan racji, mówiąc o tym, że ludzie 

chcą płacić więcej podatków. Wręcz 

odwrotnie, jakby wiedzieli, ile im się 

zabiera w podatkach, to by grosza nie 

dali. Po czwarte, nieprawdą jest, że ludzie 

sami sobie nie zapłacą za zajęcia czy 

bilety na imprezy sportowe lub kultu-

ralne. Płacą, płacą – niech pan spyta 

Głośnickiego z naszego MOSiR-u, ile 

bierze pieniędzy za lekcje piłki nożnej 

dla dzieci, mimo że teoretycznie powi-

nien to robić w ramach etatu. A kino 

w Sosnowcu czy teatr w Chorzowie, 

gdzie za darmo przecież nie wpuszczają, 

są pełne czeladzian. Po piąte, gdyby lu-

dzie płacili niższe podatki, wówczas sami 

by sobie wybrali, co chcą kupić za swoje 

pieniądze – koncert operowy, koncert 

metalowy, książkę, wyjazd w góry, ro-

wer czy zamiast sportu i kultury nowy 

samochód. Po szóste, zamiast szastać 

pieniędzmi na pseudokulturę masową, 

lepiej wydawać je na lokalnych twórców, 

warsztaty itp. małe inicjatywy, bo na duże 

imprezy masowe ludzie mogą jeździć 

do ościennych miast. W ten sposób wyda 

się mniej pieniędzy i na coś niepowta-

rzalnego, lokalnego, naszego. Po siódme, 

większość mieszkańców Czeladzi i to nie 

korzysta z kulturalnej oferty naszego 

miasta. Do kina, teatru, muzeum, a na-

wet do dobrego klubu czy knajpy jadą 

do sąsiadów. Także do tak wzgardzonego 

przez pana Sosnowca. A w większości 

po prostu siedzą sobie przed tv w do-

mach albo piją wódkę na działkach. 

Po ósme, co to za tajemnicze subwen-

cje rządowe? Zmniejszą nam 2500+? 

Albo przyślą nowych uchodźców? Albo 

zmniejszą dopłatę do naszych szkół? 

Po dziewiąte wreszcie – pan ciągle nie 

wykorzystuje największego atutu naszego 

miasta, jego położenia wśród większych 

miast. Niechże już pan przestanie być 

wielkim kreatorem kultury, już o sporcie 

nie wspominając. Pan powinien być tyl-

ko jak nocny stróż, pilnować czystości, 

porządku, żeby śmieci były wywożone 

i żeby była dobra woda, dobre równe 

drogi, przystrzyżone trawniki. I żeby nikt 

nie kradł ani nie robił bałaganu. I tyle.

Pisak chciał mówić dalej, miał tych 

punktów chyba ze 20, ale narastają-

cy gwar oburzenia pozwolił Ogonowi 

na przerwanie tej bluźnierczej litanii.

– Panie radny Pisak, kończymy już dziś 

sesję. Pańskie niemądre uwagi niech pan 

sobie zachowa dla siebie. Nasze miasto 

musi się pięknie rozwijać, a gwarancją 

tego jest nasz wspaniały burmistrz. Za-

rządzam teraz głosowanie nad nowym 

budżetem na promocję. Kto jest prze-

ciw? Trzech? Nie, czterech – jak widzę 

radny Nowaczek dołączył do sprzeciwu 

– zaniepokoił się Ogon. – Zatem nowy 

budżet na promocję mamy zatwierdzo-

ny. Dziękuję bardzo. Kwestię kolejnej 

podwyżki diet dla radnych rozpatrzy 

my następnym razem.

I radni z poczuciem dobrze spełnione-

go obowiązku rozeszli się do domów.

Leon Dąbrowski

Cd. fikcyjnej i humorystycznej 

relacji z przyszłości nastąpi.

Rys. Piotr Zięba
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Niewielu ludzi wie, że całkiem 

niedaleko od Czeladzi, na po-

lanie Hondraski w pół dro-

gi na Skrzyczne w Szczyrku, mieszka 

prawdziwy Szaman. Szaman Tańcujący 

z Wiatrem. Rozmawialiśmy z nim – to wy-

jątkowy człowiek. Od dziecka czuł w sobie 

wielką potrzebę uporządkowania świata 

według zupełnie innych reguł. Od dziecka 

postrzega świat kompletnie inaczej niż 

absolutna większość ludzi. Od dziecka 

pomaga innym, żyje inaczej niż ogół 

homo sapiens. Wyłącza się z matrixa (tak 

nazywa otaczającą go rzeczywistość, czyli 

normę większości ludzi) i żyje wg „uni-

wersalnych zasad wszechświata”. Potrafi 

pomagać nie tylko chorym i zbolałym 

duszom, ale i naprowadzić, jak pomóc 

ciału. Obcowanie z Szamanem pomaga 

w duchowej i cielesnej odbudowie. Wspól-

ne siedzenie z Szamanem przy ognisku, 

słuchanie niezwykłego rytmu indiań-

skiego bębna, a później w szamańskiej 

chacie doznania niesamowitych dźwięków 

wielkiego (jednego z dwóch w Polsce) 

kosmicznego gongu, pozwala w samym 

sobie rozpoznać przestrzenie nieznane 

i otworzyć się na głębsze doświadczanie 

i rozumienie otaczającej rzeczywistości. 

