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naszym kwartalniku widzicie Państwo
całkowicie inny obraz Czeladzi aniżeli
ten, który przedstawia Wam oficjalnie
rządząca aktualnie władza. Za 100 lat historycy
będą się dziwić tej rozbieżności zdań. Jesteśmy
przekonani, że z perspektywy czasu, który minie,
to właśnie nam przyznają rację. Tak więc

CHCESZ, ŻEBY TWÓJ PRAWNUK
ZAROBIŁ MILION???
ZACHOWAJ TEN NUMER „NCz”!
Ten rok będzie prawdopodobnie ostatnim rokiem
wydawania naszego kwartalnika. Łącznie ukaże się
więc co najmniej 21 numerów. Jeśli ludzie związani
z Redakcją po tegorocznych wyborach samorządowych będą mieli realny wpływ na zarządzanie
Czeladzią, wówczas straci sens wydawanie gazety

opozycyjnej. Jeśli natomiast przegrają, a to oznaczać
będzie m.in., że prezentowane przez nas tezy nie
zyskują Waszej akceptacji, czeladzianie, prawdopodobnie damy sobie po prostu spokój. Mamy
tylko nadzieję, że wtedy znajdą się ludzie bądź
ugrupowania chcące ciągnąć to dalej, bo po prostu
szkoda Czeladzi.
W tym numerze przypominamy nasze inicjatywy:
100 dębów na 100-lecie niepodległości Polski, plebiscyt na Sportowca Wszech Czasów Czeladzi oraz
V Spływ Kajakowy Brynicą im. Aleksandra Doby.
Ponadto informujemy, że nadal zbieramy podpisy
pod uchwałą, której celem jest radykalne obniżenie
diet czeladzkich radnych i prosimy o pomoc w tej
sprawie. Zachęcamy także do wpłacenia 1% swojego podatku dochodowego dla Nadii (szczegółowe
informacje na ostatniej stronie).
Redakcja

100 dębów
na 100-lecie

11 listopada 2018 r. chcemy wspólnie z Wami, czeladzianie, posadzić
100 dębów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

P

rzygotujemy sadzonki i specjalne tabliczki.
Każdy dąb będzie miał swój numer i swojego
opiekuna. Czekamy na zgłoszenia od właścicieli działek i gruntów na terenie Czeladzi, na których można będzie posadzić CZELADZKI DĄB
STULECIA PAŃSTWA POLSKIEGO.
Zgłaszać się mogą właściciele domów, działek,
osoby prywatne, firmy, spółdzielnie mieszkaniowe,
wszelkie czeladzkie instytucje i oczywiście także
administrator gruntów miasta, czyli Urząd Miasta.
Liczymy na to, że burmistrz Szaleniec wesprze naszą
inicjatywę, bo przecież są sprawy nadrzędne, niezależne od bieżących różnic. A taką, która może tylko
łączyć, jest na pewno niepodległość naszej ojczyzny.

Zatem liczymy na burmistrza, bo to właśnie na terenach będących przestrzenią publiczną, w naszych
parkach i na skwerach powinno wyrosnąć najwięcej
DĘBÓW STULECIA.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się mailowe: stowarzyszenie.nowoczesnemiasto@onet.eu lub tel.
32 206 86 41.
Z naszej strony zobowiązujemy się do zdobycia stu
najpiękniejszych sadzonek drzew wraz z ponumerowanymi tabliczkami i napisem CZELADZKI DĄB
STULECIA nr… Opiekun…… (tu imię i nazwisko
lub nazwa instytucji).
Postaramy się objąć naszą akcję patronatami
zagłębiowskich i śląskich firm.

RZEKA ŁĄCZY MIASTA

Fot. Jacek Chmiest

Od Redakcji

V Spływ Kajakowy na Brynicy
im. Aleksandra Doby
23 czerwca 2018 r. Płyniemy z Piekar Śląskich przez Wojkowice,
Siemianowice Śląskie, Będzin-Grodziec, Czeladź do Sosnowca.
Zapisy do 1 czerwca br. na e-mail: splyw_brynica@onet.eu.
Szczegółowe informacje każdy zainteresowany otrzyma na swój adres e-mail.

Piramida potrzeb

2
Bogata czy biedna gmina

3

Lp. Stanowisko
2015 rok

Ilość osób

Kwota

1.

Z-ca Burmistrza

2

20 000,00 zł

2.

Skarbnik

1

8 000,00 zł

3.

Sekretarz

1

7 000,00 zł

4.

Naczelnik

11

50 000,00 zł

Premie dla urzędników

5.

Kierownik

10

40 800,00 zł

6.

Główny Specjalista

4

10 300,00 zł

7.

Inspektor

53

124 850,00 zł

5

8.

Podinspektor

10

20 750,00 zł

9.

