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Od Redakcji
Ludzie różne rzeczy sądzą 

o naszej gazecie, dlatego 

zdecydowaliśmy się napi-

sać o niej kilka słów. Na początku 

chcemy zdementować pogłoski, 

jakoby nasza gazeta była finanso-

wana z jakiś tajemniczych źródeł 

publicznych i że od kogokolwiek 

zależymy. Otóż jesteśmy niezależ-

ni i nie jesteśmy dotowani przez 

nikogo – ani przez samorząd 

gminny, ani powiatowy, ani wo-

jewódzki, ani władze państwowe, 

ani unijne. Podkreślamy ponad-

to, że nie mamy nic wspólnego 

z partią Nowoczesna, jak niektó-

rzy wnioskują po nazwie. Tytuł 

naszej gazety powstał znacznie 

wcześniej niż została założona 

ta partia, z którą nic nas nie łączy. 

Jesteśmy ludźmi, którym zależy 

na dobru Czeladzi i dlatego stara-

my się monitorować działania cze-

ladzkich władz, aby czeladzianom 

żyło się lepiej. Jak na razie obecna 

władza idzie w przeciwnym kie-

runku, np. podnosząc podatki 

i opłaty. Ta rzekomo ekologiczna 

gmina to miasto, w którym żeby 

pić czystą i smaczną wodę, trze-

ba ją najpierw przepuścić przez 

filtr z odwróconą osmozą, a żeby 

oddychać czystym powietrzem, 

konieczne jest korzystanie z do-

mowych oczyszczaczy powietrza. 

Oczywiście, to wszystko słono 

kosztuje! Dlaczego walki ze smo-

giem władze nie rozpoczynają 

od siebie, czyli od likwidacji smro-

dzących palenisk w budynkach 

dawnego ZBK?

Zdarza się nam słyszeć głosy, 

że nasza gazeta jest nadmiernie 

krytyczna. Że obraz, jaki się 

z niej wyłania, nie jest prawdziwy, 

bo w Czeladzi jest znacznie fajniej, 

niż wynikałoby to z naszych treści. 

Prawda jest jednak taka, że w na-

szym mieście jest bardzo dużo 

pozytywnej propagandy władz, 

że zaradna ekipa obecnego burmi-

strza przedstawia swoją pracę jako 

wyjątkowo skuteczną i korzystną 

dla miasta. Mamy inną ocenę tej 

sytuacji i stąd nasza przeciwwaga. 

Jest w Czeladzi wydawane za pu-

bliczne pieniądze „Echo Czeladzi”, 

jest i nasza gazeta – „Nowoczesna 

Czeladź” wydawana za pienią-

dze prywatne. Ciekawe dlaczego 

te gazety tak różnie postrzegają 

czeladzką rzeczywistość?

To fakt, że w kilku miejscach 

Czeladzi jest teraz trochę ładniej. 

Zawsze jest to jednak pochodna 

wydanych pieniędzy. One nie 

biorą się znikąd. Czy czeladzia-

nie nie znają starego polskiego 

przysłowia, że „krowa, co wiele 

ryczy, mało mleka daje”? Cała 

ta polityka czeladzkich władz opie-

ra się na gigantycznym wzroście 

wydatków. Czy Czeladź nagle stała 

się taka bogata? Nie! To są pienią-

dze z wyprzedaży majątku miasta 

oraz z kredytów i obligacji, które 

trzeba będzie spłacać przez lata. 

Przez kogo? Oczywiście przez 

czeladzian, z których wielu jest 

zachwyconych czeladzkimi „in-

westycjami”.

Ale piszemy też pozytywne 

rzeczy – jeśli mają one miejsce. 

Np. w tym numerze opisujemy 

pierwsze sukcesy nowej dyrekcji  

czeladzkiego szpitala. Niestety, 

sukcesy te nie są zasługą czeladz-

kich władz, a wyłącznie nowej 

dyrekcji szpitala podległego sta-

rostwu. Piszemy też o prywatnych 

inicjatywach sportowych (Football 

Academy) czy dotyczących mo-

nitorowania powietrza w mieście. 

Jednocześnie zaznaczamy, że w na-

szych tekstach i działaniach odno-

simy się do ludzi pracy i chcemy 

skupić wokół gazety osoby, które 

mają zdroworozsądkowy, rynkowy 

punkt widzenia na gospodarkę. 

Zapraszamy do lektury i współ-

pracy. 

Redakcja

Piliśmy skażoną wodę?! 

Bogata Czeladź?

Uchwała o obniżce diet radnych

Szalony cud propagandowy

Pierwsze owoce restrukturyzacji 
czeladzkiego szpitala

2

4

6

3

5

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku  

życzy Redakcja!

Wg projektu nowa dieta wyniesie:

dla przewodniczącego RM 

– 1073,65 zł

dla wiceprzewodniczącego RM – 

894,71 zł

dla przewodniczącego komisji RM – 

715,77 zł

dla radnego – 536,83 zł
Rys. Piotr Zięba
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Piliśmy skażoną wodę?!
wyników badań. W związku z powyższym, 

po stronie ZIK Sp. z o.o. nie było w tym 

zakresie żadnej zwłoki”. Trudno dać wiarę 

tym słowom. Problem w tym, że skoro 

potrzeba aż 18 godzin od pobrania wody 

do uzyskania wyników, to prawdopodobnie 

woda była już skażona co najmniej dzień 

wcześniej, ale nikt o tym nie informował. 

A kiedy zaczęto informować, to początko-

wo mówiono tylko o Piaskach. Podawano 

też sprzeczne informacje. Na przykład 

straż miejska najpierw informowała, że os. 

Słoneczne jest bezpieczne, ale za godzinę 

strażnicy jeździli i rozgłaszali, żeby nie pić 

wody. Przez co najmniej dobę nie było wia-

domo, czy problem dotyczy tylko Piasków, 

czy też całej Czeladzi. Co więcej, skoro tak 

szybko podano informację, że woda już 

W odpowiedzi na zapytanie 

„Nowoczesnej Czeladzi” do-

tyczące skażenia mikrobiolo-

gicznego wody bakterią escherichia coli, 

mające miejsce w Czeladzi pod koniec 

września 2017 r., nowy prezes ZIK Artur 

Smagorowicz poinformował, że 26 wrze-

śnia 2017 r. „otrzymano niejednoznaczne 

wyniki analiz próbek wody, pobranych 

z punktu – os. Dziekana, ul. E. Orzesz-

kowej 12. Natychmiast powiadomiono 

Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, zle-

cono powtórne badania oraz wdrożono 

systemy naprawcze na sieci wodociągowej. 

Informacja o skażeniu mikrobiologicznym 

wody została przekazana mieszkańcom 

Czeladzi niezwłocznie po potwierdzeniu 

Czy pod koniec września br. czeladzianie 
z powodu nieudolności władz pili skażoną wodę?

Nazwa Kwota

Zakup wody 
butelkowanej

110 948,03 zł

Dostawa wody 
beczkowozem

15 257,65 zł

Wykonanie analizy wody 5 061,00 zł

Wynajem beczkowozu 5 079,37 zł

Dezynfekcja sieci 2 355,38 zł

Dostawa wody do 
płukania sieci po 
skażeniu

54 479,75 zł

Wynagrodzenia 14 585,11 zł

Transport 11 155,50 zł

Składowanie, 
rozładunek, załadunek

17 400,00 zł

Art. biurowe 
(do ogłoszeń)

11,66 zł

RAZEM 236 333,45 zł

Zał. Nr 2 do interpelacji nr 2017.11.08_09 K. Kowalika

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU 

Z ZANIECZYSZCZENIEM WODY PITNEJ 

WE WRZEŚNIU 2017 R.
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jest zdatna do picia po przegotowaniu, to by ozna-

czało, że jak roztrąbiono aferę, to woda już była… 

dobra! Faktem jest, że w feralny dzień wiele osób 

uskarżało się na nudności i bóle brzucha.

ZIK i czeladzcy urzędnicy wyraźnie sobie nie ra-

dzą z podstawowym zadaniem, które powinni mieć 

opanowane perfekcyjnie. Niezły bałagan i chaos. 

Aż strach pomyśleć o jakimś innym skażeniu. Zresztą 

gdyby wszystko było w porządku – jak pisze prezes 

Smagorowicz – to nie pożegnałby się ze stanowiskiem 

w trybie natychmiastowym poprzedni prezes Sławomir 

Święch. Coś musi być na rzeczy, bo prezes Smago-

rowicz uchyla się od odpowiedzi na pytanie o stan 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Czeladzi, 

zasłaniając się tym, że jest to informacja przetworzona, 

w związku z czym żąda przedstawienia szczególnego 

interesu prawnego, by ją udostępnić. Jednocześnie 

przyznaje, że spółka nie przeprowadzała przeglądów 

technicznych swoich sieci. Tymczasem podziemne 

przewody i urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyj-

ne zaliczamy do sieci uzbrojenia terenu, a te według 

definicji z ustawy Prawo budowlane w powiązaniu 

z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne można 

zaliczyć do budowli. Jako budowle sieci uzbrojenia 

terenu powinny podlegać zatem okresowej kontroli 

co najmniej raz w roku. Miasto nie wykonując takich 

przeglądów, łamie prawo i naraża mieszkańców.

Szczególnie bulwersujące jest to, że pracownica 

ZIK-u, która ujawniła na Facebooku, że prezes Święch 

wiedział wcześniej o skażeniu wody i blokował tę in-

formację, została nie tylko zwolniona dyscyplinarnie 

z pracy i jest ciągana po sądach, ale co więcej, została 

tak zaszczuta, że nie chce być w ogóle kojarzona 

z tą sprawą. 

Ostatecznie burmistrz oświadczył, że złożył pismo 

do prokuratury o zbadanie sprawy. Proszony jednak 

przez radnych o udostępnienie treści tego zawiadomie-

nia jak dotąd nie potrafi go pokazać. Więc nie wiadomo, 

czy naprawdę złożył, a jeśli tak to jakiej treści. 

Mariusz Jeziorny

Od niemal trzech lat 
mieszkańcy Czeladzi 
poddani są zmasowanemu 
bombardowaniu ze strony 
burmistrzowskiej propagandy, 
a służącemu wbiciu do głów 
niedowiarkom „prawdy” 
o niebywałym sukcesie miasta 
nad Brynicą. 

Ów sukces, tak w skrócie, przejawiać się 

ma hiperdynamicznym rozwojem, gigano-

watorskim programem inwestycyjnym oraz 

megaatrakcyjnym życiem kulturalnym. Propagandyści 

dowodzą, że nie byłoby to wszystko możliwe bez 

głębokiej myśli niedawnego senatora PO, a obecnego 

burmistrza Zbigniewa Szaleńca. Krążąc po licznych 

piknikach i patrząc na rozbawiony tłum, wsłuchując 

się w przenikliwe wywody smakoszy kiełbasy i piwa, 

trudno nie przyznać racji, że w porównaniu z poprzed-

nią siermiężną kadencją samorządu jest dużo lepiej. 

Ludzie to zauważają, komentują, chwalą… Mało kto 

zastanawia się nad tym, jak to możliwe, że po dość 

szarym czteroleciu może być inaczej i to tak szybko? 

No właśnie, jak to możliwe? Czy to rzeczywiście ge-

niusz burmistrza i jego współpracowników? Czy też 

przyczyny są zupełnie inne? Przyznam się, że czasami 

sam ulegałem nachalnej reklamie. Niemniej jednak 

mam krytyczne usposobienie i postanowiłem temat 

zgłębić. Wyselekcjonowałem szereg czynników, po-

segregowałem je, skomasowałem według wspólnego 

mianownika i wyszło mi, że tak prawdę mówiąc, nasz 

burmistrz ma mało wspólnego z samym sukcesem, 

a do tego zupełnie nie panuje nad pojawiającymi się 

negatywnymi skutkami rozbuchanego „odważnego 

i rozważnego” programu. Swoje przemyślenia roz-

pocznę od warunków początkowych, od podstawo-

wych potencjałów umożliwiających uruchomienie 

lawiny zdarzeń.

Dobry czas i miejsce
Trzeba przyznać, że burmistrz trafił na bardzo dobry 

czas. Polska dość dobrze zniosła kryzys zapoczątko-

wany w 2008 r. Po kilkuletniej recesji, gospodarka 

światowa powoli przyspieszała. Wraz z nią rozkręcała 

się również nasza krajowa, by rozkwitnąć w pełni 

u progu wyborów samorządowych. Takiego han-

dicapu nie miał wcześniej żaden czeladzki lider. 

Zaczęły wzrastać dochody budżetu, spadało bez-

robocie, jednym słowem – powiało optymizmem. 

Po wyborach parlamentarnych, nowy rząd wzmocnił 

procesy rozwojowe poprzez prosocjalną politykę 

finansową. Trzeba przyznać, że Program 500 Plus 

dość dogłębnie zawirował systemem gospodar-

czym. Rzecz jasna, jego pozytywne efekty odczuły 

również samorządy. W przypadku Czeladzi (2016) 

kwotę tę szacuje się na około 20 mln zł rocznie. 

Nie są to pieniądze wypracowane tu na miejscu, ale 

są pochodną polityki rządu. Wczytując się i wsłu-

chując w wypowiedzi burmistrza, trudno jednak 

dostrzec, by o tym wspomniał. Wręcz przeciwnie, 

„wypina pierś po niezasłużony order”. 

Oszczędności burmistrz Kosmali
Choć to zaskakujące, okazuje się jednak, że tak 

ostro krytykowana była burmistrz Teresa Kosmala 

też ma swój udział w sukcesach swego następcy. 

Jak to możliwe? Otóż jej zwycięstwo wyborcze 

w 2010 r. najbardziej zaskoczyło ją samą. Nie była 

przygotowana do bycia burmistrzem, a o jej otoczeniu 

lepiej zapomnieć. Była przy tym bardzo podejrzliwa 

i na umizgi części radnych PO odpowiadała nie-

chętnie. Nie mając własnego programu społeczno-

gospodarczego, nie chciała jednak kontynuować 

działań swego poprzednika. Gospodarka miejska 

powoli zamierała, zaś konflikt z radnymi narastał. 

Początkowo budżet wykonywany był prawidłowo, 

ale „wystudzenie” miejskiego systemu gospodarczego 

dość szybko przyniosło negatywne skutki. W 2012 

r. miasto utraciło płynność finansową. Był to pierwszy 

taki przypadek od 1990 r.(!). Sytuacja powtórzyła się 

w roku następnym. Skonfliktowana Rada Miejska 

jakby na to czekała. Obstrukcja z jej strony zabloko-

wała możliwość jakichkolwiek ruchów. Chcąc, nie 

chcąc, Kosmala zmuszona została do „zaciskania 

pasa”. Tak oto konflikt organów władzy wykończył 

burmistrza, a niejako ubocznym skutkiem okazała 

się odzyskana płynność finansowa. Teresa Kosmala 

żegnała się z Urzędem Miasta bez szans na reelekcję, 

ale pozostawiła znacznie mniejsze zadłużenie gminy, 

które narosło za wcześniejszych rządów burmistrza 

Marka Mrozowskiego. To się nazywa ironia losu!

Pozostanie deficyt i dług
Mrozowski budował zasób nieruchomości przewidują-

cy konkretne kierunki urbanistyczne rozwoju miasta, 

który miał także być zabezpieczeniem ewentualnych 

kłopotów finansowych Czeladzi. Wyprzedawanie 

go burzy przygotowywane wcześniej plany. Co więcej, 

obserwując bieżące działania burmistrza Szaleńca, 

można odnieść wrażenie, że dla niego pieniądze liczą 

się jedynie tu i teraz, a o jutro niech się martwią inni. 