Ci, którzy są otwarci i gotowi na takie 

doświadczenia, prędzej czy później (niby 

przypadkiem) wpadają do jego chaty.

Szaman Tańcujący z Wiatrem

 ▶ Z powodu nadmiernego zadłużenia MSWiA pod-

jęło działania mające na celu zlikwidowanie gminy 

Ostrowice (woj. zachodniopomorskie) i włączenie 

jej do gminy Drawsko Pomorskie. W 2016 r. zadłu-

żenie Ostrowic przekraczało 34 mln zł, czyli wyno-

siło ponad 300% rocznych dochodów. Eksperci RIO 

stwierdzili, że samorząd nie jest w stanie spłacić ta-

kiego zadłużenia. To pierwsza taka sytuacja w Pol-

sce. Ostrowice zaciągały długi na współfinansowa-

nie unijnych dotacji. Tymczasem samorządowcy 

z Drawska Pomorskiego nie chcą spłacać długów 

Ostrowic. Co więcej, twierdzą, że zadłużenie tej 

gminy jest znacznie większe, niż podaje się oficjal-

nie i na koniec czerwca br. przekroczyło 43 mln zł.

 ▶ Radni Wałbrzycha podnieśli ceny biletów ko-

munikacji miejskiej. Jak podaje serwis naszemia-

sto.pl, Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha, 

tłumaczy, że miasto potrzebuje pieniędzy na roz-

budowę infrastruktury przystankowej oraz chce wy-

dłużyć trasy linii autobusowych. – To zasługa Unii 

[Europejskiej – red.], która to wymusza na Polsce 

wkład własny przy ubieganiu się o dotacje unij-

ne. Wkład własny zawsze jest długiem zaciąganym 

przez różne instytucje. W tym wypadku miasto. No, 

a cóż zrobić później z tym narastającym długiem 

i odsetkami? Trzeba je spłacać, czyli podnieść po-

datki, składki, ceny podstawowych usług – sko-

mentował Grzegorz Horyn, działacz wolnościowy. 

Zadłużenie Wałbrzycha na koniec 2016 r. przekra-

czało 88% jego dochodów.

 ▶ Pojawiła się propozycja na zmniejszenie zadłu-

żenia Torunia. Jak informuje Krzysztof Czerepiuk, 

prezes oddziału toruńskiego KNP, jego partia przy-

gotowała w ramach budżetu obywatelskiego To-

runia na 2018 r. projekt „Mniejszy dług – bogatszy 

Toruń”. Ma on na celu przeznaczenie całej puli bu-

dżetu obywatelskiego (2 115 000 zł) na częściową 

spłatę zadłużenia miasta. Jak czytamy w opisie pro-

jektu, „Toruń znajduje się w ścisłej czołówce miast, 

które zadłużają się najbardziej. Podatki lokalne nie 

są obniżane, bezrobocie nie spada, a miasto nadal 

dźwiga garb w postaci perspektywy spłaty powięk-

szającego się zadłużenia. W przyszłym roku oficjal-

ny dług mieszkańców Torunia po raz pierwszy w hi-

storii przekroczy 1 miliard złotych i przez następną 

dekadę będzie rósł do prawie 1,5 miliarda złotych. 

Im wyższe zadłużenie, tym wyższy koszt jego ob-

sługi i tym mniej środków w kolejnych budżetach 

na utrzymanie i nowe inwestycje. Koszt ten finan-

sują mieszkańcy Torunia, którzy będą coraz bar-

dziej drenowani w podatkach i opłatach lokalnych”. 

 ▶ Tymczasem Słupsk powoli zmniejsza swoje kolo-

salne zadłużenie. Jak podaje wp.pl, prezydent Robert 

Biedroń poinformował, że w tym roku miastu udało 

się spłacić już ponad 17 mln zł długów. To o 2,9 mln 

zł więcej niż zakładano. Jednak samorządowi zostało 

do spłacenia jeszcze aż 256,4 mln zł (51% dochodów). 

Ku radości mieszkańców Biedroń zapewnił, że nie 

zamierza zaciągać w tym roku nowych kredytów. 

Z raportu MSWiA na temat straży miejskiej wyni-

ka, że w 2016 r. zlikwidowano 43 oddziały tej forma-

cji. Zatrudnienie zostało zmniejszone o 640 etatów. 

Najczęściej likwidowano straż miejską w Wielkopol-

sce, na Pomorzu i na Mazowszu. Powodami były duże 

koszty utrzymania w stosunku do niskiej efektywno-

ści. To także efekt tego, że strażnicy stracili możliwość 

łapania kierowców na fotoradary. A w Zakopanem 

ostatnio strażnicy miejscy jak przestępcę potrakto-

wali… mima, bo nie miał zezwolenia na prowadze-

nie działalności gospodarczej!

 ▶ W Sosnowcu zostaną wymienione 7694 lam-

py oświetlenia ulicznego, co zmniejszy zużycie 

energii elektrycznej o co najmniej 3,8 MWh. Za-

stąpi je oświetlenie ledowe, które ma przynieść 

oszczędności rzędu 1,5 mln zł rocznie. To najwięk-

szy z dotychczas realizowanych w Polsce projektów 

wymiany oświetlenia ulicznego. Umowa na wymia-

nę lamp o wartości 14,7 mln zł została podpisa-

na z firmą SAG Elbud z Gdańska. Unijne dofinan-

sowanie do projektu wyniesie 10,7 mln zł (prawie 

73%). Także Czeladzi zostały przyznane unijne 

fundusze na wymianę niemal połowy oświetle-

nia na ledowe.