Starszy Inspektor

10

18 000,00 zł

10. Młodszy Inspektor

4

6 300,00 zł

11. Referent

7

13 700,00 zł

12. Starszy Strażnik

4

6 300,00 zł

Czy czeladzianie wiedzą,
jak bardzo są hojni?

5
Czy Niemcy odbudują czeladzki Ratusz?

6
Historia jednej fotografii

14
W 80 lat dookoła przygody

14-15
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Piramida potrzeb
Oto klasyczna
potrzeb

POTRZEBY
SAMOREALIZACJI

3
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Bogata czy biedna gmina?
Gdzie lepiej mieszkać? Obywatelem jakiego państwa lepiej
być? Bogatego (jak np. Norwegia, Katar) czy biednego (jak np.
Malawi, Haiti). Zarządzanego
mądrze (jak np. Szwajcaria,
Singapur) czy beznadziejnie (jak
np. Wenezuela, Korea Północna)? Odpowiedź jest oczywista.
I nawet nie ma jej po co uzasadniać.

piramida
człowieka

POTRZEBY
SZACUNKU I UZNANIA

POTRZEBY AFILIACJI

POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA

POTRZEBY FIZJOLOGICZNE

Stanisław
Pisarek

W

Czeladzi nawet podstawa tej piramidy jest zagrożona, bo mamy paskudne
powietrze i wyjątkowo syfiastą wodę.
Ciekawi jednak jesteśmy Waszej opinii drodzy
CZELADZIANIE, czy kształt tej piramidy rzeczywiście i nas dotyczy? Czy rzeczywiście tak niewielu
z nas sięga powyżej drugiego progu? A afiliacja
(psychologia: jedna z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka, wyrażającą się w dążeniu
do bycia razem z innymi ludźmi, przyłączenia się
do osób i grup społecznych oraz poszukiwania ich
akceptacji; jej zasadniczym źródłem jest potrzeba
bezpieczeństwa) dana już tylko połowie z nas? Zastanawia nas też, czy dałoby się narysować równie
prostą Piramidę Potrzeb Miasta? I co w mieście

jest najważniejsze? Co? Bo na dziś wydaje się nam,
że to, co realizuje w Czeladzi obecnie łaskawie nam
panujący burmistrz Zbigniew Szaleniec, jest postawieniem piramidy rzeczywistych potrzeb miasta
po prostu NA GŁOWIE. Sprytnie wykorzystując
fakt takiej, a nie innej piramidy potrzeb człowieka,
stawia piramidę potrzeb miasta do góry nogami,
by zaspokajać I i II piętro potrzeb czeladzkiej masy
mieszkańców. Celem tak realizowanego projektu
miasta jest przede wszystkim budowanie własnej
popularności, by trwale utrzymać władzę.
Z prawej strony macie Państwo piramidę narysowaną przez naszego satyryka. Czekamy na opinie:
czy tak rzeczywiście jest? Czy tak powinno być? I jak
powinno być? Po co w ogóle potrzebne jest nam NA-

P
Rys. Piotr Zięba

SZE miasto? Co powinno nam dawać? Jak powinno
wydawać nasze, ciężkie pieniądze, odbierane nam
w podatkach? Przecież każdy z nas daje Czeladzi
średnio ponad PIĘĆ TYSIĘCY złotych rocznie.
Każdy! A więc czteroosobowa rodzina daje ponad
dwadzieścia tysięcy! Co roku mogłaby kupować

sobie całkiem dobre auto. Ale te pieniądze bierze
miasto. Czy tak powinno je wydawać?
To jest NASZE miasto czeladzianie i nasze pieniądze – może to do Was w końcu dotrze i spróbujecie
wziąć udział w tej dyskusji?
Redakcja

odobnie jest z miastami w danym państwie.
Mogą być zarządzane mądrze i być bogate.
I na odwrót zarządzane słabo i biedne. I oczywistym jest, że lepiej mieszkać w mieście bogatym niż
biednym. A skąd bierze się to bogactwo? Czasem – jak
to w życiu – z przypadku. Klasycznym przykładem jest
najbogatsza gmina w Polsce – Kleszczów. Ma mnóstwo pieniędzy i wielu ludzi chce tam mieszkać.
I to pomimo ekologicznych problemów, jakie stwarza
Elektrownia Bełchatów. Bo ona właśnie powoduje,
że Kleszczów ma dochód na jednego mieszkańca
co najmniej 20 razy większy niż my w naszym mieście. 20 razy! Ależ nasza aktualna władza mogłaby
poszaleć! Urodziny byłyby już nie tylko dzielnic, ale
i ulic, a może nawet poszczególnych bloków. Duet
Michałek-Szaleniec na pewno dałby radę powymyślać
takie sposoby na wydawanie pieniędzy, że nam by się
nawet nie przyśniły.
Bo największe nawet bogactwo można zmarnować,
jeśli zaczyna się nim źle zarządzać. Klasycznym
przykładem jest Wenezuela – litr benzyny tańszy niż
litr wody. I co? Jak tam dziś wygląda? Nie wiem, ile
i jakich koncertów robią w Kleszczowie, nie wiem,
ile wybudowano pomników i komu. Wiem, że jest
tam czysto, że nie ma nieutwardzonych ulic, a jak
ktoś ma tam własny dom o powierzchni 200 m2,
to płaci gminie rocznie tylko 20 zł podatku.
Bo źródłem, z którego płyną pieniądze dla miasta,
są właśnie podatki. I gdy udaje się zorganizować
życie gminy tak, by podatki te płaciły bogate firmy,