Zgodnie z tym założeniem nie tylko zaciąga kredyty 

i emituje obligacje, ale natychmiast po wyborach 

ruszyła lawina wyprzedaży. Zdawać by się mogło, 

że ani cena, ani strategiczne plany rozwoju nie mają 

już jakiegokolwiek znaczenia. Szał wyprzedaży ogarnął 

niemal każdy zakątek miasta. Pieniądze do budżetu 

wpływały strumieniami, by natychmiast wypływać 

na mniej lub bardziej potrzebne inwestycje, a także 

na pokrycie pojawiającego się deficytu. Dziś nikt 

się nie martwi, że za kilka lat zasób nieruchomości 

zniknie, a deficyt i dług pozostanie. Na szczęście dla 

burmistrza to już nie on weźmie odpowiedzialność 

za miejską stagnację, ale któryś z jego następców, 

zaś deficyt podatkami wyrównają mieszkańcy. Taka 

to już jest kolej rzeczy.

Jak wynika z powyższego wywodu obecne sukcesy 

nie wynikają z wyjątkowej przenikliwości Zbignie-

wa Szaleńca, ale raczej z braku odpowiedzialności 

za przyszłość miasta. Obecną, korzystną sytuację 

determinują przede wszystkim czynniki zewnętrzne 

oraz przypadek lub przezorność poprzedników. 

Ogólne ożywienie widać wszędzie dookoła. Czeladź 

wcale nie wyróżnia się na mapie aglomeracji. Wystar-

czy zajrzeć do sąsiadów. Przypomina to trochę cud 

epoki wczesnego Gierka. Wtedy też zrobiło się nagle 

wszystkim lepiej, a jaki był koniec? No właśnie. 

Krzysztof Andrzejewski

Od Redakcji: Pomimo działań propagandowych 

burmistrza Zbigniewa Szaleńca, który co chwilę 

chwali się swoimi „niezwykłymi sukcesami”, ma-

miąc tym mieszkańców, obiektywna ocena portalu 

samorząd.pap.pl sytuuje Czeladź na odległym 

miejscu w rankingu zrównoważonego rozwoju gmin 

miejskich. Nasze miasto zajęło 143 miejsce spośród 

237 sklasyfikowanych gmin miejskich w Polsce nie 

na prawach powiatu. Z kolei w rankingu najlep-

szych polskich samorządów, przygotowanym przez 

„Rzeczpospolitą” (https://rankingsamorzadow.pl/) 

Czeladzi po prostu nie ma. Wg innego sondażu 

ogłoszonego w „Dzienniku Zachodnim” Czeladź jest 

doskonałym miejscem do mieszkania. To dobrze, że 

jest i taki pozytywny wynik sondażu. Dzięki temu 

nasze miasto jest lepiej postrzegane na zewnątrz. 

To jedyna dobra strona – tak jak i autopromocji 

samego burmistrza. 

Szalony cud 
propagandowy
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Bogata Czeladź?

Powyższe motto nieco zmodyfikował 

Stefan Oleszczuk, legendarny już 

burmistrz Kamienia Pomorskiego, 

który jest zwolennikiem hasła, by „gmina 

była bogata bogactwem obywateli, a nie 

budżetu”. Niestety, przeciwnego zdania jest 

aktualnie rządzący burmistrz Czeladzi.

Otóż burmistrz Zbigniew Szaleniec 

cieszy się na Facebooku, że w przeliczeniu 

na mieszkańca Czeladź z roku na rok 

ma coraz bardziej rozdęty budżet (choć 

ten wzrost wynika po części także z 500 

plus). Niestety to, że coraz więcej płaci się 

podatków, nie oznacza, że ludzie są bogat-

si. Wręcz przeciwnie. Im więcej zabierze 

się mieszkańcom, tym mniej im zostanie 

w kieszeniach. Tymczasem władze powin-

ny się chwalić tym, że ZMNIEJSZYŁY 

swój budżet, a nie zwiększyły! Bo wtedy 

ludziom więcej by zostało. No ale jak 

to w socjalizmie – nieważne czy lokalnym, 

krajowym czy unijnym – także w Czeladzi 

wszystko jest wywrócone do góry nogami.

Nie działa tu także często podnoszony 

argument o samorządowych inwestycjach, 

często współfinansowanych z pienię-

dzy unijnych podatników. Po pierwsze, 

prawdziwe inwestycje, które przynoszą 

rzeczywiste miejsca pracy nie biorą się 

z podatków. Tzw. „inwestycje” samo-

rządowe w większości przypadków nie 

są żadnymi inwestycjami, bo nigdy nie 

przynoszą zysków, a trzeba do nich do-

płacać z budżetu. Po drugie, jeśli państwo 

czy gmina ma mniej pieniędzy, to oznacza, 

że więcej zostało w kieszeniach ludzi. 

Władze NIE MAJĄ własnych pienię-

dzy. Wszystko co mają, komuś wcześniej 

zabrały lub się zadłużyły, co na jedno 

wychodzi, bo te kredyty trzeba będzie 

spłacić. Po trzecie, tylko naiwniak może 

liczyć, że coś dostanie za podatki. Zgodnie 

z polskim prawem jedno z drugim nie 

ma nic wspólnego. Podatki są daniną 

nieodwzajemnioną. Można liczyć co naj-

wyżej na nepotyzm i korupcję, co jest 

często związane z wydatkami pieniędzy 

pochodzących z podatków. Dlatego samo-

rządy powinny się SAMOOGRANICZAĆ 

(mało wydawać na tzw. inwestycje, które 

inwestycjami nie są, bo od inwestycji 

jest sektor prywatny, redukować liczbę 

urzędników), by nie być ciężarem dla 

mieszkańców. Dobrym przykładem na to, 

że władza nie powinna zajmować się 

inwestycjami, jest choćby realizacja ul. 

Gdańskiej.

Większość komentujących facebooko-

we wpisy burmistrza gorąco go popiera 

we wzrastających wydatkach i nowych 

gminnych „inwestycjach”. Ciekawe czy 

będą nadal się tak cieszyć, jak rada miejska 

znowu podniesie im cenę za wodę i od-

prowadzanie ścieków czy odbiór odpa-

dów? W tym miejscu warto przypomnieć 

jeszcze jedną trafną sentencję, tym razem 

Jeana Baptiste Saya, francuskiego na-

ukowca i ekonomisty, który powiedział, 

że „najlepszym ze wszystkich planów 

finansowych [państwa] jest ogranicze-

nie wydatków, a najlepszy ze wszystkich 

podatków jest podatek najniższy”. A dla-

czego? Wyjaśnia to Margaret Thatcher,

premier Wielkiej Brytanii: „Nie ma czegoś 

takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli 

rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, 

że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych 

własnych pieniędzy”. Obie sentencje jak 

najbardziej stosuje się również do władz 

samorządowych. 

Tomasz  
Cukiernik

Źródło: GUS; 2017 = I kwartał

Kiedy przedsiębiorcy widzą, że władze zaczynają oszczędzać, ich chęć 

działania wzrasta. Ten wykres tego dowodzi – tak było za czasów burmistrz 

Teresy Kosmali. 

Źródło: GUS

Państwo jest bogate  
bogactwem swych obywateli
Adam Smith

To miło, że mamy od teraz pomnik 

Tadeusza Kościuszki w Czeladzi. 

Przybyło kolejne ładne miejsce. 

Ale czy – patrząc wyżej – musiało to być 

teraz i właśnie Tadeusz? Czy w Czeladzi nie 

powinniśmy kultywować pamięci o cze-

ladzianach? Czy nie lepszy od Kościuszki 

byłby np. NASZ CZESŁAW SŁANIA? 

Czy trzeba było remontować wewnątrz 

budynek dla naszej administracji? Stra-

szył elewacją, to prawda. I ta absolutnie 

Pomnik

wymagała odnowienia. Ale w środku był 

wystarczająco funkcjonalny, by zatrudnieni 

przez nas urzędnicy, z drogo opłacanym 

burmistrzostwem włącznie, skutecznie słu-

żyli nam swoją pracą. Czy trzeba robić tyle 

imprez, w których uczestniczy znikoma, 

maleńka garstka czeladzian? Kto z Was był 

na ostatnim koncercie Józefa Skrzeka? Kto 

oglądał inscenizację na Rynku? Ilu z Was 

było już w kinie na Piaskach? Te pytania 

można by mnożyć. Czy nie lepiej konse-

kwentnie naprawiać najistotniejsze rzeczy 

w Czeladzi? Ale może nie? Może jednak 

zabawa jest ważniejsza?

Od Redakcji: Koszt monumentu Tadeusza 

Kościuszki autorstwa Tomasza Wenklara 

wyniósł 33 000 zł. 

Iwona  
Sułkowska

Od 2011 r. w Gimnazjum nr 3 im. 

Polskiej Macierzy Szkolnej w Cze-

ladzi cyklicznie realizowana jest 

wymiana młodzieży polsko-niemiec-

kiej, której głównym celem jest eduka-

cja uczniów w zakresie języków obcych 

i pogłębianie ich horyzontów kulturowych. 

Autorem działań jest Anna Żółtowska.

W każdej wymianie młodzieżowej 

ze szkołą niemiecką Realschule z Gren-

zach-Wyhlen, miejscowości położonej nie-

daleko Bazylei, uczestniczy wieloosobowa 

grupa młodych ludzi. Projekt realizowany 

jest w ramach współpracy z instytucją 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 

Od października 2012 r. uczniowie naszego 

gimnazjum komunikują się ze swoimi 

niemieckimi rówieśnikami z wykorzy-

staniem platformy Twinspace, poznając 

wzajemne zwyczaje i zainteresowania. 

Celem wymiany jest integracja młodzieży 

z Polski i Niemiec poprzez realizację 

różnych tematów: poetyckich, sporto-

wych, muzycznych i filmowych. Wspól-

ne przeżycia prowadzą do pogłębienia 

znajomości, do prywatnych odwiedzin 

i korespondencji mailowej. 

Tygodniowe pobyty młodzieży nie-

mieckiej w Polsce co roku obfitują w wie-

le atrakcji. Goście zwiedzają m.in. obiekty 

Dobrze jest kiedy, ludzie dbają o estetykę swojego miejsca 
na świecie. Dobrze kiedy kultywują pamięć o ważnych 
rodzinnych wydarzeniach i o przodkach. Dziwne jest jednak, 
gdy w domu, którego budowy jeszcze nie dokończono, 
w którym brakuje pieniędzy na wykończenie łazienki czy 
dobre wyposażenie kuchni, dba się przede wszystkim 
o jego salon i imprezy. I wyposaża się go w najlepsze meble, 
a na ścianach wiesza drogie, ale niesprzedawalne obrazy, 
które ani z tym domem, ani z jego domownikami nie mają 
większego związku. Nie ma kasy na zrobienie ciepłej wody 
i dobrego ogrzewania, ale zatrudnia się drogą służbę, żeby 
robiła te imprezy w tym salonie.

Stanisław  
Pisarek

Fot. T. Cukiernik
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Tomasz  
Cukiernik

Szpital przez lata podupadał. Na ko-

niec 2016 r. strata placówki wyniosła 

niemal 9 mln zł, a łączne zadłużenie 

wzrosło do 63 mln zł. W tej sytuacji starosta 

podjął decyzję o odwołaniu poprzedniego 

dyrektora i ściągnięciu zespołu dr. Dariusza 

Jorga. Prowadzony od kwietnia program 

restrukturyzacji przyniósł pierwsze owoce 

już po kilku miesiącach. 

Od 1 października w szpitalu ponownie, 

po 5 latach, został otwarty Oddział Okuli-

styki w wyniku cesji kontraktu ze szpitala 

w Dąbrowie Górniczej. Podjęto współpracę 

z kadrą medyczną o najwyższym poziomie 

merytorycznym. Zatrudniono pięciu spe-

cjalistów z wieloletnim doświadczeniem 

w wykonywaniu świadczeń z zakresu 

okulistyki w najlepszych szpitalach kli-

nicznych w kraju. Ordynatorem została 

dr n. med. Katarzyna Jackiewicz, która 

jest wszechstronnym operatorem realizu-

jącym najpoważniejsze zabiegi operacyjne 

Budowanie więzi 
polsko-niemieckiej 
przez szkolną społeczność 

Ci, którzy z nutą niedowierzania przyjmowali przedstawiony przez dr. Dariusza 
Jorga program restrukturyzacji, dziś muszą mocno ugryźć się w język. W czeladzkim 
szpitalu, który był na skraju przepaści, a znany był głównie z zaciągania kredytów 
i ciągłych problemów, nastąpiła raptowna zmiana na lepsze. 

Pierwsze owoce 
restrukturyzacji czeladzkiego szpitala

w Polsce. Była jedynym okulistą w szpitalu 

klinicznym na ul. Ceglanej w Katowicach 

wykonującym zabiegi dla Centrum Zdrowia 

Dziecka. Pozyskanie najlepszych leka-

rzy oraz najnowocześniejszego sprzętu 

pozwoliło stworzyć w naszym szpitalu 

oddział marzeń. 

Także od 1 października zmienił się ra-

dykalnie Oddział Urazowo-Ortopedyczny. 

Zatrudniono trzech nowych specjalistów 

najwyższej klasy. Ordynatorem został znany 

w całym Zagłębiu dr Marek Bożek, posiada-

jący ogromne doświadczenie m.in. w pracy 

na oddziale klinicznym w Sosnowcu. Do ze-

społu lekarskiego dołączyło także dwóch 

lekarzy z wieloletnim doświadczeniem 

w szpitalu specjalistycznym w Piekarach 

Śl. Zatrudnienie tak wykwalifikowanej 

kadry pozwoliło rozszerzyć wachlarz usług 

medycznych. W szpitalu będą realizowane 

wszystkie zabiegi ortopedyczne z endopro-

tezoplastyką bioder i kolan włącznie. Pierw-

szym sukcesem odnowionego oddziału 

było wszczepienie Ryszardowi Parzochowi 

z Czeladzi endoprotezy stawu biodrowego 

podczas zabiegu pod kierunkiem dr. Bożka. 

To jedna z pierwszych tego typu operacji 

w Polsce i pierwsza w woj. śląskim. Wszyscy 

mieszkańcy powiatu będzińskiego, którzy 

od lat oczekują w kolejkach w innych pla-

cówkach, na operację zaćmy lub endopro-

tezoplastykę mogą się zgłosić do oddziałów 

w czeladzkim szpitalu.

30 listopada został w szpitalu otwarty 

kolejny oddział, tj. Oddział Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii. Na jego utworzenie 

uzyskano dotację od premier Beaty Szydło 

przy wsparciu parlamentarzystów z PiS: 

posła Waldemara Andzela i senatora 

Arkadiusza Grabowskiego w wysokości 

2,3 mln zł oraz od powiatu będzińskiego 

w wysokości 0,5 mln zł. Oddział istotnie 

zwiększy bezpieczeństwo pacjentów.

Należy także podkreślić, iż uruchomienie 

oddziałów w znaczący sposób wpłynie 

na zwiększenie przychodów szpitala. 

Warto przypomnieć, że szpital, wy-

chodząc naprzeciw mieszkańcom po-

wiatu, od 15 maja br. nocną i świąteczną 

opiekę zdrowotną przeniósł do Będzina, 

a od 1 października przejął koordynację 

udzielania tych świadczeń na terenie całego 

powiatu będzińskiego z podwykonawcą – 

szpitalem w Brudzowicach.

Jak widać, to, co było nieosiągalne przez 

lata, udało się zrealizować w okresie sześciu 

miesięcy prowadzenia programu restruk-

turyzacji. Ponadto szpital otrzymał nigdy 

dotąd nie posiadane dwa certyfikaty jakości, 

tj. ISO i PSS. Poza tym, w trosce o przy-

szłość zespołów lekarskich wystąpiono 

o akredytację na prowadzenie szkolenia 

specjalizacyjnego dla oddziałów: urazo-

wo-ortopedycznego, okulistyki, pediatrii 

oraz oddziału dla psychicznie i nerwowo 

chorych. To tylko niektóre działania, które 

zmieniają oblicze naszego powiatowego 

szpitala. 

Ciekawe jak szpital będzie wyglądał 

za rok? Trzymamy kciuki.