 ▶ Miejscy radni chcą odwołania Damiana Bartyli, 

prezydenta Bytomia. Zdecydowali o przeprowadze-

niu referendum w tej sprawie. Radni zarzucają pre-

zydentowi nieudolność i błędy przy wykonywaniu 

budżetu za rok 2016 oraz niegospodarność w By-

tomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Jak podaje Radio Katowice, uchwała rajców z Tar-

nowskich Gór ma uregulować sprawę reklam, ogro-

dzeń i małej architektury poprzez określenie rodzaju 

i umiejscowienia reklam, ich wielkości oraz materiałów, 

z jakich mogą być wykonywane. Również radni Nowe-

go Sącza przyjęli uchwałę krajobrazową, która ma upo-

rządkować chaos reklamowy. Jak donosi Onet, szyldy 

lub reklamy trzeba będzie wieszać co najwyżej na wy-

sokości parteru, będą też musiały być ujednolicone pod 

względem rozmiarów, kolorystyki czy materiałów. Kie-

dy zakażą stawiania unijnych tablic propagandowych?

 ▶ Władze Dąbrowy Górniczej przeznaczyły 1 mln 

zł na poprawę jakości powietrza w mieście. Jak dono-

si serwis naszemiasto.pl, w ramach Program Ograni-

czenia Niskiej Emisji miasto płaci 100% wartości pieca 

mieszkańcom, którzy wymienią piec na ekologiczny. 

Program zakłada, że do 2020 r. wszyscy mieszkań-

cy Dąbrowy Górniczej, których nieruchomości mają 

co najmniej 5 lat, będą mogli z pomocą pieniędzy po-

datników wymienić ogrzewanie na gazowe, olejowe 

lub elektryczne, podłączyć się do miejskiej sieci cie-

płowniczej oraz skorzystać z kolektorów słonecznych.

 ▶ Z kolei w Tychach zostanie zainstalowanych 10 czuj-

ników mierzących stężenie pyłów w powietrzu. Jak po-

daje portalsamorzadowy.pl, program monitoringu ja-

kości powietrza w mieście będzie działał na zasadzie 

e-usługi. Wyłoniona w przetargu firma będzie mierzyła 

jakość powietrza swoimi urządzeniami, a wyniki będą 

prezentowane na stronie internetowej tyskiego urzę-

du miasta. Tymczasem w żłobkach w Rzeszowie zain-

stalowano 37 oczyszczaczy powietrza, które koszto-

wały 55 tys. zł.

 ▶ Przez zaniedbania władz Włocławka, prezesom 

spółek komunalnych trzeba było wypłacić niemal 120 

tys. zł ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wy-

poczynkowe. Jak informuje serwis ddwloclawek.pl, 

sprawa dotyczy prezesów 6 spółek. Rekordzista pre-

zes Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, który miał 

łącznie aż 89 wolnych dni z kilku lat otrzymał ponad 

57 tys. zł. Prezesi innych spółek komunalnych odstali 

od 2,8 tys. zł do 19 tys. zł. Prezydent Włocławka oskar-

żany jest o brak nadzoru nad spółkami i marnotrawie-

nie pieniędzy podatników.

 ▶ Urzędnicy z Jasła (woj. podkarpackie) otrzymali 

elektryczne hulajnogi i teraz załatwiają nimi służbowe 

sprawy. Wg fakt.pl, biurokraci w ten sposób oszczędza-

ją pieniądze podatników, bo kilometr przejażdżki hulaj-

nogą kosztuje tylko 1 grosz. Promują także rodzimych, 

innowacyjnych przedsiębiorców, którzy zaprojektowa-

li i na miejscu produkują elektro-hulajnogi.

 ▶ W Ostrowie Wielkopolskim mają pojawić się bez-

płatne rowery miejskie. Jak donosi pb.pl, władze mia-

sta chcą w ten sposób zachęcić mieszkańców do pozo-

stawienia swoich aut w domu. Cały projekt ma na celu 

unowocześnienie transportu miejskiego oraz wdroże-

nia działań pozwalających na zmniejszenie zanieczysz-

czenia powietrza. Wartość całego projektu (łącznie z za-

kupami nowych autobusów elektrycznych) wynosi 

60 mln zł przy unijnym dofinansowaniu na poziomie 

32 mln zł (53%). Z kolei Urząd Miasta Krakowa w ra-

mach projektu „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, 

praca… i tak w kółko” zachęca, by mieszkańcy do pra-

cy jeździli własnymi rowerami.

 ▶ Łódź ma nowy rodzaj urzędników. To latarnicy spo-

łeczni i gospodarze obszarów rewitalizacji. Jak podaje 

portalsamorzadowy.pl, 8 obszarów rewitalizowanego 

centrum Łodzi ma już przydzielonych „gospodarzy”, 

odpowiedzialnych za informację i przeprowadzki oraz 

„latarników społecznych”, zajmujących się komplek-

sową pomocą społeczną.