Slumsy Caracas

Singapur

Fot. T. Cukiernik

wówczas można mądrze odciążyć własnych mieszkańców i wszystko w tej gminie zaczyna nabierać
wartości. Zastanówcie się państwo, dlaczego jeden
metr kwadratowy mieszkania jest u nas tańszy niż
w Będzinie, Sosnowcu, już nie mówiąc o Katowicach?
Ale kiedy nie ma się na swoim terenie wielkiego
zakładu pracy płacącego olbrzymie podatki, trzeba
ruszyć głową i działać tak, żeby ten jeden wielki
zastąpiło ileś tam mniejszych. Jak to zrobić? O to należałoby zapytać np. prezydenta Gliwic. Kiedy 25 lat
temu Zygmunt Frankiewicz objął rządy w mieście,
Gliwice były biedne i z problemami. Jednak nowy
prezydent nie zaczął miejskich inwestycji od budowania pomników, od remontów urzędów, nie zaczął
od remontu alejek w parkach, od remontu starych
obiektów poprzemysłowych – takie rzeczy robi teraz,
kiedy Gliwice są już bogate. Nie zaczął od budowania
potężnej administracji miejskiej, nie zatrudnił iluś
zastępców. Nowy prezydent zaczął od miejskich
inwestycji w infrastrukturę, zaczął od intensywnego
przyciągania inwestorów. A teraz, gdy już ich ma,
jest spokojny o przyszłość tego miasta.
Biedna Czeladź – w swojej współczesnej historii
nie miała szczęścia do takiego włodarza. Ostatnio
takim strategiem próbował być Marek Mrozowski.
Ale w niewystarczająco dobry sposób podszedł

Fot. T. Cukiernik

do problemu kosztów utrzymania miasta i własnych
relacji z mieszkańcami. Próbować chciała też Teresa
Kosmala, jego następczyni, ale z różnych przyczyn
była absolutnie bez szans. Wielką szansę na takie
działanie miał obecny burmistrz. Niestety, wychowany na wyjątkowo złych przykładach działań
swojej partii zaczął i kontynuuje bardzo drogi model
prowadzenia miasta.
Wcześniej był kiedyś moment, w którym Czeladź
miała przeolbrzymie pieniądze. Szybko się jednak

rozeszły za rządów SLD. Tak jak i wyjątkowo łatwo
rozchodzą się dzisiaj. W rytmie koncertów, imprez
na Rynku czy w Elektrowni, na które niemal nikt nie
chodzi. Niektórym mieszkańcom skutecznie mydli
to oczy i wtedy mówią, że w mieście „się dzieje”. Ale
proszę pamiętać – zawsze „się dzieje”, gdy ktoś szasta
pieniędzmi. Bo w mieście nie idzie o to, żeby „się
działo”. W mieście idzie o to, żeby się w nim tanio
i dobrze mieszkało. Bo „dzianie się” każdy może
załatwić sobie sam we własnym zakresie. Czeladź
ma wyjątkowo dobre położenie. Ma wokół wielkich
i możnych sąsiadów. Gdyby do tego dołożyć mądre
nią zarządzanie, moglibyśmy być perełką na mapie
regionu. Ale jest, jak jest.
Jedna z czeladzkich, obecnych radnych, w którejś ze swoich licznych wypowiedzi, nie mogła się
nachwalić działań prezydenta Roberta Biedronia.
Piała wręcz z zachwytu nad tym – wg niej – wzorcem samorządowego zarządzania miastem. Pewnie
w dużej mierze ma rację. I ja z dużą przychylnością
dowiaduję się, że prezydent Słupska działa niezwykle oszczędnie, że szanuje pieniądze mieszkańców.
Co zatem robi ta radna w drużynie naszego burmistrza działającego zgoła inaczej? Niezrozumiała
jest ta polityka – tyle w niej nielogicznych działań,
których przyczyną i celem bardzo często wcale nie
jest dobro mieszkańców, dobro społeczne, a po prostu prywatny czy partyjny interes. Bo jak ostatnio
powiedział mój przyjaciel:
Ciało zanurzone w wodzie traci na wadze,
a ciało zanurzone w gównie, traci na odwadze.
A czym jest polityka?
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Park Prochownia nocą

Park na Musiała nocą

Nowe,
ale czy racjonalne i potrzebne?
Paweł
Łakomik

W Czeladzi jak zwykle na opak
– to co na ulicę, to do parku,
a to co do parku, to na ulicę