Od redakcji: Ciekawe jak wyglądałaby 

Czeladź, gdyby zamiast uwielbiającego 

wydawanie nie swoich pieniędzy miastem 

zarządzałby zespół dr. Jorga? Szkoda że ni-

gdy się tego nie dowiemy.

Burmistrz Szaleniec, niedawno oburzony 

odwołaniem poprzedniego dyrektora 

naszego szpitala, dziś nie może się na-

chwalić działań nowego zarządu. To się 

nazywa stałość poglądów.

światowego dziedzictwa kulturowego: 

Kraków, Wieliczkę, muzeum w Oświę-

cimiu. Niemieckim uczniom bardzo 

podoba się polska gościnność i smak 

naszych tradycyjnych potraw.

Projekt wymiany polsko-niemieckiej, 

którego realizacja rozpoczęła się w paź-

dzierniku 2015 r., dotyczył muzyki. Obec-

ny jest projektem filmowym i uczestniczy 

w nim 22 uczniów. W październiku 

2016 r. grupa z naszej szkoły pod opie-

ką nauczycielek języka obcego: Anny 

Żółtowskiej, Joanny Walochy i Marty 

Twardowskiej gościła w szkole partner-

skiej i u rodzin niemieckich. W studiu 

radiowym w Bazylei zrealizowano krót-

kie filmy do muzyki Pharrella Williamsa: 

„Happy in…”. Zadaniem było nakręcenie 

krótkich scenek na tle zabytków miasta. 

W Bazylei warto zobaczyć starówkę, 

w jej zakamarkach, przejściach, ulicz-

kach, można się zgubić, podążając np. 

szlakiem Paracelsusa, medyka, który 

na początku XVI w. studiował tu i leczył. 

Warto również zobaczyć długie prome-

nady po obu stronach Renu z widokiem 

na rzekę i przedmieścia oraz pięknie 

zdobioną romańsko-gotycką katedrę 

św. Marcina zbudowaną z różowego 

piaskowca. Pobyt uczestników projektu 

wzbogaciło zwiedzanie studia radiowego 

oraz parku rozrywki Europark.

Od Redakcji: Jak widać, nie potrzeba 

mieć miast partnerskich, by realizować 

dla naszej młodzieży wymianę międzyna-

rodową. Wystarczą tylko dobrzy nauczy-

ciele. Można obejść się bez urzędników.

Fot. T. Cukiernik

Fot. Iwona Sułkowska i Anna Żółtowska
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Czeladzianie, już za rok wybory. Prawdopodobnie 

zmieni się ordynacja wyborcza i nie będzie okrę-

gów jednomandatowych. Tak czy siak, w jakiś 

sposób wybierzemy nowych radnych. Byłoby świetnie, 

gdyby wybrać takich, którzy rzeczywiście będą radzić 

i zastanawiać się nad przyszłością naszego miasta. 

A nie – jak jest obecnie – radę milczków, bezkrytycznie 

przyjmujących wszelkie propozycje burmistrza. Radę 

milczków nie dyskutujących spraw finansowych miasta 

i w ogóle niewiele dyskutujących – wystarczy przyjść 

na jakąkolwiek sesję RM lub posłuchać nagrań sesji 

w Internecie i się samemu przekonać.

Można mieć wrażenie, że przynajmniej części tych 

aktualnych radnych bardziej zależy na comiesięcznej 

diecie, niż na przejmowaniu się naszym miastem.

A ta dieta to obecnie ponad 1800, nieopodatko-

wanych, złotych miesięcznie. To niemałe pienią-

dze – średnio dużo wyższe niż w porównywalnych 

miastach. Łącznie, w skali kadencji, utrzymanie 

tych radnych kosztuje nas – MIESZKAŃCÓW, czyli 

w jakimś sensie właścicieli Czeladzi – ponad 2 mln zł. 

Jasne że w skali wydatków miasta to nie jest aż tak 

dużo. I nie byłoby, gdyby były z tego efekty. Ale tych 

po prostu nie ma.

Są dwa dobre wyjścia. Jedno jest niemożliwe z po-

wodów ustawowych – w Czeladzi musi być 21 radnych 

i szlus. A przecież wystarczyłoby np. 7 mądrych, nie-

zależnych i z jeszcze wyższą dietą. Niestety się nie 

da, więc to wyjście odpada. Pozostaje wyjście drugie 

– zmniejszyć wysokość diet. Wówczas do rady prze-

staną się pchać ludzie, dla których głównym celem jest 

dodatkowa kasa co miesiąc, a chętnymi na radnych 

będą tylko autentyczni społecznicy.

Postanowiliśmy więc wesprzeć obywatelską inicjatywę 

w tej sprawie. Na stronie Stowarzyszenia Nowoczesne 

Miasto www.nm.imfo.pl zamieściliśmy projekt nowej 

obywatelskiej uchwały o dietach radnych w naszym 

mieście. Bardzo prosimy zapoznajcie się, a jeśli nasze 

argumenty Was przekonują prosimy pomóżcie nam 

zebrać podpisy popierające tę uchwałę.

Wg projektu nowa dieta wyniesie:

dla przewodniczącego RM – 1073,65 zł

dla wiceprzewodniczącego RM – 894,71 zł

dla przewodniczącego komisji RM – 715,77 zł

dla radnego – 536,83 zł

 Takie stawki dałyby oszczędność grubo ponad 

milion złotych. Warto! I nie tylko dlatego, że te NA-

SZE pieniądze można wydać inaczej, że zostanie 

ich sporo i można będzie np. wyremontować drogę 

na jakiejś ulicy, albo położyć gdzieś kanalizację czy 

zrobić inne pożyteczne rzeczy. Ale przede wszystkim 

dlatego, że dieta będzie rzeczywistym zwrotem kosztów 

funkcjonowania radnego, a przestanie być magnesem 

przyciągającym tylko do i dla kasy.

 Załączamy tabelkę na podpisy popierające wnio-

sek. Prosimy wyciąć, wypełnić, poprosić znajomych 

o wypełnienie i złożenie listy na stacji benzynowej 

Zet przy ul. Rzemieślniczej lub poinformować nas 

mailowo, a my odbierzemy uzupełnione listy.

Do samego projektu uchwały i uzasadnienia odsyłamy 

na stronę na www.nm.info.pl.
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Projekt uchwały Rady Miasta Czeladź 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej 

w Czeladzi  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

LISTA MIESZKAŃCÓW POPIERAJĄCA PROJEKT UCHWAŁY

1. Zanim otrzymacie nowe stawki, najpierw 

powinniście otrzymać wypowiedzenie 

dotychczasowej stawki opłaty za wieczystą 

dzierżawę.

2. Należy sprawdzić prawidłowość wyceny 

sporządzonej przez rzeczoznawcę – tu może 

być jakiś punkt zaczepienia. Wycena wartości 

metra kwadratowego raczej na pewno wyda 

się Wam zawyżona.

3. Następnie można/należy złożyć odwołanie 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

4. W razie niepomyślnej decyzji SKO, po-

zostaje złożenie odwołania do sądu rejo-

nowego. Punktem zaczepienia może być 

jakiś element ujęty w wycenie, którego nie 

ma w rzeczywistości czy wręcz nie ma moż-

liwości wykonania go na działce – np. ka-

nalizacja.

W ogóle zawsze można zasięgnąć opinii 

prawnej – np. w wielu biurach poselskich 

posłowie prowadzą punkty porad prawnych – 

na pewno jest taka możliwość w biurze posła 

Waldemara Andzela w Będzinie.

Powodzenia w „walce” o swoje pieniądze! 

Sami przecież na pewno lepiej od władz wiemy, 

jak je wydawać.

Uchwała o ustaleniu 
diet radnych 
na rozsądnym poziomie

Rys. Piotr Zięba

Jak się bronić 
przed podniesieniem stawek 
za wieczyste użytkowanie?

Pojawiają sie sygnały, że coraz więcej mieszkańców Czeladzi 
otrzymuje decyzje o podniesieniu stawek za wieczyste użytkowanie
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Czy może być lepiej?
Od jakiegoś czasu trwa wzmożona akcja 

remontowa klatek schodowych w bu-

dynkach należących do Czeladzkiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Remonty 

te są przeprowadzone, zapewne, z myślą 

o mieszkańcach zasobów spółdzielni, 

jednak przy okazji nikt nie pomyślał, aby 

wprowadzić niewielkie udogodnienia 

podnoszące standardy użytkowe. Na ul. 

Powstańców Śląskich i Skłodowskiej-

Curie są bardzo wąskie klatki schodowe, 

dodatkowo oddzielone od przedsionka 

wąskimi drzwiami. Jaka to uciążliwość, 

wiedzą wszyscy, którzy próbowali wnieść 

do mieszkania jakikolwiek mebel, choć-

by fotel. Drzwi do piwnicy, też wąskie, 

otwierają się na zewnątrz w taki sposób, 

że wnosząc rower, trzeba wejść z nim 

częściowo na schody i po otwarciu drzwi 

wycofując się przenieść go do piwni-

cy. W styczniu br. lokatorzy dwóch 

remontowanych klatek podjęli pró-

bę wprowadzenia kilku niewielkich 

udogodnień zmieniających ten stan 

rzeczy. Poprosili o zamontowanie szer-

szych drzwi do przedsionka, szerszych 

drzwi do piwnicy najlepiej otwieranych 

do środka lub jeśli na zewnątrz to tak, 

aby bezpośrednio z przedsionka można 

było wnieść większy przedmiot (np. ro-

wer). Sprawa oparła się o kierownika ad-

ministracji, inspektora nadzoru, a nawet 

Panią Prezes. Najpierw przekonywano, 

że nie można tego zrobić ze względów 

projektowych, potem że ze względów 

bezpieczeństwa, w końcu, że propozycja 

na tym etapie już nie może być wdro-

żona. Od tego czasu wyremontowano 

kilkanaście klatek schodowych i nikt nie 

pochylił się nad propozycjami miesz-

kańców. Odtwarza się uciążliwy stan 

w skali jeden do jeden, co najważniejsze 

przy kompletniej bierności lokatorów. 

Ludzie obudźcie cię, często wystarczy 

minimum zaangażowania, wykona-

nie jednego telefonu lub powiedzenie 

czegoś „głośniej”! To Wy jesteście naj-

ważniejsi, bo jesteście pracodawcami 

administratorów, urzędników, stróżów 

prawa itd.!

Migawka z minionej epoki
Jeden z naszych sympatyków wpadł 

na pomysł, aby w ramach czeladzkiego 

budżetu obywatelskiego zgłosić remont 

nawierzchni ul. Saturnowskiej w So-

snowcu (przedłużenie ul. Katowickiej, 

łączące Józefów ze skrzyżowaniem 

w Milowicach). Z drogi tej korzystają 

prawie wyłącznie mieszkańcy Czeladzi 

udający się do lub z Katowic i Sosnow-

ca. Zadzwonił nawet w połowie roku 

do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu z za-

pytaniem, czy możliwe jest przejęcie 

przez Czeladź administracji tej niezwykle 

zdewastowanej ulicy. Widocznie tak 

zawstydził sosnowieckich urzędników, 

że ci migiem zlecili remont omawianej 

nawierzchni. Sprawnie przeprowadzone 

we wrześniu prace zaowocowały niespo-

tykaną w naszym kraju równością drogi. 

W naszym mieście też remontuje się 

niektóre drogi, ale takie równiutkie nie 

są. Tu nieznacznie pofałdowany asfalt (ul. 

Kosmonautów), tam jakaś dodatkowa 

łata (Aleja Róż) i wszędzie za wysoko lub 

za nisko osadzone studzienki kanaliza-

cyjne. Dlaczego tak jest? Może dlatego, 

że wszystkimi tymi ulicami przejeżdża 

tyle samochodów w ciągu roku co ul. 

Saturnowską w tydzień? Nie mam po-

jęcia. Ale wiem, że już tak nie będzie! 

We wrześniowym „Echu Czeladzi” uka-

zała się notatka, omawiająca „inspekcję” 

lokalnych włodarzy na przebudowie 

drogi w ciągu ul. Nowopogońskiej. Sam 

burmistrz Z. Szaleniec wyraził zado-

wolenie z postępu inwestycji. I to mnie 

uspokaja! Jeśli takie fachowe inspekcje 

(WF-ista, plastyk, kierowca i człowiek 

renesansu), rodem ze słusznie minionej 

epoki, staną się „nową, starą świecką 

tradycją”, no to nie ma się o co martwić.

Nowe, ale czy racjonalne 
i potrzebne
Jak można zauważyć w parku na os. 

Musiała, w ostatnich dniach listopada 

rozpoczął się montaż nowych opraw 

oświetleniowych. Jeden z naszych sym-

patyków (projektant oświetlenia z dłu-

goletnim stażem) przyjrzał się inwestycji 

i mamy poważne wątpliwości co do jej 

zasadności. Nowo zamontowane oprawy 

produkcji ROSA o nazwie ISKRA LED 

ALFA to sprzęt kreujący oświetlenie 

użytkowe i przeznaczony do oświetlania 

ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, 

dróg osiedlowych lub terenów przemy-

słowych, o czym świadczy konstrukcja 

i informuje producent na stronie kata-

logowej. Natomiast oświetlany jest park, 

gdzie poza ciągami pieszych mamy jesz-

cze trawniki, krzewy i drzewa – wszystko 

godne oświetlenia. Dlatego produkowane 

są całe gamy tzw. opraw parkowych, 

które poza dookólnym oświetleniem 

przestrzeni mają swoim designem i in-

nymi parametrami światła stworzyć 

niepowtarzalny klimat. Zastosowane 

dotychczas oświetlenie może nie naj-

wyższych lotów, dawało poczucie miłego 

kontaktu z naturą, wypełniając możliwie 

dużą przestrzeń swoim ciepłym, miękkim 

światłem (nowe trupio-białe). Innym 

walorem estetycznym jest stopień, w ja-

kim światło odwzorowuje barwy, przy 

nowym naturalnym kolorem zieleni nie 

nacieszymy oka. Może inne przesłanki 

były ważniejsze? Może ekonomiczne? 

Nic bardziej mylnego, otóż nowe oprawy 

mają moc zastosowanego, LED-owego, 

źródła światła 24 W, identyczną jak tych 

zdemontowanych. Co prawda, LED-

-y produkują więcej światła z tej samej 

mocy, ale ono emitowane jest wprost pod 

oprawę i zniknie na ciemnym podłożu 

alejki. Podwyższenie bezpieczeństwa 

też jest wątpliwe, bo poza lepiej oświe-

tlonymi alejkami będą niedoświetlone 

pozostałe przestrzenie. Reasumując: 

mamy tu do czynienia z mocno nieprze-

myślanym wydaniem kilkudziesięciu 

tysięcy złotych, publicznych (NASZYCH) 

pieniędzy w ferworze pozbywania się 

tychże pod koniec roku. Podobno nie 

ma takiej głupoty, której urzędnik by nie 

wymyślił! Ciekawe, który tym razem 

potwierdził tą regułę?

Redaguje: Eustachy Przypadek

Bogusław Ciok, działacz 

patriotyczny z Katowic:

Bardzo mnie zasmuca fakt, że już 

na poziomie samorządów radni 

po trzech miesiącach zaczynają 

traktować pieniądze jako 

beznamiętny zapis księgowy. Taki 

zupełnie bez znaczenia jak zwykłe 

cyferki, a nie ludzki pot z ich 

uzyskania. Trochę to pachnie 

komunizmem, ale nawet 

w komitecie rodzicielskim 

prosiłem, by wąchano pieniądze, 

zanim je rozdzielimy, bo mogą 

pachnieć robotniczą krwią.
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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”.

 ▶ Football Academy jest innowacyjną, dynamicznie rozwijającą się 

siecią szkółek piłkarskich dla dzieci i młodzieży, działającą na terenie 

Polski i Wielkiej Brytanii. Liczy obecnie ponad 160 ośrodków, w któ-

rych trenuje ponad 15 tys. młodych adeptów i adeptek piłki nożnej. 