 ▶ Tak się marnuje pieniądze z unijnych dotacji. Zda-

niem specjalistów, działania krakowskich urzędników 

w sprawie fortu Łapianka noszą znamiona niegospo-

darności. Jak podaje Onet, na remont obiektu wyda-

no do tej pory 3,3 mln zł, a eksperci mówią, że trzeba 

zrobić sporo poprawek. Urzędnicy szacują, że potrze-

ba jeszcze niemal 15 mln zł, choć cała restauracja mia-

ła kosztować 14 mln zł. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, 

że z uwagi na duże zanieczyszczenie powietrza sa-

morząd Zakopanego bezpodstawnie pobierał opłatę 

miejscową. Jak donosi Onet, wyrok jest precedenso-

wy i dotyczy skarżącego Bogdana Achimescu, któ-

ry odwiedził Zakopane w 2015 r. i uiścił opłatę miej-

scową. Urząd miasta będzie musiał zwrócić turyście 

pobraną opłatę i zapłacić 300 zł kosztów sądowych. 

Co więcej, każdy turysta dysponujący pokwitowa-

niem uiszczenia opłaty miejscowej będzie mógł się 

ubiegać o zwrot opłaty w zakopiańskim urzędzie.

Tak parkuje straż miejska w Katowicach

Fot. T. Cukiernik

Smog nad Zakopanem  Fot. T. Cukiernik
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COOLINARNA

Skupmy się na kilku bardzo istot-

nych elementach. Wszyscy znamy 

powszechne zasady odchudzania:

 jedz mniej; a częściej;

śniadanie jest najważniejszym posił-

kiem w ciągu dnia;

 obniżaj kalorie;

bilansuj swoje posiłki, jedz wszystko 

w odpowiednich proporcjach;

ćwicz regularnie, przynajmniej kilka 

razy w tygodniu;

nie spożywaj tłustych potraw, bo ob-

ciążysz swoje serce i wątrobę.

Znamy je prawda? Skoro je znamy, 

a w dodatku coraz więcej ludzi opiera 

na nich swoje życie, i mimo to całe spo-

łeczeństwo (dodam, że na całym świecie) 

bardzo szybko tyje, to może nie do końca 

są one dobre?

Druga sprawa to kwestia paliwa, któ-

rym się odżywiamy, otóż pożywienie 

możemy podzielić na poszczególne 

składniki:

cukier/węglowodany to pierwsze 

paliwo, którego używamy do proce-

sów energetycznych, jest ono uży-

wane od razu, od momentu spo-

życia;

białko buduje nasze ciało, ale rów-

nież może być przetworzone na cu-

kier i użyte do procesów energetycz-

nych;

tłuszcz jest magazynem energii na póź-

niej, np. na długotrwały głód lub wy-

siłek fizyczny – w dodatku powstaje 

głównie z za dużej ilości węglowoda-

nów. 

I tu się rodzi bardzo ważne pytanie: 

skoro wiemy, co daje energię od razu, 

a co daje ją później, to jak chcemy sięgnąć 

do rezerw, czyli spalić zmagazynowany 

tłuszcz, wprowadzając cały czas do orga-

nizmu energię w postaci węglowodanów, 

które są od razu wykorzystywane do pro-

cesów energetycznych?

Pytania pod rozwagę
W poprzednich artykułach poruszałem tematy witamin, jednostek chorobowych 
oraz żywienia. Dziś będzie nieco inaczej i tak naprawdę od tego powinienem 
zacząć pisanie na temat żywienia.

Wyróżnienie to jest tym cenniej-

sze, że Kapituła przyznająca 

tę wyjątkową nagrodę skła-

da się wyłącznie z fachowców, którzy 

w branży dziennikarskiej mają doświad-

czenie bardzo bogate, wieloletnie i pełne 

sukcesów.

Serdeczne dziękujemy za przekazane 

do tej pory gratulacje. To wielki sukces 

wydawcy i redakcji, autorów tekstów i skła-

du oraz wszystkich współpracujących 

czeladzian. Zwłaszcza dystrybutorów, 

którzy podejmują się trudnej i odpowie-

dzialnej roli rozniesienia gazety do czytel-

ników. Dzięki im wszystkim mieszkańcy 

Prestiżowa 
nagroda 

dla „Nowoczesnej 
Czeladzi”!

Stań pod murem

Czeladzi mogą poznać czeladzkie sprawy 

z innej perspektywy, dzięki temu nabrać 

właściwego dystansu i rzetelnie ocenić 

sytuację w mieście.

Dla przypomnienia, kwartalnik nie tylko 

podaje aktualne informacje o mieście, nie 

tylko poddaje krytycznej ocenie sposób 

wydawania pieniędzy. Są w nim także 

porady praktyczne, relacje turystyczne, 

ciekawostki i zawsze jakieś nagrody, nie 

wspominając o humorze. 

Bardzo się cieszymy, że nasz czeladzki 

kwartalnik zyskał tak jednoznaczne uzna-

nie Kapituły.

Redakcja

Z wielką dumą i radością pragniemy poinformować, 
że nasz kwartalnik „Nowoczesna Czeladź” został 

uhonorowany nagrodą główną w prestiżowym 
konkursie o laur NAJLEPSZEJ, NIEZALEŻNEJ GAZETY 

REGIONALNEJ. 
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Lęk – nieprzyjemny stan emocjo-

nalny związany z przewidywa-

niem nadchodzącego z zewnątrz 

lub pochodzącego z wewnątrz organi-

zmu niebezpieczeństwa (Wikipedia). 