W

poprzednim numerze („NCz” 4/18) opisano nieprzemyślaną, niezgodną z przeznaczeniem, nieekonomiczną i pogarszającą
bezpieczeństwo modernizację oświetlenia w parku

na os. Musiała. Pewnie i kosztowną, ale to przecież
z pieniędzy podatników. Ponieważ ponad 20 lat jestem projektantem oświetlenia, wiem, że zastosowany
system oświetleniowy jest kompletnie „nieakuratni”.
Eustachy Przypadek zapytał urzędników, dlaczego
zdecydowali się, akurat na takie rozwiązanie. I jeszcze
rozszerzył zagadnienie, dociekając, jaki był powód
oświetlenia wąskiej ul. Podwalnej rozpraszającymi
oprawami parkowymi, co musi być strasznie uciążliwe dla mieszkańców, gdyż świeci im, z niewielkiej
odległości, prosto w okna. Miałem nadzieję na jakieś
ciekawe wyjaśnienie, które rozszerzy moją wiedzę
o sztuce oświetlania.
Odpowiedź, co prawda, nie podniesie moich
kompetencji, ale za to mogę ją opowiadać jako

anegdotę. Okazuje się, że w pierwszym przypadku zastosowano oprawy do oświetlania ciągów
komunikacyjnych ze względu na uwarunkowania
terenu (w szczególności alejek) i technologiczne
możliwości zamocowań. O jakie wyjątkowe uwarunkowania chodzi, nie wiem, bo to zwykły park.
O jakie technologiczne możliwości zamocowań
chodzi, nie wiem, bo to standardowy słup, który już nosił różne oprawy i wszystkie pasowały.
W przypadku ul. Podwalnej zastosowano oprawy
parkowe, gdyż projektant uznał, że takie akurat
spełniały warunki techniczne w celu zadośćuczynienia normom i przepisom o oświetleniu. Otóż
nie spełniają, bo stosowne przepisy nie pozwalają
świecić mieszkańcom w okna.

Reasumując: do oświetlenia parku zastosowano
oprawy uliczne, bo się bardziej nadają niż parkowe,
a do oświetlenia ulicy zastosowano oprawy parkowe,
bo się bardziej nadają niż uliczne. Bardzo śmiała
i nowatorska koncepcja, prawdę mówiąc, tylko
raz się z taką spotkałem – w filmie „Poszukiwany,
poszukiwana”. Zastanawiam się, dlaczego nie wykorzystano tej koncepcji przy oświetleniu parku
Prochownia na Piaskach, tylko zrobiono to zgodnie
z obowiązującymi regułami? Przecież obydwa parki
niewiele się od siebie różnią… no teraz to już się
różnią – oświetleniem, efekt bezdyskusyjnie widoczny. Opis z poprzedniego numeru został opatrzony
dosadną sentencją, jak widać nikomu nie zależy,
aby się zdezaktualizowała.

Miasto dla ludzi
czy ludzie dla miasta?
Parafrazując popularne powiedzenie o tabakierze, możemy
to zagadnienie przenieść na grunt naszego miasta.

Zbigniew
Kocot

Z

a kadencji Marka Mrozowskiego powstała pierwsza
spółka, której zasadniczym
zadaniem były oszczędności budżetowe. Miasto uwolniło się od obowiązku finansowania wymiany starej
instalacji wodno-kanalizacyjnej,
utrzymywania zakładu budżetowego, jak i uzbrajania terenów
przyszłym inwestorom. Wyszło taniej dla miasta, niestety drożej dla
mieszkańców. W efekcie przy okazji
opłat związanych z dostawą wody
i odbiorem ścieków finansujemy
różnego rodzaju imprezy miejskie,
całkowicie niezwiązane z zakresem
działalności spółki, o pensjach spółkowiczów już nie wspominając.
W poprzednich latach dobrym
zwyczajem było, by nadmierne zyski
spółki przekazywane były na dopłaty
do wody, taka częściowa rekompensata za zawyżone ceny wody. W nowej kadencji władze zrezygnowały
nawet z tej groszowej rekompensaty.
Na barki mieszkańców przerzucono

również finansowanie wszelkich
prac inwestycyjnych. Właśnie widzimy, jadąc do Będzina, nasze złotówki
zakopywane w ziemi przez spółkę
na prywatną inwestycję. Zysk ewentualnie będzie miało miasto, tylko
dlaczego za nasze pieniądze?
Kolejnym pomysłem z lat ubiegłych na wyciągnięcie pieniędzy
od mieszkańców było powołanie
CTBS, spółki dublującej zadania
ZBK. Tą anormalną sytuację rozwiązał burmistrz Szaleniec, likwidując tańszy dla mieszkańców zakład
budżetowy. Dla miasta chyba lepiej,
a dla mieszkańców?
W planach jest dostosowanie budynku byłej szkoły górniczej przy ul.
18 Listopada do potrzeb mieszkaniowych. Zapłacą za to oczywiście
mieszkańcy zasobów miejskich.
Kredytów spółki przecież nie
będzie spłacać miasto, tylko oni.
A w kolejce jeszcze kilka kamienic
do remontu, część na ul. Bytomskiej,
część w Rynku. Jest już ustalone,
że Bytomska 70 będzie remontowana z zysków za wodę, czyli z naszych
kieszeni. Co do reszty można przypuszczać, że sponsorem będziemy
również my. Czy mieszkańcy wiedzą,
kto to sprytnie wymyślił? Najlepszy
w swoim mniemaniu burmistrz.