Działalność Football Academy została oparta na najlepszych wzorcach 

organizacyjnych i szkoleniowych z Anglii. Jeden z oddziałów działa 

w Czeladzi. Jego organizatorami są Bartłomiej Matuszowicz i Da-

wid Jakubczyk – zakochani w mieście, (nie)rodowici czeladzianie. 

Obydwaj przyjechali do miasta za swoimi miłościami i tu już zostali. 

Szkółka nie przeprowadza selekcji zawodników – trenować może 

każdy od 4 do 12 roku życia, uczy dzieci grać w piłkę, nie wybiera tych, 

które już to potrafią, nie tworzy presji związanej ze zwyciężaniem 

za wszelką cenę. Nadrzędnym celem jest wychowanie dzieci poprzez 

zabawę i aktywność fizyczną.

 Władze wielu gmin (np. Jelenia Góra, Suwałki, Kalisz, Kutno, Szcze-

cinek) zdecydowały o niepodwyższaniu podatku od nieruchomości 

na rok 2018. Inaczej jest w Czeladzi. Podczas sesji Rady Miejskiej 

zapadła decyzja o podwyższeniu podatków od nieruchomości. Nie 

zdziwcie się więc Państwo, że w przyszłym roku wszyscy odczujemy 

to w naszych portfelach. Bo każdy czeladzianin płaci ten podatek. 

Wprawdzie w Polsce wielu ludzi myśli, że wcale nie płaci podatków, 

ale tak niestety nie jest. Nie jest to wielka podwyżka, niby tylko 1,9%. 

Ale ziarnko do ziarnka i każdy z nas odprowadzi więcej pieniędzy 

do UM. A za tych, którzy nie mają własnych nieruchomości, większy 

podatek zapłacą właściciele i spółdzielnie, których mieszkańcy od-

czują to w czynszach.

 W zakończonym 21 listopada głosowaniu nad projektami, zgłoszo-

nymi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, wygrał projekt „Remont 

alejek i stworzenie stref integracji społecznych mieszkańców w Parku 

Alfred”, który otrzymał 968 głosów. Naszym zdaniem fundusz obywa-

telski w Czeladzi lepiej zlikwidować. Poziom zgłaszanych projektów 

jest, delikatnie mówiąc, niespecjalny – ciekawe jak będzie wyglądało 

forsowane przez radych wuefistów grodzisko za kilka lat? Większość 

propozycji to lekkomyślne wydawanie pieniędzy na kolejne miejsca 

rekreacji. Podczas gdy jest tyle rzeczywistych, naprawdę użytkowych 

potrzeb. Ale przede wszystkim bezsensowne są zasady głosowania, 

gdzie głosować mogą niemowlaki i uczniowie szkół ulegający auto-

rytetowi nauczycieli. Jeśli do tego dołożymy ciężką pracę naszych 

urzędników, to po prostu NIE MA SENSU. 

 Radny Stanisław Pisarek otrzymuje konsekwentną odmowę 

ujawnienia kosztów ponoszonych przez naszą gminną spółkę ZIK. 

Ta konsekwencja może budzić podejrzenia, że jednak są wśród kosz-

tów takie, które nie mają żadnego związku z rzeczywistym celem 

funkcjonowania tej spółki. W związku z tym poprosił posła Tomasza 

Jaskółę o pomoc. Dotychczasowe kontrole posła Jaskóły gminnych 

spółek w Bytomiu czy Częstochowie ujawniały zadziwiające nad-

użycia finansowe. 

 Łączny koszt realizacji graffiti przez Wojciecha Walczyka wyniósł 

19 889 zł, w tym koszt wykonania muralu przy ul. Trzeci Szyb – 1040 zł, 

a koszt wykonania muralu na wiadukcie kolejowym przy ul. Grodziec-

kiej – 18 480 zł.

 Koszt likwidacji Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi wyniósł 

262 089,06 zł, w tym: 1) wartość wypłaconych pracownikom odpraw 

– 178 477,8 zł, 2) wartość wypłaconych pracownikom ekwiwalentów 

za niewykorzystany urlop – 44 866,26 zł oraz 3) wartość wykonanej 

usługi archiwizacji dokumentacji ZBK wraz z przekazaniem do ar-

chiwum Urzędu Miasta Czeladź – 38 745 zł. Nie wiemy, ile wyniosły 

koszty pozostałych czynności.

 ▶ Przy ul. Będzińskiej powstaje nowoczesne centrum logistyczne 

MLP Czeladź. Zakończenie budowy i przekazanie przestrzeni maga-

zynowo-produkcyjnej o łącznej powierzchni 74,2 tys. m2 planowane 

jest na czerwiec 2018 r. Choć pojawiły się głosy, że władze Czeladzi 

zbyt tanio sprzedały teren, to urzędnicy już szacują, że w centrum 

znajdzie zatrudnienie nawet tysiąc osób, a tylko z tytułu podatku od 

nieruchomości do budżetu miasta będzie wpływało ok. 1,5 mln zł 

rocznie. Inwestycję realizuje firma Mirbud SA ze Skierniewic.

 Czeladź nadal się bawi. Show „Despacito… żegnamy wakacje”, 

który miał miejsce 3 września, kosztował 34 560,58 zł. Z kolei koszt 

czeladzkich „Senioraliów” wyniósł 23 494,01 zł. Z jesiennych imprez 

najdroższe były chyba Urodziny Piasków. Całkowity ich koszt w 2017 r. 

wyniósł 57 617,49 zł, a główną gwiazdą był Marcin Daniec.

Fot. T. Cukiernik
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 Z odpowiedzi z UM, którą otrzymaliśmy w październiku 2016 r., wy-

nika, że całkowity koszt remontu budynku UM zaplanowano na 7,4 mln 

zł brutto, a firma, która została wyłoniona w postępowaniu przetar-

gowym miała zrealizować tę inwestycję za 6,9 mln zł brutto. Czyli 

oszczędzamy?! Niestety, tylko na papierze, bo 27 listopada 2017 r. 

poinformowano, że koszty remontu budynku wynoszą 8 613 478,79 zł. 

To ponad 1,2 mln zł (ponad 16%) więcej, niż planowano! Na dachu 

budynku za pół miliona zł (przy unijnym współfinansowaniu) zamon-

towano instalację fotowoltaiczną o mocy 100 kW, która nie wiadomo 

za jak długo (jeśli w ogóle) się spłaci. Co więcej, z okazji otwarcia 

wyremontowanego budynku zaprezentowano specjalny spektakl 

audiowizualny oraz pokaz urzędniczej… mody. Łączny koszt tej 

imprezy wyniósł aż 54 295,22 zł!

 ▶ Łączny koszt imprezy na czeladzkim Rynku pod nazwą „Je-

sień z Napoleonem”, która miała miejsce 15 października 2016 r., 

wyniósł 7309 zł, w tym koszt występów grup rekonstrukcyjnych 

sięgnął 7093 zł. W tym roku było znacznie drożej. Łączny koszt 

podobnej imprezy „Chwała Kościuszce” z 15 października 2017 r. wy-

niósł 17 309,79 zł, w tym koszt występów grup rekonstrukcyjnych się-

gnął 9429 zł. Oznacza to, że był wyższy o niemal 140%! Prof. Dariusz 

Nawrot jako prowadzący w obu imprezach nie pobrał honorarium. 

Zarobił za to na swoich książkach, wydanych przez Wydawnictwo 

Muzeum Saturn. Wydanie książek pt. „Powstanie na Nowym Śląsku 

w 1806 i 1807 roku. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego” oraz „Tadeusz 

Kościuszko. W 100. rocznicę obchodów kościuszkowskich w Czeladzi 

1917-2017” kosztowało łącznie 17 880 zł, w tym honorarium dla prof. 

Nawrota wyniosło 6500 zł – wielu polskich autorów marzy o takim 

wynagrodzeniu. 

 ▶ Czeladzki UM wspiera „Gazetę Wyborczą” i „Dziennik Zachodni”. 

W tych bowiem gazetach władze Czeladzi wykupują płatne ogłoszenia. 

Łączny koszt wynosił odpowiednio: w 2013 r. – 21 561,65 zł, w 2014 r. 

– 20 102,98 zł, w 2015 r. – 12 443,75 zł, a w 2016 r. – 21 138,38 zł.

 Z dokumentacji posiadanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

im. Marii Nogajowej w Czeladzi otrzymanej od Zakładu Budynków 

Komunalnych wynika, że koszt modernizacji Kopalni Kultury wy-

niósł 5 105 716,99 zł. Wybudowano tam też studio nagrań, które 

niemal w ogóle nie jest wykorzystane. Zgodnie z założeniem stu-

dio zostało przystosowane jako miejsce do nagrywania utworów 

słowno-muzycznych. Aktualnie nie jest w nim realizowana jego 

zamierzona funkcja… „z uwagi na brak wyposażenia niezbędnego 

do prowadzenia działalności, do jakiej zostało przystosowane”. 

Brak wyposażenia wynika z ograniczonych środków finansowych, 

jakie przeznaczone zostały na modernizację tego obiektu. Obecnie 

pomieszczenie wynajmowane jest dwa razy w tygodniu po cztery 

godziny, na próby zespołu muzycznego. Według stanu na 30 września 

2017 r. koszt funkcjonowania Kopalni Kultury wraz z działalnością 

merytoryczną wyniósł 466 568,37 zł. 

 ▶ Jak informuje UM, koszt dokumentu pn. „Programu Ochrony 

Środowiska dla gminy Czeladź na lata 2017-2020 z uwzględnie-

niem perspektywy na lata 2021-2024” wraz ze sporządzeniem ra-

portu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-

2016” wyniósł 5904 zł. Oba dokumenty wykonała firma Albeko 

z Opola. 

 Rozkazem szefa będzińskiej policji insp. Arkadiusza Więcka sta-

nowisko komendanta komisariatu w Czeladzi objął podinsp. Robert 

Zuwała. Zuwała dotychczas 

pełnił obowiązki komendan-

ta czeladzkiego komisariatu. 

Wcześniej zajmował m.in. 

stanowiska eksperta oraz na-

czelnika Wydziału Prewencji 

Komendy Powiatowej Policji 

w Będzinie (policja.pl).

 ▶ Miasto Czeladź, wyróż-

nione tytułem gminy ekolo-

gicznej, truje mieszkańców. 

Komunalne budynki dymią 

spalinami z pieców węglo-

wych. W jesienno-zimowych 

dniach rakotwórcze czą-

steczki PM10 i PM2,5 w cze-

ladzkim powietrzu osiągają 

kolejne rekordy w przekra-

czaniu wszelkich norm, rzędu ponad 1000%! Dusimy się od lat, 

a tymczasem w blokach komunalnych miasto nie zakłada C.O., 

ponieważ… nie chce zapłacić za instalację i grzejniki (podobno 

koszt w jednym mieszkaniu to ok. 4-5 tys. zł). Władze miasta, które 

są przecież właścicielem tych domów, chcą, żeby mieszkańcy w nie 

swoich mieszkaniach ogrzewanie założyli sobie sami! Czeladzianie 

słusznie się na to nie zgadzają. Problem trwa od kilku lat. Natomiast 

firma Tauron deklaruje, że może bezpłatnie podpiąć każdy blok 

i założyć w nim rozdzielnię. 

 1 grudnia w hotelu Szafran odbyło się II Czeladzkie Forum Przed-

siębiorczości. Audytorium liczyło ok. 100 osób, w połowie urzędnicy 

i radni, w połowie przedsiębiorcy. Tak jak w poprzedniej edycji, 

zamiast rozmów o czeladzkiej gospodarce władze miasta przede 

wszystkim przechwalały się swoimi osiągnięciami oraz planami 

inwestycyjnymi. Jedyny problem, do jakiego się przyznano, to od-

pływ mieszkańców.

Fot. T. Cukiernik
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W poprzednich numerach zaprezentowaliśmy już dziewięcioro kandydatów, poniżej dwaj następni. W kolejnym numerze ostatnia „porcja” kandydatów na 
sportowca wszech czasów w Czeladzi, a potem już wielkie głosowanie. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie czy propozycję, to już jest ostatni dzwonek. 
W drugim numerze 2018 r. przedstawimy wszystkich kandydatów i poddamy ich głosowaniu Czytelników.

PLEBISCYT NA SPORTOWCA 
WSZECH CZASÓW CZELADZI

Robert Janiec 
(ur. w 1974 r. w Czeladzi) 
Początkowo trenował krótko piłkę nożną w MCKS 

Czeladź, ale klub upadł i Robert przeszedł do Hetma-

na Katowice, gdzie grał trochę, lecz praca na kopalni 

pochłonęła go całkowicie. W 2009 r. postanowił się 

sprawdzić w wyższych partiach gór. Najpierw zdo-

bywał najwyższe szczyty Tatr, jak Gerlach, Lodovy, 

Łomnica i inne, a potem Mont Blanc. Następnie 

narodził się pomysł zdobycia Korony Ziemi. Wszedł 

na najwyższe szczyty Ameryki Północnej – Mc Kinley 

(6194 m n.p.m.), Ameryki Południowej – Aconca-

gua (6962 m) i czynny wulkan Cotopaxi (5897 m), 

Afryki – Kilimandżaro (5895 m). Ponadto najwyższe 

szczyty Kaukazu: Kazbek, Elbrus, Czeget. W 2011 

r. Janiec zaczął biegać na długich dystansach. Rok 

2017 był dla niego przełomowy: przebiegł 11 mara-

tonów, w tym jeden górski. Z sukcesem uczestniczył 

w najtrudniejszych biegach w Polsce: drugie miejsce 

zajął na dystansie 130 km w Beskidy Ultra Trail, 

trzecie na zawodach 6 razy Babia Góra. Potem były 

straty w Alpach, Dolomitach, biegi na dystansach 

170 km. Był 12 Polakiem w UTMB 2015 r. Lavaredo 

Ultra Trail 120 km w 18 godzin 45 min. W Polsce 

startował również w biegach na 170 km, Stumila-

ku, Małopolska Ultra Trail, BUT 260 km, lecz nie 

ukończył z powodu kontuzji. Łącznie przebiegł 

ponad 50 maratonów, a także udało mu się przebiec 

najtrudniejszy bieg w Alpach przez dolinę Aosty – 

337 km w czasie 125 godzin.

Kacper Kaczor 
(ur. w 1999 r. w Czeladzi) 
Zawodnik judo. W latach 2015-2016 startował jako 

junior młodszy. Zdobył tytuł Mistrza i Wicemistrza 

Polski. W 2015 r. był uczestnikiem Młodzieżowych 

Igrzysk Olimpijskich w Tbilisi, gdzie zajął 7 miej-

sce. W 2016 r. wygrał Puchar Europy w Fuengirola 

w Hiszpani. W 2017 r. został juniorem i zdobył tytuł 

Wicemistrza Polski. Na 61 Mistrzostwach Polski 

Seniorów w Opolu wywalczył brązowy medal. Został 

powołany do Kadry Narodowej Seniorów i będzie 

brał udział w eliminacjach na Igrzyska  Olimpijskie 

Tokio 2020. 

W sierpniu 2017 r. otrzymałem od UM w Cze-

ladzi informację, że całkowity koszt reali-

zacji projektu „Gospodarcza Brama Śląska” 

– uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej 

(w tym budowa ul. Gdańskiej) wyniósł 25 293 193,64 zł, 

w tym dotacja z UE – 19 418 625,26 zł, a wkład własny 

z budżetu miasta Czeladź – 5 874 568,38 zł. To by zna-

czyło, że unijne dofinansowanie do tego projektu wy-

niosło 76,8%. Tymczasem z oficjalnej strony rządowej 

http://mapadotacji.gov.pl wynikało, że wartość tego 

projektu wyniosła 25 393 907,29 zł, w tym dofinan-

sowanie z UE 16 601 131,61 zł. 