Lęk w polityce często stosowany jest 

do sterowania jednostką, grupą, spo-

łeczeństwem. Wywoływanie lęków jest 

ulubioną metodą ludzi o osobowości 

autorytarnej i psychopatycznej. Jednym 

z podstawowych efektów lęku jest wyłą-

czenie u wystraszonego tej części mózgu, 

która odpowiada za racjonalne myślenie 

i przejęcie kontroli nad zachowaniami 

przez tę część mózgu, która odpowiada 

za emocje i odruchy. 

Do człowieka ogarniętego lękiem nie 

trafiają żadne racjonalne argumenty. W ta-

kim stanie potrzebuje prostego wyjaśnie-

nia; może być nieprawdziwe. Stan ten 

jest na tyle niekomfortowy, że wywołuje 

potrzebę szybkiego odreagowania, które 

przejawia się agresją lub w stanach wy-

sokiego natężenia lęku powoduje paraliż 

decyzyjny i w dłuższym czasie depresję. 

Wystraszona jednostka, grupa, społeczeń-

stwo stają się łatwe do sterowania przy 

pomocy prostych haseł i symboli typu: 

bij wroga. Wystraszony nie analizuje, czy 

rzeczywiście jest to wróg i przystępuje 

do czynu, na czym zależy przywódcom, 

którzy tego wroga wskazują. Refleksja 

najczęściej przychodzi po czasie. 

Wystraszony nie zadaje pytań swoim na-

uczycielom, kierownikom, przywódcom, 

bo a nuż będzie źle zrozumiany i przywód-

ca oceni go jako wroga. W grupie sterowa-

nej lękiem wyrażać myśli ma prawo tylko 

wódz. Reszta sprowadzona jest do roli 

wykonawców. Ocena rezultatów musi być 

zawsze pozytywna bez względu na sku-

tek. Ocena krytyczna eliminuje z grupy 

i klasyfikuje po stronie „wrogów”, a wtedy 

cała grupa jest zobowiązana do walki 

z „wrogiem”. Sterowanie lękiem opiera się 

o zasadę „z nami albo przeciw nam”. Nie 

ma postaw neutralnych. Przywódca nie 

popełnia błędów; nie wolno się do błędów 

przyznawać, bo jest to oznaka słabości. 

Przeciwnik ma się bać, bo jego godziny 

są policzone, a swój ma się bać, aby nie 

został zaliczony do grona niepewnych 

albo przeciwników. Przywódca za dobre 

wynagradza, a za złe karze. 

W społeczeństwie ludzie, którzy zostali 

wystraszeni, mają ograniczoną zdolność 

racjonalnego myślenia. Podejmują mniej 

trafnych decyzji. Funkcjonują automa-

tycznie, przejawiają większą agresję lub 

są bierni i popadają w depresję. Generalnie, 

lęk obniża jakość życia, zabija kreatywność 

w jednostce, grupie i całym wystraszonym 

społeczeństwie. Najlepiej lęki wywołuje się 

rzeczami, które są trudno weryfikowalne. 

Dzieci straszy się bobokiem, dorosłych – 

piekłem, chorobami (ptasia grypa), global-

nym ociepleniem. Człowiek wystraszony 

nie chce poznać źródła lęku. Chce lęk 

jak najszybciej usunąć ze swojego życia 

i tu pojawiają się nauczyciele, przywódcy, 

mądrale wszelkiego typu dający goto-

we rozwiązania: bądź grzeczny, słuchaj 

przełożonych, nie zadawaj głupich pytań, 

najlepiej zniszcz przed przeczytaniem, 

nie pozwalaj sobie na szczerość, ludzie 

są podli, pilnuj swoich spraw.

Każdy wystraszony znajduje tysiące przy-

kładów na to, że działa słusznie i racjonalnie. 

Nie zauważa, że poziom lęku, który chroni 

i mobilizuje już dawno został przekroczony. 

Ponieważ lęk się udziela, więc całe jego oto-

czenie zachowuje się podobnie, co utwierdza 

go w przekonaniu, że działa słusznie. Na-

tomiast za niepowodzenia, błędne decyzje 

obwinia „innych”, kimkolwiek by oni nie 

byli. Dlatego, Czytelniku, „nie lękaj się”, 

a odzyskasz rozum i wtedy zaczniesz po-

dejmować więcej trafnych decyzji, a trafne 

decyzje to sukcesy i w konsekwencji udane 

życie, czego wszystkim życzę.

redaguje Henryk Górski

Lęk jako narzędzie 
manipulacji

28 lat temu, gdy byłem jeszcze 

piękny i młody, gdy kobiety 

jeszcze nie chciały ćwiczyć 

na siłowni, a fitness jeszcze nie istniał, 

mężczyźni nie depilowali ciała i nie było In-

ternetu, otworzyłem wraz z Jerzym Trusz-

kowskim Klub Kulturystyczny RELAKS. 

Mieścił się on przy dawnej ul. 18 Listopada. 

Zrobiliśmy remont – przyjaciele pomogli. 

Zaproszony burmistrz przeciął wstęgę, 

napisali o nas w gazecie i wszyscy byli 

zadowoleni. Przychodzili starci i młodsi, 

szczupli i grubsi. Były zawody sportowe, 

kronika klubu, puchary, medale, wresz-

cie sukcesy na poziomie ogólnopolskim. 