W kraju coraz głośniej jest naświetlany problem smogu, w Czeladzi też.
Walcząc z nim, wywieszono plakaty,
tym razem bez podobizny burmistrza, ustawiono również koksiaki
w sezonie zimowym. Ale nieprawdą
by było twierdzenie, że władza nic
w tym zakresie nie chciała zrobić.
Chciała, tylko że nie z budżetu
miasta, ale jak zwykle na koszt
mieszkańców. Może zainteresowani
mieszkańcy pamiętają spotkania obu
panów burmistrzów z mieszkańcami
w tym temacie? Czym się skończyły?
Czuć, jak tylko wyjdzie się na dwór.
Czy mogli to zrealizować ze środków
budżetowych, a w ostatniej kadencji
z unijnych? Zapewne mogli spróbować. Dlaczego tego nie zrobili? Może
wyjaśnią? Trudno jednak nazwać
to działaniem na korzyść mieszkańców, dla ich dobra, aby nam się żyło
lepiej, taniej i wygodniej.
Oddzielnym tematem są oczywiście śmieci. I w tym przypadku
miasto wyszło na swoje. Przedsiębiorstwa śmieciowe też, a mieszkańcy jak zwykle. Na osłodę można
dodać, że burmistrz zadeklarował,
iż za śmieci płaci tak jak inni ze swojej pensji. Tyle tylko, że jego zarobki
znacznie przewyższają czeladzka
średnią, a przecież płacimy mu my.
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Pęcznieje armia
czeladzkich urzędników!
Liczba urzędników w Czeladzi pęcznieje
w zastraszającym tempie. Rosną także wydatki
na ich pensje. Wzrost liczby biurokratów postępuje
mimo ciągłego spadku liczby mieszkańców
w naszym mieście, a w takiej sytuacji ich obsługa
administracyjna z roku na rok powinna być przecież
coraz mniejsza i tańsza. Poniżej podajemy garść
danych.
Np. Muzeum Saturn w 2014 r. zatrudniało
8 pracowników, a w 2017 r. – już 17. Oznacza to wzrost aż o 112,5%! Zatrudnienie
7 nowych pracowników jest tłumaczone
przejęciem opieki nad działalnością GSW
„Elektrownia”. W rezultacie same wynagrodzenia pracowników Muzeum Saturn
przekraczają pół miliona złotych rocznie.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii
Nogajowej w 2014 r. zatrudniała 34 osoby,
a w 2017 – już 39 osób (wzrost o 15%).
W 2017 r. całkowity koszt funduszy płac
pracowników biblioteki wyniósł prawie
1,5 mln zł! W samym budynku Kopalni
Kultury zatrudnionych jest 6 osób, w tym
jedna na stanowisku kierowniczym. Natomiast pozostałe osoby to: specjalista
ds. promocji, pracownik biurowy, dwóch

Tomasz
Cukiernik

W

ciągu trzech lat od 30 września
2014 r. do 30 września 2017 r.
liczba urzędników w czeladzkim Urzędzie Miasta zwiększyła się ze 143
do 148, czyli o 5 osób (3,5%). Z kolei pula
wynagrodzeń dla tych urzędników zwiększyła się z 7 577 708,85 zł w 2014 r. do planowanych na 2017 r. 8 972 282,50 zł. To wzrost
aż o 18,4%. Jednak urzędnicy miejscy to nie
wszystko. Czeladź dysponuje też miejscami
pracy w zakładach i spółkach miejskich.

W jednym numerze 17 „Nowoczesnej Czeladzi” przedstawialiśmy
zarobki czeladzkich funkcjonariuszy. Teraz ujawniamy premie
urzędników UM. Okazuje się, że w ciągu trzech lat 2015-2017
na nagrody dla urzędników UM w Czeladzi wydano niemal
800 tys. zł! Tabela na podstawie danych UM w Czeladzi.
Lp. Stanowisko
2015 rok

Ilość osób

Kwota

1.

Z-ca Burmistrza

2

20 000,00 zł

2.

Skarbnik

1

8 000,00 zł

3.

Sekretarz

1

7 000,00 zł

4.

Naczelnik

11

50 000,00 zł

5.

Kierownik

10

40 800,00 zł

6.