Tomasz  
Cukiernik

Ile kosztowała ul. Gdańska?
Okazuje się, że Czeladź znacznie więcej pieniędzy wtopiła 
w projekt „Gospodarczej Bramy Śląska”, niż się to oficjalnie podaje. 

Skąd bierze się różnica? Jak wyjaśnia UM, „każdy 

program operacyjny ma własny system zasad kwa-

lifikowalności wydatków”, a „projekt Gospodarcza 

Brama Śląska został rozliczony zgodnie z obowiązują-

cymi zasadami dotyczącymi zasad kwalifikowalności 

wydatków. Koszty budowy wodociągu oraz koszty 

kanalizacji sanitarnej – VAT były niekwalifiko-

wane. To samo koszty opłat bankowych, odsetek 

od kredytów, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat 

za umieszczenie urządzenia obcego. Ponadto wszelkie 

roboty dodatkowe i uzupełniające nie były możliwe 

do rozliczenia ze środków Unii Europejskiej. Były 

to m.in.: koszty odspojenia skał, zabezpieczenia 

gazociągu, roboty dodatkowe związane z kanalizacją 

teletechniczną, roboty dodatkowe – kaskady i inne”. 

Poza tym podana w sierpniu wysokość dotacji 

wynika z umowy o dofinansowanie projektu zawar-

tej pomiędzy Śląskim Urzędem Marszałkowskim 

a gminą Czeladź. Natomiast zgodnie z ostatecznym 

rozliczeniem otrzymana kwota dotacji była znacznie 

niższa i rzeczywiście wyniosła 16 601 131,61 zł. Ozna-

cza to, że wkład własny Czeladzi wraz z pozostałymi 

kosztami niekwalifikowanymi wyniósł łącznie aż 

8 792 775,68 zł. Co więcej, w związku z tą inwestycją 

na koniec sierpnia 2017 r. pozostało Czeladzi do spłaty 

4 014 060,76 zł kredytu, a na dodatek do wypłaty czeka 

jeszcze kwota odszkodowań za grunty wywłaszczone 

pod drogi w ramach tego projektu w wysokości 

251 027 zł oraz odszkodowanie za grunty jeszcze 

niewycenione o powierzchni 0,1834 ha.

Zdaniem byłej burmistrz Teresy Kosmali, na znacz-

ny wzrost wysokości kosztów niekwalifikowanych 

w stosunku do planowanych wpłynęło naruszenie 

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych 

w procedurze przetargu publicznego na wykonaw-

stwo, co miało miejsce wiosną 2010 r., zanim została 

burmistrzem. Kosmala zauważa także, że w wylicze-

niu opartym na karcie informacyjnej inwestycji nie 

uwzględniono kosztów odszkodowań wypłacanych 

po 2013 r. za wywłaszczone działki oraz kosztów 

odsetek od kredytów (11 304 563,04 zł), branych 

na tę inwestycję, które będą spłacane jeszcze przez 

kilka lat. W efekcie – jak twierdzi Kosmala – łącznie 

powoduje to, że koszt budowy „Gospodarczej Bramy 

Śląska” z pewnością zamknie się kwotą około 30 mln zł. 

Oznacza to, że unijne dofinansowanie tej inwe-

stycji nie wyniosło 82,88%, jak twierdzi UM, biorąc 

pod uwagę wyłącznie koszty kwalifikowane, ani nie 

76,8%, jak podawał pierwotnie, a około 50%. Gdyby 

jeszcze te wydatki miały sens… Niestety, na więk-

szości terenów GBŚ nie ma żadnych inwestorów, 

a jedynie hula wiatr. I pocieszeniem nie jest fakt, 

że podobne „biznesy” z Unią Europejską robią także 

inne polskie samorządy. 

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Niezrealizowane drobiazgi w myśleniu 

naszych władz– w związku z remontem 

ul. Nowopogońskiej wytyczono uciążliwy 

objazd na Piaskach, ale nie pomyślano, 

by na czas istnienia objazdu inaczej uregu-

lować ruch – kwestie pierwszeństwa przejazdu 

czy parkowania. I tu już nie da się zasłaniać 

powiatem – idzie o miejskie ulice.
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Mogliśmy pić zatrutą wodę!

Szanowny Panie Redaktorze, jestem mieszkanką Czeladzi, matką 

dwójki dzieci. Dwa tygodnie temu zdarzyła się rzecz niebywała. 

Skażona woda płynęła z kranów, a władze miejskie ten fakt zataiły 

przed mieszkańcami. Przeczytałam na Internecie, że już dzień 

wcześniej wiedziały o tym fakcie (a może i wcześniej), ale celowo 

nie informowały o tym mieszkańców. Przesłuchałam nagrania 

z sesji Rady Miasta z 27 października i wyszło na to, że to prawa. 

Potwierdziła to pani Elżbieta Dmitruk, która zastępowała burmistrza 

i odpowiadała za całą akcję z powiadamianiem i zabezpieczeniem. 

Pani Dmitruk stwierdziła, że wiedziała o wszystkim dzień wcześniej, 

ale dlaczego nie poinformowała mieszkańców? Tego nie powiedziała. 

Za to to co powiedziała druga zastępczyni burmistrza pani Beata 

Zawiła jest prawdziwym skandalem. Ona też potwierdziła, że wiedziała 

o całej sprawie dzień wcześniej. Na dodatek powiedziała, że niektórzy 

byli informowani o skażeniu – „drogą pantoflową informowaliśmy 

się nawzajem”. Wygląda na to, że my, przeciętni mieszkańcy, nie 

byliśmy godni zawiadomienia o zagrożeniu, a jedynie ci od „drogi 

pantoflowej”. Ja i moje dzieci mogliśmy pić zatrutą wodę, ale znajomi 

burmistrza Szaleńca oraz pań Dmitruk i Zawiły zostali uprzedzeni. 

Na szczęście moje dzieci wyszły bez szwanku z tego kryzysu, ale 

wiem, że w wielu przypadkach odnotowano przypadki biegunki 

czy bólu brzucha. Dzwoniłam do Zakładu Inżynierii Komunalnej, 

Urzędu Miasta i czeladzkiego szpitala, aby się dowiedzieć, co robić, 

ale dowiedziałam się, że nie udzielą mi żadnej informacji. Potem 

dowiedziałam się, że kierownik izby przyjęć jest mężem jednej 

z członkiń Rady Nadzorczej wodociągów. Czyli ręka rękę myje. 

Niewiele dowiedziałam się z artykułu burmistrza Szaleńca z „Echa 

Czeladzi”. Pozbyli się prezesa, ale źródła zakażenia dalej nie znają. 

Wychodzi na to, że zagrożenie cały czas jest obecne, a ja nie mogę 

liczyć na to, że w razie czego ktoś mnie powiadomi choćby „drogą 

pantoflową”. Nie jestem przecież znajomą burmistrza. 

Przy takiej władzy mieszkańcy Czeladzi mogą się czuć zagrożeni. Nie 

dość, że nie potrafią znaleźć źródła skażenia, nie dość, że nie informują 

w porę mieszkańców, nie dość, że w całej akcji zapobiegawczej nie po-

trafią opanować chaosu, to na dodatek stworzyli nową kastę znajomków, 

którzy są pod szczególną ochroną. To skandal. Rozumiem, że na „Echo 

Czeladzi”, nie możemy już liczyć, ale na tzw. niezależną prasę, to chyba 

tak. Dlatego mam prośbę, wyjaśnijcie całą tę sprawę i napiszcie prawdę, 

abym w przyszłości nie musiała drżeć o zdrowie moich dzieci.

Grażyna

* * *

Żulernia na Katowickiej

Witam, chciałbym złożyć obywatelską skargę w temacie sklepu mono-

polowego na adresie Katowicka 77. To, co się dzieje na terenie sklepu 

i w jego najbliższej okolicy, przypomina czasami jedną wielką melinę 

pod chmurką. Codziennością są osoby pijące alkohol na ławeczkach 

lub na przystanku. Codziennością są zabrudzone chodniki i trawniki 

przez odchody, wymiociny, śmieci, potrzaskane butelki etc. Codzien-

nością są wieczorno/nocne libacje z krzykami i śpiewami do późnej 

nocy. Codziennością są zaczepki osób pijących alkohol w stosunku 

do zwykłych przechodniów.

Chciałbym się zapytać Pana Burmistrza i szanowną Radę Miejską, 

czy chce zarządzać miastem, gdzie na jednej z głównych ulic regularnie 

tak to wygląda? Czy zdajecie sobie sprawę, że jest mi wstyd zaprosić 

znajomych w innych miast lub z zagranicy, bo w tej okolicy wygląda, 

jakby w Czeladzi mieszkała tylko i wyłącznie patologia? Czy szanowny 

Pan Burmistrz albo któryś z członków Rady Miejskiej chciałby, żeby jego 

najbliższa okolica wyglądała jak żulernia? Kto wydał zgodę na koncesję 

na mocne alkohole 24 h kilka metrów od terenu szkoły? Gdzie jest Straż 

Miejska i miejski monitoring ? Ostatnio gdy widziałem patrol Straży 

Miejskiej pieszo, to było ponad rok temu i jak zobaczyli na horyzoncie 

pijaczka z butelką w ręku, to ominęli go tak szerokim łukiem… żeby 

przypadkiem nie musieli podjąć interwencji w tym przypadku. (…)

Czy ksiądz proboszcz głównej parafii w Czeladzi zdaje sobie sprawę 

z tego, że szanowny Pan Burmistrz i szanowna Rada Miejska pozwala 

na takie rzeczy na terenie jego parafii? A jak przychodzi odpowiedni 

czas, to przychodzą do niego, żeby się „ogrzać” w blasku kościoła…

Czy nie jest Wam wstyd, że tak zarządzacie tym pięknym miastem? 

Proszę się łaskawie zająć tą sprawą i zamknąć ten sklep raz na zawsze, 

bo w przeciwnym razie są inne sposoby interwencji i są inne media, 

a wybory też już nie tak daleko…

Mieszkaniec Czeladzi

Nie najlepiej w czeladzkiej edukacji

Szanowni Państwo! Panie Burmistrzu, Państwo Radni, Dyrektorzy 

szkół, urzędnicy, doradcy i wszyscy ci, którzy pogarszacie stan cze-

ladzkiej oświaty… Mija kolejny miesiąc nauki w nowym systemie 

szkolnym. Od września żyjemy w innej edukacyjnej rzeczywistości. 

Lepszej czy gorszej? W Czeladzi niestety tej drugiej. Czas spojrzeć 

obiektywnie na sytuację i pokusić się o pierwsze oceny. 

Sytuacja w czeladzkich szkołach podstawowych jest niewesoła. 

Szkoły są przepełnione. Mimo starań dyrektorów, aby zaadaptować 

na potrzeby nauki każde, nawet najmniejsze pomieszczenie, brakuje 

miejsca do nauki. Klas jest w szkołach zbyt dużo. Efektem jest nadal 

utrzymująca się dwuzmianowość w SP3 i nauka od godz. 7.15 w SP1, 

gdzie dwuzmianowości jeszcze nie ma, ale raczej nie będzie dało 

się jej uniknąć w kolejnym roku szkolnym. Lawinowo rośnie wśród 

uczniów liczba opinii i orzeczeń o specjalnych potrzebach edukacyj-

nych, wymagających od nauczycieli specjalistycznego traktowania, 

zindywidualizowania pracy z uczniem i właściwych warunków 

lokalowych. W obecnych warunkach jest to bardzo trudne. A tym-

czasem na ul. Katowickiej 42 stoi pusty budynek nazwany Szkołą 

Podstawową nr 4, w której uczą się w komfortowych warunkach 

wyłącznie gimnazjaliści z wygasającego Gimnazjum nr 2. Aż trzy 

klasy. Gdzie są uczniowie z obwodu SP4, skoro było ich ponad 30? 

O to należy zapytać czeladzką władzę, która robiła wszystko, aby 

do powstania SP4 nigdy nie doszło. To Kuratorium Oświaty jako 

organ nadzorujący doprowadziło do utworzenia SP4. Niestety, stało 

się to dopiero decyzją Rady Miejskiej z 29 marca 2017 r., wtedy, 

gdy większość dzieci z obwodu SP4 w wyniku działań ze strony 

władz miasta była już zapisana do sąsiednich szkół. Pamiętamy 

te słynne spotkania burmistrza z rodzicami, na których tak usil-

nie przekonywano, że tworzenie kolejnej szkoły podstawowej nie 

ma sensu. 

Panie Burmistrzu, Pan tak pięknie opowiadał o możliwościach 

czeladzkich szkół. Wielu Panu uwierzyło. Dzisiaj ci sami rodzice 

są przerażeni sytuacją na szkolnych korytarzach. Każdy martwi się 

o zdrowie i życie swojego dziecka. W warunkach, jakie państwo 

stworzyliście, nietrudno o wypadek i zapewne to tylko kwestia czasu. 

Czy wiecie, o czym mowa? Zapraszamy do SP3 i SP1 w godzinach 

szczytu. 11.30. Długa przerwa. Trwa walka o przetrwanie. Natężenie 

ruchu i poziom hałasu przekracza wszelkie normy. Dzieci obijają 

się o siebie i skarżą na ból głowy. To nie są normalne warunki 

nauki, gdy uczniowie nie mogą spokojnie odpocząć na przerwie, 

zjeść śniadania, a potem obiadu w przyzwoitych warunkach. To nie 

są normalne warunki, gdy trzeba uczyć się w śmierdzących piw-

nicach SP3, gdy nie ma bieżącej wody w kranach, zapchane są to-

alety, a po budynku unosi się smród systematycznie, od wielu lat, 

powtarzających się awarii kanalizacji (SP1). I to wszystko w dobie 

panującej żółtaczki! Dochodzi do wielu zniszczeń, bo nauczyciele 

nie są w stanie zapanować nad taką ilością uczniów. Dzieci wracają 

do domu wycieńczone. Już nawet nauczyciele nie kryją prawdy. 

Oficjalnie mówi się na zebraniach, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej. 

W takim tłoku nie ma mowy o indywidualnym podejściu do ucznia, 

a wielu z nich ma orzeczenie o potrzebie specjalnego traktowania 

i dostosowania warunków. Niewykonalne! 

Panie Burmistrzu, jaki w tym sens? Budynek Gimnazjum 

nr 2 sztucznie przemianowany na SP4 stoi pusty. Wyremontowany, 

czysty, przestronny. Warunkami nie odbiega od niejednej szkoły 

prywatnej. Spotykał się Pan wielokrotnie z rodzicami w SP1, SP3, 

SP7, SP5. Nieraz pisał Pan o inwestycjach w czeladzkich szkołach. 

A co zrobił Pan dla SP4? Nic! Nawet nie wspomniał o jej istnie-

niu. Uparł się Pan, aby unicestwić tę szkołę i kosztem czeladzkich 

uczniów stworzyć w tym miejscu centrum usług komunalnych. 

Wiadomo przecież, że pewien wątpliwej reputacji prezes czynił 

usilne starania, aby przenieść tam swój zakład pracy. W czasie wa-

kacji budynek był przygotowywany do tegoż transferu, lecz prezes 

zniknął z pola widzenia. Oficjalna wersja brzmiała, że był na urlopie. 

No cóż, pozostaje mieć nadzieję, że hotel był co najmniej tak samo 

wygodny jak na Teneryfie. Prezes prezesem już nie jest, a budynek 

przy Katowickiej świeci pustkami. Ogromna sala gimnastyczna 

czeka na sportowców. Czy na pewno Pan chce, żeby odbywały się 

na niej mecze ZIK kontra MZGK podczas urzędniczych przerw 

śniadaniowych? Tymczasem dzieci tłoczą się w pozostałych szkołach 

w warunkach dalece odbiegających od komfortu. SP7 pęka w szwach, 

stoi bezużyteczna hala sportowa przy SP2, przy SP5 basen całe życie 

stwarza kłopoty. Oto obraz czeladzkiej edukacji.