Było super. Zawiązywały się znajomości, 

Nie lękajcie się

Jan Paweł II

Był sobie klub
Z głębokim żalem zawiadamiam, że po 28 latach 
funkcjonowania, 30 czerwca 2017 r., Klub 
Rekreacyjny RELAKS wydał swoje ostatnie tchnienie.

Paweł  
Łakomik

przyjaźnie, miłości, małżeństwa, rodziły 

się dzieci. Ludzie odchodzili i wracali 

zawsze z jakąś historią. Bo nowa praca, 

że dziecko, że choroba, że studia. Byłem 

spokojny, wiedziałem, że większość z nich 

wróci, jak tylko pozbierają swoje życie. 

Tu zostawili cząstkę siebie, i wracali coraz 

starsi, dojrzalsi, mądrzejsi, a ja cieszyłem 

się z ich powrotu. W 2001 r. musieliśmy 

zmienić lokal. Oooo – to było pospolite 

ruszenie. Pomagali wszyscy. Klilkuna-

stotonowy sprzęt przenieśliśmy w 3 dni. 

Byliśmy pełni chęci i entuzjazmu. Mieliśmy 

znowu swoje miejsce. 

Czas mijał. Faceci pakowali, kobitki ska-

kały z Edytą i Agą, rozmowy nigdy nie było 

końca. Patrzyłem na to i czułem się młody, 

jakby czas się tu zatrzymał. Zmieniały się 

pokolenia, matki przyprowadzały córki, 

a ojcowie synów. Każdy dumny ze swojej 

pociechy pokazywał jakie ładne, jakie 

zdolne. Dzieci rosły i same zaczęły przy-

chodzić. Rozentuzjazmowana młodzież 

prosiła o głośną, ostrą muzykę, której nie 

lubiły kobiety. Z przyjemnością patrzy-

łem, jak w pocie czoła walczą ze swoimi 

słabościami, jacy są zawzięci, a przy tym 

radośni. Pytali o diety, plany treningowe, 

byli spragnieni wiedzy. Doceniałem to, 

że po całym dniu nauki czy pracy pakują 

torbę i przychodzą, bo chcą coś zrobić 

dla siebie. Coś czego nie da się kupić czy 

zamówić w Internecie, a trzeba w pocie 

czoła zapracować. O psychoterapii. Czas 

mijał, zmieniały się opcje polityczne, 

prezydenci, burmistrzowie, wprowadzono 

reformy, a niektórym posiwiały włosy, 

były lepsze i gorsze momenty. Nigdy nie 

było to dla mnie źródło utrzymania, za-

wsze pasja, którą chciałem przekazywać 

innym. Dla mnie było to bezcenne, dla 

urzędników liczyły się liczby, wpływy, su-

che przepisy i procedury. Nikt nie widział 

ludzi, ludzi z naszych czeladzkich ulic, 

osiedli i domów. RELAKS po 28 latach 

istnienia przegrał z bezdusznością urzę-

dów, finansami, słupkami, liczbami. Nic 

nie znaczyło, że przewinęło się tu blisko 

6 tys. ćwiczących.

Co teraz? – zapytacie. Muszę zawiesić 

mój czeladzki patriotyzm i ruszyć dalej. 

Katowice, Sosnowiec, Będzin. Na samą 

myśl już jestem zmęczony, a tu jeszcze 

korek, bo skrzyżowanie, bo światła, a tu nie 

ma gdzie zaparkować. Frustracja rośnie. 

Wciskam moje nie takie jędrne ciało 

w T-shirt renomowanej firmy w kolorze 

fluo, byty legginsy, wszystko pod kolor 

dobrane, specjalistyczne, najlepsze, mod-

ne. Wciągam brzuch, wchodzę na salę 

i… nikt na mnie nie patrzy, nikt się nie wita, 

nie pyta, co słychać. Jestem bezimienny, 

przezroczysty, chociaż taki fluo. Aplikacja 

wszystko mi powie: szybciej, wolniej, moc-

niej. Aplikacja podziękuje mi za wspólny 

trening. Z łezką w oku wspominam stary 

dobry RELAKS i Was wszystkich i każdego 

z osobna, którzy tworzyli jego atmosferę 

i historię, słyszę ten gwar, śmiech i rozmowy 

na ławce przy barze.

Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną 

od początku i przetrwali do końca. Dzięki 

Wam ten klub żył i miał duszę. Z wielkim 

żalem żegnam RELAKS. 

Aleja czeladzkich 
dębów

Za rok 100-lecie odzyskania niepodległości

Z inicjatywy Grażyny Jaźwieckiej 

czeladzkie Stowarzyszenie No-

woczesne Miasto proponuje, aby 

11 listopada 2018 r., na 100-lecie odzyska-

nia przez Polskę niepodległości, zasadzić 

100 dębów. W związku z tym apelujemy 

do stowarzyszeń, firm, instytucji, władz 

i mieszkańców o wskazanie godnego 

miejsca i kandydatur ludzi, którzy będą 

sadzili te drzewa. Stowarzyszenie wytypu-

je 100 czeladzian – każdy z nich posadzi 

jeden dąb i otoczy go opieką. Drzewa 

powinni posadzić przeróżni „ważni” 

ludzie naszego miasta – dotychczasowi 

i aktualny burmistrz, przedstawicie-

le stowarzyszeń, firm, szkół, klubów 

sportowych itp. Jakaś pula powinna być 

przeznaczona także dla „zwykłych” cze-

ladzian. Można oczywiście zgłosić też 

własną kandydaturę, albo sąsiada czy 

znajomego. Po dokonaniu wyboru puli 

oficjalnej rozlosujemy resztę dębów. 