Główny Specjalista

4

10 300,00 zł

7.

Inspektor

53

124 850,00 zł

8.

Podinspektor

10

20 750,00 zł

9.

Starszy Inspektor

10

18 000,00 zł

10. Młodszy Inspektor

4

6 300,00 zł

11. Referent

7

13 700,00 zł

12. Starszy Strażnik

4

6 300,00 zł

13. Pomoc Administracyjna

11

16 100,00 zł

14. Pracownicy obsługi

5

8 400,00 zł

2016 rok
1.

Z-ca Burmistrza

2

15 000,00 zł

2.

Skarbnik

1

7 000,00 zł

3.

Sekretarz

1

6 000,00 zł

4.

Naczelnik

10

45 600,00 zł

5.

Kierownik

10

36 000,00 zł

6.

Główny Specjalista

4

8 100,00 zł

7.

Inspektor

51

124 400,00 zł

8.

Podinspektor

16

36 300,00 zł

9.

Starszy Inspektor

10

20 000,00 zł

10. Młodszy Inspektor

4

6 900,00 zł

11. Referent

6

12 300,00 zł

Poseł Jacek Wilk:

Dobrobyt musi
wynikać z bogactwa
i możności samych
obywateli, a nie
zasobów będących
w dyspozycji rządu
i urzędników.

Fot. T. Cukiernik

pracowników technicznych i sprzątaczka.
Wg stanu na 30 września 2017 r. średniomiesięczny koszt wynagrodzeń wraz
ze składkami na ubezpieczenie społeczne
i Fundusz Pracy tych osób kształtuje się
na poziomie 19 048,2 zł, co w przeliczeniu
na osobę daje 3174,7 zł. Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej w 2014 r. zatrudniał 43 osoby, a w 2017 r. – 52 osób
(wzrost o 21%). W 2014 r. Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
zatrudniało 14 pracowników, podczas gdy

po przejęciu części pracowników ZBK
w sierpniu 2017 r. – 23. Czeladzki Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2014 r.
zatrudniał 16 pracowników, a w 2017 r.
– już 20 (wzrost o 25%). W czeladzkim
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w 2014 r. było 81 pracowników (bez osób
zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia), a w 2017 r. – 91 (wzrost o ponad
12%). W tym czasie wzrost wydatków
na wynagrodzenia pracowników (wraz
z premiami) wyniósł ok. 22%!

Migawki z ostatniej sesji RM
– 28 lutego 2018 r.
▶ Jeszcze przed rozpoczęciem sesji
przewodnicząca odczytała pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, w którym głaskano czeladzki budżet po czole.
W reakcji burmistrz zagrzmiał o honorze,
próbując publicznie poniżyć radnego
Kowalika za to, że ten podważał sprawy
formalne i inne z tym budżetem związane, pisząc list do RIO. Gdy Szaleniec
przestał już grzmieć, przewodnicząca
nie dopuściła do głosu radnego Maćkowskiego, nie dając mu szans na odpowiedź i odesłała go do spraw bieżących
na końcu sesji. Zatem wielkich słów o honorze, „nagany” i oskarżeń radny Kowalik
wysłuchał wobec wszystkich obecnych
na sali obrad, w tym czeladzkich urzędników, a ew. obronę swoich racji miał
możliwość wygłosić dopiero na końcu
sesji, gdy oprócz radnych nikogo już
zwykle nie ma.
Od Redakcji: Ciekawe, że najczęściej
na temat honoru u innych wypowiadają
się ci, którzy sami mają problem z honorowym podejściem do życia.

▶ Pani przewodnicząca wygłosiła kuriozalną tezę, że sesja jest od głosowania
uchwał, a nie od dyskutowania.
Od Redakcji: W przypadku Czeladzi
to i to czysta teoria, bo 80% radnych albo
nigdy, albo bardzo rzadko zabiera głos.

12. Starszy Strażnik

3

6 700,00 zł

13. Pomoc Administracyjna

9

16 100,00 zł

▶ Burmistrz na informacje radnego Pi-

14. Pracownicy obsługi

4

7 600,00 zł

sarka o tym, że w Gliwicach ponoć całe
miasto jest już skanalizowane, wyraził

Fot. T. Cukiernik

wątpliwość. Potem stwierdził, że Gliwice
to bogate miasto.
Od Redakcji: No właśnie – bo zawsze
mieli właściwie realizowaną piramidę potrzeb (patrz str. 2), nie tak jak w Czeladzi.

▶ Radny Pisarek poruszył temat sprzedaży nieruchomości. Poprosił o wykaz cen,
jakie miasto uzyskuje ze sprzedaży. Wyraził
obawę, że jest to cena niższa niż u naszych
sąsiadów. I że choć dla miasta ma to trochę
mniejsze znaczenie, bo wpływają potem
dochody z podatków, to dla posiadaczy
prywatnych nieruchomości ma olbrzymie.
Od Redakcji: A poza tym pieniądze
ze sprzedaży nieruchomości winny być
przede wszystkim przeznaczane na inwestycje infrastrukturalne, a nie – jak teraz
– po prostu będące zasilaniem budżetu
i zjadane w ramach źle realizowanej piramidy potrzeb miasta.