Szanowni Państwo, Czeladź nie potrzebuje igrzysk. Czeladź po-

trzebuje mądrej polityki oświatowej, która zaowocuje w przyszłości 

wykształconymi zdolnymi mieszkańcami. Tymczasem obecna władza 

wyjątkową pogardą i arogancją pała do najmłodszych w naszym 

mieście. Czyżby dlatego, że nie mają praw wyborczych? Pamiętaj-

my jednak, że za każdym dzieckiem stoi coraz bardziej świadoma 

armia babć, dziadków i rodziców, dla których komfort nauki ich 

dziecka jest o wiele ważniejszy niż kolejne pikniki, zabawy, huczne 

imprezy i przecinane wstęgi. 

Anna Zmartwiona

Od Redakcji: Taka będzie Rzeczpospolita jak jej młodzieży kształ-

cenie – tymczasem w Czeladzi, w mieście, w którym wydatki 

idą na całego, dziedziną, w której nasz burmistrz wykazuje dużą 

gorliwość w oszczędzaniu jest właśnie oświata. Podczas listopado-

wej sesji wiceburmistrz Beata Zawiła w odpowiedzi na zapytanie 

radnego Stanisława Pisarka minęła się z prawdą, mówiąc, że nie 

ma dwuzmianowości oraz że klasy nie są nadmiernie zatłoczone. 

Kuriozalnym jest powołanie do życia szkoły, w której nie ma ani 

jednego ucznia. To wspomniana w liście SP4. Jest budynek, jest 

kadra, są pieczątki i szyldy, a ucznia ANI JEDNEGO. Tymczasem 

w sąsiednich szkołach naprawdę dzielna kadra musi borykać się 

z problemem nadmiaru dzieci. W dzielnicy Piaski dwie szkoły 

podstawowe, a dla całej (przecież co najmniej dwa razy większej) 

reszty miasta, tylko trzy szkoły (plus ta jedna do życia powołana, 

ale skutecznie dzieci pozbawiona). Co będzie, gdy w przyszłym 

roku do tych szkół podstawowych (nr 1 i nr 3) dojdą jeszcze ósme 

klasy? A co będzie, gdy uda się przełamać spadek liczby mieszkań-

ców i zechcą u nas zamieszkać nowe rodziny z nowymi dziećmi? 

Burmistrz szczyci się zdobytymi tytułami lidera edukacji. Ależ 

to wszystko dziwne w tym naszym mieście.

Historyczny budynek, jeden z piękniejszych w Czeladzi Fot. T. Cukiernik
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to oznacza, że Spaleniec po prostu, jak 

zwykle, ma genialne pomysły. Obecni 

wśród nich Tomałek i Olszówka skutecznie 

podgrzewali atmosferę.

– Bardzo dziękuję. Cieszę się, że moja 

polityka zrównoważonego rozwoju miasta 

zyskuje taki entuzjazm – kontynuował 

Spaleniec, pusząc się jak paw. – To oznacza 

przecież, że ze zrozumieniem przyjmiecie 

projekt uchwały o podniesieniu opłat 

za użytkowanie wieczyste oraz wzrost 

podatku od nieruchomości. Bo do reali-

zacji naszych wzniosłych celów potrzebne 

jest jeszcze więcej pieniędzy. Poza tymi 

dwoma, proponuję jeszcze wprowadzenie 

znacznie wyższego podatku za posiada-

nie zwierząt oraz całkiem nowy poda-

tek od właścicieli domów szeregowych. 

Od każdego szeregowca 300 zł miesięcz-

nie, a od zewnętrznych dodatkowo 200 

zł, bo mają większy ogródek. – Sprytny 

Spaleniec wiedział, że tylko radni opo-

zycyjni mieszkali w szeregowcach, więc 

ich ewentualny protest będzie odebrany 

jako prywata. Sam mieszkał w czeladzkim 

zamku, za co nie płacił miastu ani grosza.

Tym razem entuzjazm okazał się trochę 

mniejszy, gdyż wielu radnych miało psy 

i koty. Na twarzy Olszówki odmalowało 

się przerażenie – mieszkał w szeregow-

cu, a na dodatek miał dwa psy i po raz 

pierwszy dotarło do niego, że zapłaci teraz 

z nawiązką za wernisaże, na które nie cho-

dził. Uspokoił się jednak, przypominając 

sobie, że przecież  burmistrz dba o swoich.

O głos nieśmiało poprosił radny Wojć-

kowski, zatem Ogon niechętnie włączył 

mu mikrofon.

– Panie burmistrzu, ja bardzo proszę nie 

podwyższać żadnych podatków. W na-

szym niewielkim mieście ludzie mają już 

dość. Koszty utrzymania bardzo wzrosły 

w ostatnich latach. Nie dość, że segre-

gatory śmieci nie działają, że po wodę 

trzeba stać w długich kolejkach, że zimą 

musimy kupować specjalne maski gazo-

we i oczyszczacze powietrza z powodu 

smogu, to jeszcze mamy płacić za nasze 

zwierzaki? Już teraz rzadko kogo stać 

na żywienie kota czy psa, a gdy jeszcze lu-

dzie będą musieli zapłacić wysoki podatek 

za ich posiadanie, to po prostu oddadzą 

je do schronisk, bo zwyczajnie nie znajdą 

na nie pieniędzy.

– Tak, tak – dołączył radny Pisak grom-

kim głosem. – A poza tym może zamiast 

szukać pieniędzy u mieszkańców, zacznie 

Pan w końcu trochę oszczędzać? Kto to wi-

dział – tylu zastępców. Tyle pieniędzy 

na płace urzędników, tyle na te różne 

sztuczki pseudokulturalne. Jeszcze bym 

rozumiał, gdyby kasa szła na stypendia 

dla uzdolnionej młodzieży, dla miejsco-

wych poetów, bardów, pisarzy. Ale wy-

dawać tak grube sumy na jednorazowe 

– Dzień dobry, witam pana burmistrza 

Burmistrza* Spaleńca, jego wszystkich 

sześcioro zastępców i zastępczynie, panią 

skarbnik i panią sekretarz, wszystkich 

radnych oraz mieszkańców naszego mia-

sta. Dzisiaj omówimy sprawy finansowe. 

Bardzo proszę o zabranie głosu przez 

naszego lidera – przewodniczący Ogon 

z nieukrywanym uwielbieniem spojrzał 

na swojego idola.

Spaleniec nie musiał podchodzić 

do mównicy. Na skutek ostatnich przeró-

bek sali obrad, które pochłonęły pieniądze 

wcześniej przeznaczone na remont elewa-

cji jedynej już w mieście, funkcjonującej 

na trzy zmiany, szkoły podstawowej, fotel 

burmistrza był połączony z mównicą 

w taki sposób, że tylko on mógł z niej 

korzystać. Inni mogli zabierać głos już 

tylko ze swoich stałych miejsc. W ogóle 

przeróbki całego budynku urzędu budziły 

wiele emocji. Oprócz tych mieszkańców, 

którzy przyszli na jego uroczyste otwarcie, 

dostali darmowe kiełbaski i obejrzeli wy-

stęp kabaretu urzędników, w miarę zado-

woleni byli tylko miejscowi muzułmanie. 

W całym budynku, podobnie jak w sali 

sesyjnej, oprócz wszechobecnych krzyży 

z Jezusem, zawisło też sporo półksiężyców.

– Moi i drodzy radni – zaczął wielo-

znacznie Spaleniec. – Jak wiecie, nasze 

dumne miasto realizuje bardzo dużo nie-

zwykle ważnych zadań. Wraz ze swoim 

zespołem wszystkich pracowników urzędu 

wiem najlepiej, co jest potrzebne Czeladzi 

i czeladzianom.

– Tak, nawet lepiej niż oni sami – dało 

się słyszeć burknięcie Wojćkowskiego, 

któremu Ogon zapomniał wyłączyć mi-

krofon przed obradami.

Spaleniec udał, że nie słyszy tej nie-

sprawiedliwej zaczepki i kontynuował 

w uniesieniu:

– I dlatego musimy organizować nowe 

wernisaże i wybudować kilka nowych 

pomników, by nasze parki i place zabaw 

wyglądały jeszcze ładniej. Budowanie 

patriotycznej postawy poprzez czczenie 

wyjątkowych postaci naszej polskiej histo-

rii, przekazywanie wartości artystycznych 

i kulturalnych oraz dbanie o kondycję 

fizyczną mieszkańców to nasz podstawowy 

obowiązek. W najbliższym czasie planuję 

kilka nowych odsłonięć pomników, kilka 

wernisaży malarstwa i rzeźby polskich 

artystów oraz uroczyste przecięcie wstęg 

otwierających nowe place zabaw i alejki 

w parku.

W tym momencie dał się słyszeć głośny 

aplauz większości radnych. Prym wiedli, 

jak zwykle, Płazecki i Wentyl. Burmi-

strzowi uległa niemal cała sala, włącznie 

z mieszkańcami, którzy wprawdzie nie 

do końca wiedzieli, o co chodzi, ale skoro 

tylu tak mądrych radnych bije brawo, 

igrzyska, zapraszać drogich muzyków 

do miasta, którego nie stać na kanaliza-

cję? I jeszcze te cotygodniowe wernisaże, 

na które chodzi garstka osób… A gdzie 

drogi? Gdzie chodniki? Gdzie infra-

struktura? Place zabaw są rzeczywiście 

potrzebne, ale mamy już ich wystarcza-

jąco dużo. Niby idzie panu o dzieci, ale 

bezpośrednio na samej edukacji chce pan 

oszczędzać, likwidując szkołę po szkole 

– Pisak poczerwieniał z oburzenia. – 

Poziom podatków jest już tak wysoki, 

że uciekli prawie wszyscy przedsiębior-

cy z miasta. Teraz jeszcze wyemigrują 

wszystkie psy i koty, zabierając ze sobą 

swoich właścicieli!

Poziom idiotyzmu rzeczy mówionych 

przez radnych Wojćkowskiego i Pisaka był 

tak wielki, że wszyscy radni, z wyjątkiem 

smutnych Wrońskiego i Nowalika, poki-

wali głowami z niedowierzaniem. Wśród 

mieszkańców rozległ się szmer pełnych 

oburzenia głosów, spośród którego przebił 

się piskliwy okrzyk młodego Olszówki:

– Wstyd, że mamy takich radnych, któ-

rzy nie rozumieją podstawowych potrzeb 

zrównoważonego rozwoju naszego miasta!

Wszyscy zgromadzeni zaczęli się śmiać.

Radny Pisak otarł pot z łysej czaszki 

i wysapał:

– Najpierw cię ignorują. Potem śmieją 

się z ciebie. Później z tobą walczą. A jesz-

cze później wygrywasz.

– Dobrze, dobrze, proszę nam tu nie 

cytować klasyków, pana te mądre sło-

wa na pewno nie dotyczą. Jak się prze-

grywa wybory, to nie trzeba się ślepo 

mścić i być w opozycji dla samej opozycji 

– ponownie wyśmiał go Ogon. – Nie 

ma już innych wniosków, zatem zarzą-

dzam głosowanie. Dziękuję. Przy czterech 

głosach przeciw podjęliśmy zatem decyzję 

o wzroście podatków w naszym mieście, 

dzięki czemu nasz wspaniały burmistrz 

będzie nadal mógł realizować swoje ge-

nialne pomysły. Bardzo dziękuję. Kwestię 

podwyżek diet dla radnych omówimy 

na następnej sesji – zakończył obrady.

I radni z poczuciem dobrze spełnionego 

obowiązku opuścili salę obrad.

Leon Dąbrowski

Cd. fikcyjnej i humorystycznej 

relacji z przyszłości nastąpi.

* To prawdziwe imię Spaleńca – nadał 

mu je ojciec, gdy sam marzył o takim faj-

nym stołku dla siebie. Nie trzeba za dużo 

robić, kasa całkiem fajna i jeszcze prestiż, 

jeśli się umiejętnie posteruje ludźmi. 

Rys. Piotr Zięba

Niektórzy mieszkańcy Czeladzi dowiedzieli się, że jest możliwość pomocy miejskich urzędników przy zamontowaniu 

instalacji fotowoltaicznej. Nie wiemy jeszcze, czy i z jakim efektem rozwinie się ta sprawa, ale z ciekawością oczeku-

jemy sygnałów od Czytelników. Tak w ogóle to energia słoneczna w praktyce raczej nie jest ani ekologiczna, ani 

tańsza, ale wykorzystanie urzędników w takim przypadku może choć trochę korzystne. Generalnie fajnie byłoby, 

gdyby niemała armia naszych czeladzkich urzędników z burmistrzem włącznie  potrafiła wyszukiwać i wdrażać 

projekty bezpośrednio korzystne dla mieszkańców. To by była naprawdę fajniejsza Czeladź.
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Politycy Wolności często promują zdroworoz-

sądkowe rozwiązania. We Wrocławiu i Białymstoku 

próbują nakłonić władze samorządowe do likwidacji 

straży miejskich, argumentując, że kosztują one zbyt 

dużo. Z kolei Hannie Zdanowskiej, prezydent Łodzi 

z PO, zaprezentowali projekt uchwały zmniejsza-

jącej stawki podatku od środków transportowych. 

Działacze przypomnieli, że w Łodzi obowiązują 

maksymalne stawki dozwolone przez Ministerstwo 

Finansów, jednak dają wpływy w wysokości zale-

dwie 0,35% budżetu miasta (14 mln zł w budżecie 

na poziomie 4 mld zł). Są za to dotkliwe dla przed-

siębiorców. Wolnościowi politycy uważają, że ich 

pomysł nie tylko nie przyniesie dużych strat, a wręcz 

przeciwnie – przyciągnie do Łodzi firmy transporto-

we. W Czeladzi w 2018 r. na straż miejską wydamy 

rekordowe niemal 1,7 mln zł, a prawda jest taka, 

że z obniżką podatków transportowych musimy 

się spieszyć, bo jak duże miasta wcześniej obniżą 

te podatki, to nikt nie będzie myślał o pipidówkach.

 ▶ W Tychach jest znacznie lepsze powietrze niż 

w Czeladzi. A mimo to władze dokładnie cały czas 

monitorują jego zanieczyszczenie i działają na rzecz 

jego oczyszczenia. Również Piekary Śląskie mają 

własny system czujników Nochal, informujących 

mieszkańców o stanie powietrza. W Czeladzi władze 

nawet nie kupiły czujników. Czy nie byłoby lepiej 

zaprosić jednego artystę mniej na Dni Czeladzi 

i te pieniądze zainwestować w podobny system 

w Czeladzi? Na Piaskach jest czujnik krakowskiej 

firmy Airly (ale w maju Airly ma zabrać wszystkie 

sensory z Zagłębia), a na ul. Szpitalnej działa stacja 

pomiaru jakości powietrza Teodor, ale są to całko-

wicie prywatne inicjatywy, a nie czeladzkich władz. 

Tymczasem jak informuje „Rzeczpospolita”, w woj. 

małopolskim gminy już dostają kary za brak walki 

ze smogiem. Wśród 30 gmin ukaranych manda-

tami za zaniedbania w latach 2013-2015 znalazły 

się Zakopane, Nowy Sącz czy Rabka-Zdrój. Kary 

nałożone przez małopolski Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska wynoszą od 10 tys. do 30 tys. zł. 

Z kolei jednemu z mieszkańców Dąbrowy Górniczej 

za spalanie w piecu odpadów sąd wymierzył karę 

grzywny w wysokości ponad 4 tys. zł.

WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZY – BARBARA KARABIN - DORADCA PODATKOWY
Zarządzanie przedsiębiorstwem to nie lada sztuka. Miej pewność, że księgowość Twojej 

firmy jest pod kontrolą i zleć nam prowadzenie swoich ksiąg podatkowych . Usługi księ-

gowe w rękach profesjonalisty to gwarancja pełnej przejrzystości danych księgowych 

oraz zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi. To także bezpieczeństwo i oszczęd-

ność czasu.

CZY JESTEŚ GOTOWY NA JPK ?