Czekamy na Was i Wasze pomysły – 

11 listopada 2018 r. już niedługo. Zgłosze-

nia prosimy kierować na adres redakcji

nowoczesnaczeladz@gmail.com. 
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Miałem w sierpniu kilka miłych chwil w na-

szym mieście. Miłych, bo z zaskoczeniem 

stwierdzałem nagle, że dzieje się coś dobre-

go w miejscach, gdzie jeszcze do niedawna nie działo 

się nic. Najpierw w Vineum na Rynku spotkałem aktora 

z katowickiego Korezu (ale się odchudził, powiem 

Wam!), który przyjechał do nas na coś w rodzaju 

filiżanki kawy i chwilę rozmowy.

Potem przyszedł dzień, kiedy na Rynku rozegrała 

się bitwa na balony wodne, po której… po prostu 

zabrakło w ogródkach wolnych krzeseł! A na koniec 

miesiąca, na sam koniec, moja znajoma katowicka 

lekarka, z dużym zdziwieniem powiedziała coś w stylu 

„nie wiedziałam, że Czeladź jest taka ładna”. – Hmm 

– pomyślałem. – Dzieje się! Może już podnieśliśmy 

się z tego padołu czeladzkich łez i będziemy fajnym, 

lubianym miasteczkiem?

* * *

w letnim kinie

pół żartem pół serio

strzelanina

Nie, nie mamy letniego kina. Ale aż się prosi, żeby 

to moje wakacyjne haiku* stało się wreszcie prawdzi-

we. Duży ekran bez problemu zmieści się na Rynku, 

co już zostało sprawdzone przy okazji Euro 2016. 

Duży ekran i mała letnia scena – podpowiem. Te dwie 

niewielkie inwestycje pozwolą na animowanie wielu 

kolejnych wydarzeń – choćby pokazów zdjęć naszych 

podróżników, wyeksponowanie zapowiadającej się 

właśnie wystawy „Czeladź w starej fotografii” czy 

przeprowadzanie konkursów/minifestiwali typu 

Hyde Park na monodram, piosenkę albo wiersz. 

Zapewne „Pół żartem, pół serio” też wtedy mogłoby 

być wyświetlane…

* * *

W czerwcu w „Cafe Desa” udało się uruchomić 

nową przestrzeń wystawową. Po „Pierwszej randce” 

– wystawie malarstwa i fotografii zagłębiowskich 

twórców – wiemy już, że na ścianach zmieści się 

co najmniej 20 średniej wielkości prac. Wiemy też, 

że zainteresowanie twórców jest spore, a ściany są już 

zajęte aż do grudnia. W tej chwili w herbaciarni 

(kawiarni?) gościmy z wystawą fotograficzną bliską 

mi akcję „Okuliści dla Afryki”. ODA zajmuje się po-

mocą medyczną w krajach afrykańskich, w głównej 

mierze okulistyczną. Ma swój gabinet w Kamerunie, 

współuczestniczy w budowie szpitala w Tanzanii. 

Dr Iwona Filipecka, która jest pomysłodawczynią akcji, 

jest osobą znaną w Czeladzi, m.in. we współpracy 

z nią „NCz” zbierała okulary. Okulary te – odpo-

wiednio posegregowane i przygotowane – za sprawą 

„Okulistów…” trafiają do któregoś z sześciu krajów 

objętych pomocą ODA. Ciekawostką, która zdarzyła 

się przy okazji wernisażu wystawy „Widziałam oczy 

Afryki”, była – chyba pierwsza tego typu w mieście 

– prezentacja zdjęć na ścianie kamienicy przy ul. 

Rynek 26. Choć nieco pechowa – bo potężna burza 

zmusiła organizatorów do przeniesienia się do środka 

„Cafe Desa” – to niewątpliwie budząca zaintereso-

wanie i otwierająca miejską przestrzeń wystawową 

w nowym wymiarze.

* * *

Młodziutkie, ledwie półroczne internetowe „Radio 

Zagłębie FM” zaprosiło mnie w wakacje do dyskusji 

o poezji. Dyskutowaliśmy, czy poezja jest potrzebna 

w życiu i co może przynieść, a wszystko to przy okazji 

mojej czwartej książki – tomiku wierszy „Autoportret 

z P”. Jakoś tak trochę mimochodem – zeszliśmy też 

na tematy Czeladzi i zgodziliśmy się, że jest to miasto 

z dużym, wciąż niemal niewykorzystanym potencja-

łem. Pewnie bym o tym nie pisał, gdybym w studiu 

nie spotkał się z Tomaszem Kostro, sosnowieckim 

pisarzem, redaktorem kulturalnym, który w tym-

że radiu czytał właśnie swoją książkę, „Od cynku 

do kremu…”. To symptomatyczne, że w Zagłębiu tak 

często kultura lokalna funkcjonuje obok instytucji 

powołanych do animowania kultury.