Czy czeladzianie wiedzą, jak bardzo są hojni? Radny Pisarek poprosił
o przedstawienie szacunkowych kosztów rocznego utrzymania wielkich czeladzkich inwestycji, gdy przestaną już
być inwestycjami, a staną się obiektami
użytecznymi. Idzie o cechownię, warsztaty elektryczne i transformatorownię,
kamienicę Konarzewskich, centrum
przesiadkowe.
Od Redakcji: My również jesteśmy przerażeni tymi planami, które NIESTETY
są już w fazie realizacji. Dlaczego garstka
mieszkańców ma utrzymywać na swoich
barkach, ze swoich podatków takie fanaberie? To tak, jakby w niedokończonym
domu, bez łazienki i kuchni najpierw
robiono kosztowne tynki na zewnątrz,
a na ścianach wieszano drogie obrazy.
To dlatego Gliwice są bogate, a Czeladź
biedna.
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Kukiz’15
o lepszą Polskę
Barbara Chrobak,
posłanka Kukiz’15

S

towarzyszenie Kukiz’15, które mam
zaszczyt reprezentować jako Poseł
na Sejm RP, opiera się na ideach
patriotyzmu, pracowitości i szacunku
do zwykłego człowieka. Dzięki wspólnemu
zaangażowaniu, możemy zmienić naszą
Ojczyznę, aby żyło się w niej lepiej. Razem mamy możliwość kreować i tworzyć
świadome społeczeństwo obywatelskie,
skutecznie działające na rzecz uchwalenia
nowej Konstytucji, która realnie odda
władzę zwierzchnią w ręce Narodu. Dzięki
naszemu wspólnemu zaangażowaniu

Polska oparta na ideałach etyki, moralności i transparentności może stać się
rzeczywistością.
Dlatego też przygotowujemy się
prężnie do wyborów samorządowych.
Sukces wyborczy w 2015 r. – zarówno
w wyborach prezydenckich, jak i parlamentarnych – pokazał, że możemy być
nową siłą w Sejmie liczącą się z głosem
obywateli, nie oczekując synekur. Jako
Klub Parlamentarny Kukiz’15 pragniemy
współpracować z obywatelami, lokalnymi
środowiskami, stowarzyszeniami, działaczami. Projekt „Samorządy z Kukizem”
otwiera każdemu uczciwemu, wrażliwemu na społeczne problemy człowiekowi
możliwość kandydowania w wyborach
samorządowych 2018 r.
Dobrym przykładem realizacji programu „Samorządy z Kukizem” jest współpra-

ca ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie
oraz Stowarzyszeniem Nowoczesne Miasto w Czeladzi. Wciąż jesteśmy otwarci
na kolejne grupy aktywności, jak również
pojedynczych obywateli.
Moja służba poselska ma swoje początki w Czeladzi, gdzie przy zaangażowaniu lokalnej społeczności udało się
uchronić przed likwidacją Zespół Szkół
Specjalnych, pomimo dużych nacisków
ze strony samorządu powiatowego. W tej
sprawie podjęłam osobistą interwencję
bezpośrednio w Ministerstwie Edukacji.
Od Redakcji: Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że trwają rozmowy
na temat wspólnego startu w wyborach
samorządowych ludzi z wymienionych
wyżej stowarzyszeń w ramach Kukiz’15.

Deja vu
Po dość długim okresie przerwy ukazał się nowy numer „Nowej Czeladzi”.
W tym niegdyś dość często wydawanym piśmie jest szereg niezwykle trafnych
artykułów opisujących naszą miejską rzeczywistość.

Zbigniew
Kocot

P

o lekturze zacząłem szukać daty wydania lub informacji o tym, że jest

to przedruk jakiegoś innego periodyku
z lat ubiegłych. Ku mojemu zdziwieniu
nie znalazłem, a przecież historia zatoczyło koło. Podobna rzeczywistość, te same
skojarzenia, tylko inny burmistrz. Czy
powinienem się zdziwić? Niekoniecznie.
Pamiętam bowiem słowa wypowiedziane
kiedyś na sesji przez świeżego senatora:
„Dziękuję Ci, Marku, za to, że nauczyłeś

NOWOCZESNA &=(/$'į

Nawet
w przedwyborczej
panice należy być
rozważnym
Na jednej z tablic ogłoszeniowych ujrzałem
wniosek dwojga radnych o potrzebę budowy boiska
w parku Alfred. Budowa ma zaspakajać żywotne
interesy dzieci i rodziców z ul. Powstańców Śl.,
M. Skłodowskiej-Curie, Dehnelów, a nawet odległej
Miłej i Węglowej. Dlaczego nie ul. 21 Listopada, która
jest o wiele bliżej – tego już nie wyjaśniono.