Biuro Rachunkowe „ABAK”, prowadzone od 24 lat przez doradcę podatkowego Barbarę 

Karabin, wpis na listę doradców podatkowych nr 08097. wykonuje usługi w zakresie: 

• podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji podatków zryczałtowanych, 

• ewidencji podatku VAT, plików JPK – oraz przesyłki elektronicznej ,

• rozliczanie wynagrodzeń-listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło, deklaracje ZUS, 

• sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji ZUS, 

• sporządzanie deklaracji podatków od czynności cywilno-prawnych (spadki, darowizny) , 

• analizy finansowe, sprawozdania itp.  rozliczenia roczne podatków dochodowych 
( PIT- 16A,oraz PIT-Y 28,36,36L, 37,38,39 ) 

W ramach sług doradztwa podatkowego oferuję :

• przygotowanie dokumentów rejestrujących działalność gospodarczą  (CEIDG)  
w urzędach gminnych, skarbowych (NIP,VAT-R itp) oraz w ZUS, 

• porady i konsultacje podatkowe, np.  dobór form opodatkowania,  opracowania 
strategii podatkowych, 

• reprezentowanie podatnika przed urzędem skarbowym oraz na platformie ePUAP.

Naszym Klientom zapewniam:

• konkurencyjne ceny,

• szybkie terminy realizacji usług,

• dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

• komfort i poczucie bezpieczeństwa w powierzonych sprawach.

KONTAKT : BIURO RACHUNKOWE ABAK,  
Czeladź,ul. Szpitalna 9/19, tel. 510-270-635, 32-265-57-26.

Czeladzianie cieszą się z nowego kształtu 

naszego Urzędu Miasta. Będziemy chyba 

kuriozum na mapie miast świata – nie zna-

ny nam jest fakt, by w którymkolwiek budynek 

UM był miejską wizytówką. A i u nas tak przecież 

nie jest, choć na remont wydano jakieś przepotężne 

pieniądze. Wg szacunkowych wyliczeń może nawet 

4000 zł/m2. Za tyle można by spokojnie wybudować 

taki budynek od nowa! To kolejny dowód, jak łatwo 

wydaje się nieswoje pieniądze. 

I nie wszystkie zmiany są przecież trafione. Choć-

by sala sesyjna – poprzednia była po prostu dużo 

ładniejsza. Była w niej atmosfera, była tradycja. 

Żyjemy w niewielkim mieście, gdzie niemal każdy 

dla każdego jest sąsiadem. Jesteśmy równi sobie. 

Dotychczasowa sala obrad umożliwiała obrady 

na wzór okrągłego stołu, gdzie wszyscy byli sobie 

równi, a dyskutując, mogli patrzeć w oczy wszystkim 

pozostałym, wśród których był i burmistrz, i jego 

zastępcy. Jedynie przewodniczący siedział za stołem 

prezydialnym (też niepotrzebnym). I w takim mie-

ście, jak nasze dokładnie tak powinno być. Radni 

są od radzenia, od dyskutowania, zastanawiania się 

i wskazywania kierunków rozwoju miasta. To nie 

jest Sejm czy Senat. 

Teraz to po prostu pseudonowoczesne pomiesz-

czenie, w którym burmistrz bez konsultacji z rad-

nymi posadził ich jak uczniów w klasie szkolnej, 

a z boku na podwyższeniu siedzą i pilnują jacyś 

ważni wizytatorzy. A jak ma się czuć mieszkaniec, 

który przyjdzie do Rady z jakimś problemem? Stoi 

jak przed jakimś sądem ostatecznym i głos mu się 

łamie ze strachu przed taką władzą. Przecież to bez 

sensu. Kolejne pewnie niemałe pieniądze wywalone 

w błoto. Przerost formy nad treścią, napuszenie, 

nadęcie, a dyskusji radnych ZERO. Szaleniec już 

raz podjął próbę przestawienia krzeseł, na co nie 

zgodzili się radni. Teraz sprytnie wykorzystał fakt 

remontowania UM i postawił wszystkich przed 

faktem dokonanym. I na dodatek – jak zauważył 

radny Kita – zabrakło krzyża! Ktoś polecił go nie 

zawieszać w nowej sali! Kto? 

Zagadką był też pokaz mody urzędniczej podczas 

uroczystego otwarcia. Na co my wydajemy społeczne 

pieniądze? Urzędnicy są od wydawania dowodów 

osobistych, od naliczania podatków, od sprawnej 

pracy szkół itp. Ale nie od tańczenia i brania udziału 

w pokazach mody. To klasyczny dowód narcyzmu 

i megalomanii władz.

Stanisław  
Pisarek

Nowy układ sali 
obrad Rady Miasta

Jeszcze nie zrobiliśmy porównywalnych wykresów związanych z innymi wydatkami czeladzkich 

władz, ale obawiamy się, że te najistotniejsze sprawy mogą mieć całkowicie odwrotny kształt.

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik
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redaguje Grzegorz Klonek

COOLINARNA

Objawy chorej tarczycy to naj-

częściej: ospałość, zmęczenie, 

przybieranie na wadze (jedząc 

mało), zwiększona wrażliwość na zimno, 

wolne i słabe tętno, depresja, brak kon-

centracji, słaba pamięć, sucha i starzejąca 

się skóra, suche, wypadające i łamiące 

się włosy, utrata zainteresowania seksem, 

bóle mięśni i kości, zaparcia, zatrzymy-

wanie się wody w organizmie.

Jaka byłaby najlepsza dieta przy nie-

doczynności tarczycy? Aby na to odpo-

wiedzieć, trzeba wiedzieć jeszcze kilka 

rzeczy. Tarczyca jest bardzo ważnym 

gruczołem, który wytwarza hormony: 

T1, T2, T3, T4 pod wpływem hormonu 

TSH, produkowanego przez przysadkę. 

Hormony te, a zwłaszcza T3 i T4 kontro-

lują podstawową aktywność wszystkich 

komórek w ciele, łącznie z metabolizmem, 

wzrostem i rozwojem, dlatego skupimy się 

na tych dwóch hormonach. Co ciekawe, 

tarczyca wytwarza o wiele więcej T4 (oko-

ło 80%), niż T3 (około 20%). Natomiast 

T3 jest w działaniu prawie 5 do 7 razy 

silniejsza i powstaje właśnie z T4.

A gdzie zachodzi proces tworzenia 

tego hormonu T3? Praktycznie w każdej 

komórce ciała, zwłaszcza w przewodzie 

pokarmowym, a najwięcej w wątro-

bie i nerkach. Czyli jak widać, dieta 

przy niedoczynności tarczycy powin-

na dbać o przewód pokarmowy, do-

bry stan nerek, a zwłaszcza wątroby. 

Nie powinniśmy więc obciążać tych 

organów nadmiernym i  częstym 

jedzeniem, spożywaniem przetworzonej 

żywności. Ponadto powinniśmy również 

zadbać o  odpowiednie poziomy 

witamin i minerałów oraz dobry stan 

błon komórkowych, gdyż to właśnie 

w komórkach dochodzi do zmiany 

samych hormonów. Niezbędny do 

wytworzenia samych hormonów jest 

jod, natomiast do konwersji T4 i T3 selen, 

cynk oraz witaminy A, D, B2, B3.

Aby odpowiednio dobrać dietę przy 

niedoczynności tarczycy, warto zrobić 

sobie badania hormonów. Większość 

osób, które do nas trafiają, twierdzą, 

że „tarczyca jest w porządku”. Okazuje 

się, że często TSH faktycznie mieści się 

w normie, natomiast trzeba wiedzieć, 

że na początku 2003 r. amerykańska 

Państwowa Akademia Biochemii Kli-

nicznej wydała nowe wskazówki na temat 

badań oceniających czynność tarczy-

cy. Normy dla TSH zostały zawężone 

z 0,5-5 mlU/l do 0,3-2,5 mlU/I, co ozna-

cza, że „wynik w normie”, ale powyżej 

od 2,5 mlU/l, może oznaczać początek 

rozwijającej się niedoczynności tar-

czycy.

Jak dobrać dietę 
przy niedoczynności 
tarczycy?
Niedoczynność tarczycy to jedna z najczęstszych chorób, która dosięga coraz 
większą ilość kobiet, ale również mężczyzn. W prostych słowach można 
powiedzieć, że dochodzi do niej, gdy poziom hormonów tarczycy spada, wtedy 
przemiana materii w komórkach ulega spowolnieniu i poziom energii radykalnie 
się obniża.

Kapliczka słupkowa pw. św. Rozalii 

stoi przy ul. Bytomskiej obok bu-

dynku nr 31. Została poświęcona 

św. Rozalii, która chronić miała miasto 

przed zarazą. Nie wiadomo jednak, czy 

postawiono ją w czasie trwania zarazy, czy 

też po jej zakończeniu. Pewne jest jednak, 

iż epidemie kilkukrotnie nawiedzały Cze-

ladź i okoliczne miasta. Według różnych 

źródeł – lokalnych publikacji opisujących 

historię miasta, kapliczka datowana jest 

na XIX lub nawet na XVII w. Publikacja 

„Na rozstajach dróg” podaje, iż ta prawdo-

podobnie stoi w miejscu dawnej kolumny 

zwanej „bożę męką”, którą wspomniano 

w pismach z 1228 r. Niestety, autorka 

nie uchyla rąbka tajemnicy i nie podaje, 

o jaki dokument chodzi… Niewykluczone 

że obecna kapliczka stoi w miejscu daw-

nego obiektu lub też w ciągu lat została 

silnie przebudowana, zmieniając swój 

pierwotny kształt. Posiada ona zapewne 

ważne walory historyczne, skoro swego 

czasu zajmował się nią prof. Wiktor Zin.

Kapliczka 
św. Rozalii 

Ale to niejedyna tajemnica tego obiektu. 

Na froncie kapliczki znajduje się prze-

szklona, zamknięta nisza. Wewnątrz 

umieszczono różne dewocjonalia oraz 

figurkę św. Agaty, której autorem jest 

będziński rzeźbiarz. Nie wiadomo, dla-

czego rzeźba tej świętej została ustawiona 

w kapliczce poświęconej św. Rozalii. Po-

nadto do końca lat 90. XX w. w kapliczce 

znajdował się obraz w drewnianej ramie 

z wizerunkiem św. Rozalii, która została 

przedstawiona jako młoda dziewczyna 

z wieńcem na głowie. Na ramie wyryte 

były litery (zapewne inicjały) AMRS. 

Według publikacji „Na rozstajach dróg” 

obraz przeniesiono do kościoła pw. św. 

Stanisława B.M. w Czeladzi. Inwentary-

zacja dokonana w 2017 r. przez przed-

stawicieli Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Katowicach ustaliła, iż obrazu 

nie ma w tym miejscu. 

Gdzie w takim razie znajduje się obraz 

i kto jest teraz w jego posiadaniu?

Robert Garstka

Czeladzka zagadka Roberta Garstki

 ▶ Stróże prawa z czeladzkiego komi-

sariatu, wsparci przez katowickich po-

licjantów, zatrzymali trzech mężczyzn, 

którzy chcąc wymusić zwrot wierzy-

telności, grozili śmiercią 53-letniemu 

czeladzianinowi. 38-letni katowiczanin 

pożyczył 53-letniemu mieszkańcowi 

Czeladzi 60 tys. zł, a zażądał zwrotu 160 

tys. zł. Wierzyciel o pomoc w ściągnięciu 

długu poprosił swoich dwóch znajomych 

z Katowic. Mężczyźni przyjechali na spo-

tkanie z dłużnikiem na umówione miejsce 

do Czeladzi. W bagażniku samochodu, 

którym poruszali się, policjanci znaleźli 

paralizator i ręczny miotacz gazu, a ka-

towiczanie uzbrojeni byli też w maczetę 

i drewnianą pałkę.

 ▶ Zatrzymaniem 7 osób zakończyły się 

działania ukierunkowane na zwalczanie 

przestępczości narkotykowej, przepro-

wadzone przez czeladzkich stróżów 

prawa, wspieranych przez policjantów 

z katowickiego oddziału prewencji oraz 

funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. 

W trakcie kilku godzin akcji stróże prawa 

podjęli interwencje wobec 40 osób, kon-

trolując ich bagaże i pojazdy. Do zatrzy-

mania 7 osób, które posiadały przy sobie 

substancje psychotropowe, przyczynił 

się pies szkolony w poszukiwaniu nar-

kotyków. Psi nos wywęszył m.in. mari-

huanę, którą posiadali przy sobie dwaj 

mieszkańcy Czeladzi.

 ▶ Zarzut obejmujący łącznie 4 czyny, 

w tym kradzież samochodu usłyszał 

29-letni mieszkaniec Czeladzi, który 

po rozstaniu ze swoją partnerką postano-

wił przywłaszczyć jej mienie. Mężczyzna 

odpowie także za groźby karalne kiero-

wane pod adresem 25-latki oraz zniszcze-

nie drzwi wejściowych do jej mieszkania. 

Do zdarzenia doszło w jednym z domów 

przy ul. Bytomskiej. Kobieta nie chciała 

wpuścić do domu byłego partnera, dla-

tego mężczyzna postanowił sforsować 

drzwi. Następnie będąc już w mieszkaniu, 

zaatakował byłą konkubinę, a następnie 

zabrał jej telefon komórkowy oraz kluczy-

ki od osobowego opla, którym po chwili 

odjechał. Czeladzcy policjanci nie mieli 

większych problemów z zatrzymaniem 

mężczyzny.

 ▶ Policjanci ustalają przyczyny i bliż-

sze okoliczności tragicznego zdarzenia, 

do którego doszło w jednym z mieszkań 

przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Czela-

dzi. W mieszkaniu na parterze, w którym 

przebywał 70-letni mężczyzna mogło 

dojść do wybuchu. Mimo trwającej ponad 

godzinę reanimacji ratownikom medycz-

nym nie udało się uratować czeladzianina. 

 ▶ Orzeczenie dożywotniego zakazu 

prowadzenia pojazdów przez Sąd Re-

jonowy w Pułtusku nie wybiło z gło-

wy 37-letniemu czeladzianinowi chęci 

do dalszej jazdy samochodem. Co więcej, 

mężczyzna ponownie zasiadł za kierow-

nicą renaulta mastera kompletnie pijany. 

Przeprowadzone w trakcie policyjnej akcji 

badanie wykazało w jego organizmie pra-

wie 2 promile alkoholu. Do zatrzymania 

doszło przy ul. Spacerowej. 

 ▶ W ręce stróżów prawa wpadł 40-letni 

mieszkaniec Czeladzi, który komplet-

nie pijany za kierownicą suzuki swift 

nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 

Prawie 2 promile alkoholu w organizmie 

nie stały się jednak jedynym powodem 

jego ucieczki. Jak się bowiem okazało, 

mężczyzna od 2 lat był poszukiwany 

przez będzińską prokuraturę. Kierowca 

został zatrzymany przy ul. Wojkowickiej 

po trwającym chwilę pościgu. 

Na podstawie serwisu policja.pl

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

Zapraszamy Czytelników do odwiedzenia 

„Wystawy wierszy” 
Krzysztofa Machy 

w Cafe Desa na Rynku
Termin: od 7.12.2017 do 10 stycznia 2018 r.
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Myślenie – „ciągły proces po-

znawczy polegający na sko-

jarzeniach i wnioskowaniu” 

(Wikipedia). Miarą sprawności myślenia 

jest inteligencja, a miarą efektywności 

myślenia – kreatywność. Aby mogły 

zaistnieć skojarzenia, musi być pe-

wien zasób wiedzy i doświadczenia, 

by było co kojarzyć. Inteligencja pozwala 

skojarzyć i wyciągnąć wnioski, a kre-

atywność znaleźć takie rozwiązania, 

które do tej pory nie istniały lub były 

ukryte. Podstawową cechą człowieka 

myślącego jest zwątpienie, wyrażające 

się potrzebą zadawania pytań. Można 

założyć, że o jakości życia danej grupy 

społecznej, narodu, państwa decyduje 

potencjał intelektualny jego członków, 

czyli zdolność do rozwiązywania wszel-

kiego typu problemów. Naturalne więc 

wydawałoby się takie kształtowanie 

młodych ludzi, aby byli w stanie nadążać 

z rozwiązaniami za zmieniającym się 

światem. Należałoby więc wspierać 

ludzi wątpiących, zadających pytania 

i szukających nowych rozwiązań. 