* * *

Uwaga, zegarki Staniały!
Od końca wakacji znów dostępne są w Czeladzi 

najszybsze zegarki świata! Ich producent, miesz-

kaniec miasta Czesław Staniała, deklaruje, że już 

wkrótce jego niechronometry pobiją światowe 

rekordy w szybkości chodu. Na przykład – jeśli 

za czasów PRL-u Staniała De Luxe pędził z pręd-

kością dwie godziny na godzinę (tzw. doba 12-go-

dzinna), współczesne Staniały Macho osiągną czas 

tridualny, co znaczy, że będą funkcjonowały w tzw. 

dobie 8-godzinnej. To zdecydowania atrakcyj-

ne, w szczególności dla pracobiorców w okresie 

przedurlopowym. Martwi jedynie niskie zaintere-

sowanie czasomierzami, ale tzw. zegarki czeladz-

kie jako „szwedzkie” zawsze były mniej popularne 

od szwajcarskich. I to mimo swych niemożliwych 

do przecenienia wątpliwych zalet!

* Haiku – japońska forma poetycka stworzona w okresie 

Edo (1603-1868). Obecnie wciąż bardzo popularna, 

w szczególności w kulturze Zachodu.

Migawki z lata
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Polub nas na Facebooku

www.facebook.com/nowoczesnemiastoczeladz

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.

Wystawa „Widziałam oczy Afryki” 

przerwana burzą… działo się! Fot. Katarzyna Gogacz

Poprawne rozwiązanie krzyżówki z nume-

ru 16 „Nowoczesnej Czeladzi” przesła-

ło wielu naszych Czytelników. Prawidło-

we hasło brzmiało: Nauka najlepszą inwestycją.

Wylosowaliśmy trzech zwycięzców nagród książ-

kowych. Są to: Arkadiusz Wołynek, Martyna Łeń

oraz Arkadiusz Jakubiak. Nagrody proszę odbie-

rać podczas dyżuru radnego Stanisława Pisar-

ka (K.S. Górnik Piaski, ul. Mickiewicza, Czeladź-

-Piaski w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 

18.00-19.00). W tym numerze zamiast tradycyj-

nej krzyżówki proponujemy konkurs literacki 

o Czeladzi z nagrodami. Proszę uważnie prze-

czytać ten tekst:

Możecie spostrzec, że w tym tekście nie dostrze-

żecie jednej litery z wszystkich polskiego kompletu. 

Której? Nietrudno się domyślić. Celem pomysłu jest 

zmobilizowanie komórek myślowych miejskich wiel-

możów do niewielkiego wysiłku. Prosimy o przysył-

kę krótkich tekstów o pięknie miejscowości, w któ-

rej żyjemy – lecz nie czyniąc użytku z wyłonionej 

litery polskiego zbioru liter.

W tym tekście nie użyto pierwszej, więc w kolej-

nych prosimy nie użyć litery „B”. Później, po finiszu 

„B” przyjdzie kolej „C” itd. Trudniej będzie, gdy i je-

śli dotrzemy do „E” lub „I”. Interesujące, czy dotrą 

odpowiedzi, które godne będą szerszej prezentacji.

 Bo niezłe przecież jest miejsce, w którym miesz-

kamy. Jest wzgórze i drzew sporo, i skwerów, i ry-

nek, i wiele niebrzydkich budynków, i ulice, i szkoły. 

Wokół kilku miłych sąsiadów – wśród nich Będzin, 

Sosnowiec i Wojkowice. I w „Elektrowni” zrobili re-

mont! Jest oczywiście i Urząd Miejski, który jesz-

cze ze trzy, może cztery miesiące temu był brzydki 

i przynosił wstyd. Jest w nim obecnie remont, któ-

ry będzie kosztował mnóstwo pieniędzy, lecz póź-

niej wszyscy będziemy się cieszyć, bo wspólny urząd 

będzie pięknie wszystkim służył i jego urzędnikom 

skutecznie i nietrudno będzie wziąć się do pilnej 

produkcji wszystkich niezbędnych kwitków, by-

śmy sobie lepiej żyli. Płynie też tu strugą trochę 

wody. Niestety w korycie i w miejsce rybek, pusz-

ki i kupki w niej płyną. Może kiedyś i jej ciecz się 

ożywi. I będzie miło posiedzieć przy brzegu, wsłu-

chując się w śpiew wróbli, gołębi i innych świergo-

tów czy rechotów. 

Więc w sumie to różnie tu jest. Bywa, że lepiej, 

bywa, że gorzej niż gdzie indziej w świecie. Lecz lubi-

my swoje miejsce, bo przecież pięknie tu sobie żyjemy.

Zadanie polega na napisaniu tekstu o naszym 

mieście, w którym autor nie użyje jednej, dowol-

nej litery polskiego alfabetu, tak jak w przykładzie 

brak jest „a”. Czekamy na teksty do 31 październi-

ka. Za najbardziej dowcipne i mądre dajemy na-

grody książkowe – „Na fali i pod prąd” Aleksandra 

Doby oraz  „Islam. Jedenasta plaga” Hege Storh-

aug. Naszą miejską bibliotekę i szkoły zapraszamy 

do współpracy i promowania tego konkursu. Może 

powstać bardzo ciekawa publikacja. 

Redakcja

Konkurs o Czeladzi 
z nagrodami!

W celu umieszczenia w kolejnym numerze kwartalnika „Nowoczesna 
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