Czy tak jest?
Najczęściej dziecko zadające drugi raz 

z rzędu pytanie „dlaczego”, otrzymuje 

odpowiedź „Kaziu, nie męcz ojca”. Przy 

trzecim zirytowany rodzic tłumaczy 

mu, że jak dorośnie, to się dowie. Przy 

czwartym zostanie zagoniony do sprzą-

tania zabawek. Idąc do szkoły, zdobywa 

wiedzę, że mądrzy wiedzą, a głupi nie 

rozumieją. I na pytanie nauczyciela, 

zadane 30 sekund przed przerwą, „kto 

nie rozumie?” lepiej milczeć i udawać 

mądrego. Na religii uczeń dowiaduje się, 

że ideałem jest osoba prawdziwie i głę-

boko wierząca, a prawdziwie i głęboko 

wierzący nie wątpi i nie zadaje trudnych 

pytań. Idąc na studia, szybko orientu-

je się, że prawdziwe jest powiedzenie 

„ciszej będziesz, dalej zajdziesz”. I tak 

budujemy społeczeństwo konformistów 

i oportunistów, czyli ludzi, których 

poglądy są zawsze zgodne z poglądami 

szefa, kimkolwiek by on nie był.

Każda władza potrzebuje takich ludzi, 

a władza autorytarna – szczególnie. 

Wystarcza wtedy jeden myślący przy-

wódca i sprawne rozsyłanie przeka-

zów dnia, które trzeba propagować 

i wdrażać. Społeczeństwa kierowane 

przez konformistów i oportunistów nie 

nadążają, wytwarzają mniej i gorszej 

jakości produkty w każdej dziedzinie. 

Aby utrzymać władzę, trzeba podzielić 

społeczeństwo tak, aby starczyło dla 

swoich, pozostałych trzeba wykluczyć 

z podziału (każdy sposób dobry). Swo-

ich musi być tylu, aby mogli utrzymać 

istniejącą władzę. 

Przykładem jest 
Korea Północna
2 miliony ludzi skoligaconych z reżimem 

żyje według potrzeb. Kilka milionów 

ma zaspokojony elementarny byt, a po-

zostałe niemal 20 milionów obywateli 

ma prawo wyłącznie do niewolniczej 

pracy. 

Ponieważ świat nie jest czarno-biały, 

poruszamy się w obszarze ograniczonym 

systemami totalitarnymi typu Korea Pół-

nocna, państwa wyznaniowe, monarchie 

absolutne z jednej strony i państwami 

demokratycznymi typu skandynawskiego 

z drugiej. Należy więc zadać sobie pytanie, 

który model jest mi bliższy i do którego 

chciałbym się zbliżać? 

Drogi Czytelniku, zadawanie sobie tych 

pytań pozwala Ci na ukierunkowanie my-

ślenia o społeczeństwie, a gdy już zaczniesz 

myśleć, to udowodnisz sobie, że istniejesz 

w obszarze społecznym. Ponieważ jest 

to jeden z wielu obszarów, w którym trzeba 

myśleć, aby ktoś zauważył, że jesteś.

redaguje Henryk Górski

Myślenie Myślę, więc jestem
Kartezjusz

W pierwszym całym roku funk-

cjonowania nowej ustawy, 

czyli w 2014, wydatki władz 

Czeladzi na odbiór i zagospodarowa-

nie odpadów wyniosły ok. 2,54 mln zł, 

a w 2018 r. zaplanowano je na poziomie 

113% wzrost wydatków 
na gospodarkę odpadami!

Z roku na rok coraz więcej kosztuje 
czeladzian realizowana przez władze miasta 
gospodarka odpadami. 

aż ponad 5,4 mln zł. Oznacza to wzrost 

w ciągu czterech lat aż o 113%! Mimo 

mojego zapytania urząd miasta nie od-

powiedział, jaka jest przyczyna tak rady-

kalnego wzrostu wydatków związanych 

z gospodarką odpadami w Czeladzi. Po-

informowano tylko, że „wskazane kwoty 

wydatków ponoszonych przez miasto 

na gospodarkę odpadami w poszczegól-

nych latach obejmowały: koszty admini-

stracyjne, wynagrodzeń, zakup progra-

mów komputerowych, koszty wywozu 

odpadów, organizacji przetargów na od-

pady, odbiór odpadów z koszy miejskich, 

zakupy worków, montaż koszy miejskich, 

koszty pojazdów, koszty pracowników 

zajmujących się odpadami, koszt zakupu 

traktora z zamiatarką uliczną”. Dodano, 

iż nadwyżki z opłat śmieciowych, a taka 

sytuacja miała miejsce w latach 2013-2016, 

„angażowane są na wydatki dotyczące 

zagospodarowania i odbioru odpadów 

w kolejnym roku”. Jednak w 2017 r. pojawił 

się deficyt na poziomie ok. 450 tys. zł, 

który w 2018 r. ma być jeszcze wyższy 

(ponad 653 tys. zł)! Czy wkrótce czeka 

nas podwyżka opłat za odbiór śmieci? 

Tomasz Cukiernik

W związku z artykułem „Brynica 

– rzeka czy ściek” z nr 17 „Nowo-

czesnej Czeladzi” do redakcji 

wpłynął list od Witolda Jajsz-

czoka, rzecznika prasowego 

Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 

Wynika z niego, że wody 

odprowadzane przez Centralny 

Zakład Odwadniania Kopalń 

w Czeladzi są regularnie 

monitorowane i spełniają normy 

z zezwolenia wodnoprawnego. 

   Oznacza to w sposób jedno-

znaczny, że gdzieś, w którymś 

miejscu do rury CZOK podłą-

czony jest spust ścieków. 

I to w niemałej ilości, 

co potwierdza skład zbadanej 

próbki wody. Gdzie? Przez kogo? 

Tego nie wiemy. Możemy 

domniemywać, że to nielegalny 

zrzut. Dlatego też czeladzkie 

Stowarzyszenie Nowoczesne 

Miasto złożyło zawiadomienie 

do prokuratury w sprawie 

zanieczyszczenia Brynicy 

na terenie miasta Czeladź.
Redakcja 

Wyjaśnienie
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redaguje Krzysztof Macha

Jakoś tak wyszło, że w ramach katowickiego 

festiwalu Ars Cameralis na jednej ze scen lider 

„Konopians” oświadczył, iż w Czeladzi już 

nigdy nie urodzi się żadne dziecko. I choć to tylko 

artystyczny żart (zlikwidowano w naszym szpitalu 

oddział położniczy, ale chyba rzeczywiście taki 

oddział nie miał uzasadnienia, zwłaszcza w tym 

standardzie), to zabrzmiało to smutno. Smutno 

i prawdziwie w zderzeniu z statystykami demogra-

ficznymi Zagłębia i jego okolic, może wyłączając 

z tego jedynie Katowice. Tak przecież łatwo uwie-

rzyć, że będzie źle, prawda? Czyli kiedyś z żywych 

w pozostaną w Czeladzi tylko… czarownice?

Po „ataku” Powałków na Czeladź miasto wydaje się 

być w szoku. Powałkowie w „Elektrowni”, Powałko-

wie w „Desie”, Powałkowie z Małą Akademią Sztuki 

na ulicy Katowickiej. Warto się cieszyć, że mamy 

w mieście tak wyedukowanych i utalentowanych 

twórców, warto o nich mówić, warto zapoznać się 

z ich pracami. Ktoś mnie wręcz zapytał „Jak kupić 

te obrazy? One kiedyś będą baaardzo drogie…” 

Ta sytuacja rodzi pytanie, czy Czeladź może być 

domem dla artysty, czy potrafi być na tyle przyjazna, 

żeby utalentowany twórca pozostał w mieście, a – być 

może nawet – tu się osiedlił? Zadaję to pytanie sobie, 

a przez to zadaję i władzom miasta*. Jak zwykle bez 

wyrzutu, raczej z zastanowieniem – bo w „Cool-

turalnej” zawsze piszemy pozytywnie – bardziej 

jako kwestię do przemyślenia, inspirację do pro-

wadzenia w tej sprawie jakiejś polityki. Jest takie 

piękne tłumaczenie określenia „władze miejskie” 

na język angielski, w którym brzmi to wtedy „city 

authorities”. Też dwa słowa, a jakże zobowiązujące, 

prawda? Stąd moja troska.

Kroczek po kroczku tworzy się dalej środowisko 

artystyczne wokół „Cafe Desa”. Po jesiennej wystawie 

prac rodziny Powałków w ramach Czwartkowych 

Spotkań ze Sztuką miał autorski wieczór Tomasz 

Kostro. Tym razem był to multimedialny, nostal-

giczny spacer po ulicach Czeladzi, której już nie 

zobaczymy, czyli fotografii zebranych w albumie 

„ Zagłębie, którego nie ma». Lada dzień w „Cafe” 

ruszy moja „Wystawa wierszy”, na którą w tym 

miejscu zapraszam. Potem, ale już w Nowym Roku 

prezentować się będzie, mające już niemal ćwierć 

wieku historii, Wydawnictwo Stapis. Cieszę się.

Krzysztof Zięcik robi swoje. Miło mi napisać, 

iż wymyślona i stworzona pod jego ręką grupa 

malarska liczy już kilkanaście osób! Czeladzka 

Grupa Artystyczna „Point” – bo taka jest jej pełna 

nazwa – działa od marca tego roku, ale ma za sobą 

już dorobek, który pozwolił zauważyć ją jurorom 

X edycji konkursu „Znaszli ten kraj” od lat organi-

zowanego przez Stowarzyszenie Twórców Kultury 

Zagłębia Dąbrowskiego. A także wystawić pokon-

kursowe prace w Bibliotece Miejskiej w Będzinie. 

9 grudnia startuje wystawa Grupy w jej mateczniku, 

„Odeonie”, który – i chwała mu za to – po raz kolejny 

wspiera aktywność artystyczną Krzysztof Zięcika. 

Grupę „Point” tworzą obecnie: Anna Barańska, 

Ryszard Kula, Halina Jeska, Urszula Góra, Halina 

Pawełek-Niećko, Irena Owsianka, Alfreda Mikusek, 

Małgorzata Stefanek, Aleksandra Golda, Danuta Pod-

jasek, Jan Duda, Barbara Gnacik, Wojciech Mochalski, 

Katarzyna Drożyńska, Teresa Bober i Alicja Mazela. 

Na marginesie tej informacji chciałbym w tym 

miejscu jeszcze raz zwrócić się do miasta – tym 

razem z propozycją. Kiedy spoglądam przez te lata 

na aktywność pana Krzysztofa, po raz kolejny 

nasuwa mi się pytanie, czy nie warto stworzyć 

w mieście – kilku może zaledwie, ale jednak – 

stypendiów dla twórców i animatorów kultu-

ry w Czeladzi? Dla miejskiego budżetu byłaby 

to pewnie kwota niewielka. Dla uhonorowanych 

– sądzę – ogromna nobilitacja i wsparcie. Dla 

miasta – tylko sukces. 

Uwierz 
w to miasto 

Krzyżówka

W y d a w c a :  W y d a w n i c t w o  S TA P I S ,  K a t o w i c e ,  u l .  F l o r i a n a  2 a .  R e d a k t o r  n a c z e l n y :  B e a t a  Z n a m i r o w s k a - S o c z a w a .  S e k r e t a r z  r e d a k c j i :  To m a s z  C u k i e r n i k .  Te l e f o n :  7 9 6  1 7 3   3 4 0 .  E - m a i l :  n o w o c z e s n a c z e l a d z @ g m a i l . c o m .  D z i a ł  r e k l a m  i  o g ł o s z e ń  –  m a i l .

Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać 

w terminie do 15 lutego 2018 r. na adres 

e-mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com. 

Wśród poprawnych odpowiedzi wylosu-

jemy nagrody książkowe. Prosimy o pod-

pisywanie maili imieniem i nazwiskiem.

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.

Konkurs literacki ogłoszony w poprzednim numerze „Nowoczesnej Czeladzi” 
nie cieszył się zbytnią popularnością. Czy był dla czeladzian za trudny? A może 
mieszkańcy naszego miasta nie mają czasu albo ochoty, by odpowiadać na takie 
konkursy? M.in. nadeszła propozycja od Pani Alicji Szyi. Otrzymuje ona nagrodę 
książkową. Obok zwycięski tekst. A do redakcji nadal można przysyłać teksty 
o Czeladzi bez użycia jednej, wybranej litery alfabetu.

Bez B

W południowej Polsce, w regionie, który jest hi-

storyczną częścią zachodniej małopolski, położone 

jest nasze kochane miasto o nazwie Czeladź. Choć 

nie jest wielką metropolią zapełnioną atrakcja-

mi dla głodnych adrenaliny turystów górskimi 

szczytami alpinistów nie kusi, a miłośnik sportów 

wodnych może o nich tylko myśleć, to przyciąga 

jednak ludzi. Ciekawa architektura miasteczka, 

Konkurs

W celu umieszczenia w kolejnym numerze kwartalnika 

„Nowoczesna Czeladź” treść drobnych ogłoszeń bezpłatnych 

proszę przesyłać na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

UBEZPIECZENIA
• domy/mieszkania (garaże, domki 

letniskowe, budynki gospodarcze)

• OC w życiu prywatnym, tel. 577 875 700

malownicze parki latem tłumnie odwiedzane 

przez całe rodziny szukające wytchnienia i re-

laksu z dala od miejskich ulic. Historia Czeladzi 

dumnie opowiadana przez mieszkańców potra-

fi zainteresować nawet pozornie nieugiętego 

ignoranta. Miejscowi chętnie i miło przyjmują 

przyjezdnych i nieustannie zachwalają każdy 

zakątek Czeladzi. Mimo iż wad można spostrzec 

sporo, jak w każdym miejscu na Ziemi, to jest 

nasz dom i kochamy to miasto. 

■ Redakcja „Nowoczesnej Czeladzi” liczy na pomoc w dystrybucji gazety – 

jeśli możesz rozdać ją na swojej ulicy lub w swoim bloku, zgłoś się do nas: 

nowoczesnaczeladz@gmail.com 

■ Absolwent germanistyki z 13-letnim stażem zaprasza na korepetycje z języka 

niemieckiego na wszystkich poziomach nauczania, tel. 603-093-544.

■ Rehabilitacja w domu pacjenta oraz sprzęt ortopedyczny, NFZ lub prywatnie, 

tel. 666-513-860.

■ Komputery – naprawa sprzętu i oprogramowania, możliwy dojazd, 

tel. 513-648-861.

■ Zdrowie, sprawność, sylwetka. Program autorski – SKUTECZNOŚĆ 100%, 

tel. 503-060-300.

■ Usługi remontowo-budowlane. Sprawnie, szybko, dokładnie. 

Tel. 533-595-660. 

■ PRACA! Poszukiwany specjalista do spraw marketingu i sprzedaży. 

Zapewniamy szkolenia. Praca w Będzinie. Zgłoszenia prosimy przesyłać 

na mail: tomek@gemini.sc 

■ Jeżeli masz bliską osobę, której picie powoduje poważne problemy, 

będziesz serdecznie witany na naszych spotkaniach Al-Anon. 

Zapraszamy zadzwoń lub napisz. Tel. 884 674 265 od pon. do piątku 

w godzinach 18.00-20.00, strona www.al-anon.org.pl, adres grupy: 

uwolnienie2003@gmail.com, ul.Niepodległości 17, każdy piątek godz. 18.30.

■ Kupię mieszkanie w Czeladzi lub Będzinie. Może być do remontu, 

tel. 664-257-672.