Paweł
Łakomik

N

a spotkaniu konsultacyjnym burmistrza, jakie odbyło się 28 lutego
2017 r., podzieliłem się wątpliwościami co do lokalizacji propozycji Pana
Łukasza Zuba, którą zgłosił do budżetu
obywatelskiego. Wątpliwość dotyczyła
utworzenia dość dużej płaskiej strefy
integracji społecznej w parku Alfred.
Miejsce to jest słabo zrekultywowanym
terenem bagiennym o dużej niestabilności gruntu, co prawdopodobnie szybko
zdeformuje rozległy plac zabaw, o boisku
nie wspominając. Zaproponowałem al-

ternatywną lokalizację: zniwelowaną
i ustabilizowaną od 100 lat powierzchnię
byłych kortów tenisowych w parku Saturnowskim. Na spotkaniu byli oboje radni,
słyszeli wszystko i nawet dyskutowali.
Minął jakiś czas. Ja zgłosiłem do budżetu obywatelskiego budowę boiska
na wspomnianych kortach – pomysł
został odrzucony z powodów formalnych. Pan Zub, nie bacząc na możliwość utopienia społecznych środków,
zgłosił swój pomysł powtórnie – zyskał
szerokie poparcie i będzie realizacja.
Radni również nie obawiają się ryzyka
wyrzucenia pieniędzy w błoto i wnioskują, chwaląc się tym wszem i wobec.
Może tak ma być, bo modyfikując nieco
klasyka: „prawdziwe, polityczne korzyści,
robi się na drogich, nieprzemyślanych
inwestycjach”.

mnie porządnej samorządowej roboty”. Zdziwienie może budzić tylko to,
że wspomniany Marek jest zdziwiony.
Przecież uczeń dokładnie wykonuje
to, czego się nauczył. Ale jeśli się zdziwił, to może jest w tym jakaś nadzieja?
Bo może po latach i na innym niż własny
przykładzie zrozumiał, że jednak coś
było nie tak.

Czy Niemcy odbudują
czeladzki Ratusz?
Czeladzianie,
w gronie sympatyków czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto powstał
niecodzienny pomysł. Poddajemy go pod Waszą rozwagę i prosimy o opinie, czy
warto i czy należy wysłać poniższy list także po to, by pokazać władzom miasta,
że istnieje wiele innych sposobów na szukanie pieniędzy dla Czeladzi niż tylko
podatki, sprzedaż nieruchomości i zaciąganie zobowiązań. Czekamy na Wasze
opinie. Prosimy je wysyłać na nasz e-mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com.
Czeladź, ... czerwca 2018 r.
Rząd Republiki Federalnej Niemiec
za pośrednictwem Ambasady
Republiki Federalnej Niemiec w Polsce
ul. Jazdów 12
00-467 Warszawa

1

września 1939 r. III Rzesza, której
następcą prawnym jest Republika
Federalnej Niemiec, gwałcąc normy prawa międzynarodowego, napadła
na Polskę. Po skończeniu kampanii obronnej armii polskiej Niemcy przystąpiły

do okupacji części Państwa Polskiego
na obszarze uzgodnionym w tajnym protokole do tzw. Paktu Ribbentrop-Mołotow,
przejmując obowiązek utrzymania ładu
na okupowanym obszarze oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludności i mienia.
Według przekazu osób będących świadkami tamtych wydarzeń w 1941 r. władze
okupacyjne zburzyły poprzez wysadzenie
znajdujący się na Rynku w Czeladzi zabytkowy ratusz miejski, który był symbolem
władzy polskiej.
Z uwagi na fakt ww. odpowiedzialności
władz III Rzeszy za okupowane teryto-

rium oraz następstwa prawnego RFN,
a także fakt nienegowania przez Niemcy
swojej odpowiedzialności za zbrodnie
wojenne, ludobójstwo i szkody materialne wnioskujemy o odbudowę Ratusza
lub zapłatę rekompensaty finansowej,
co przyczyni się do częściowego zadośćuczynienia za poniesione przez
miasto Czeladź straty i umocni procesy
pojednania pomiędzy narodami polskim
i niemieckim.
Z poważaniem
Podpisy mieszkańców Czeladzi

Przepiękna bajka o Małej Czantorii, która wyrusza
w świat. Wyrusz w drogę razem z nią, bez względu
na to, czy masz 7, 40 czy 97 lat. Przygotuj się
zarówno na olśnienia, jak i na rozczarowania – one
też są potrzebne, bo uczynią cię silniejszym. Poznaj
dzięki tej podróży świat i samego siebie, a potem wróć
do domu odmieniony!
Format B5, twarda oprawa i piękne ilustracje.
Dla czytelników NCz na hasło „Nowoczesna Czeladź”
cena z wysyłką tylko 24,99 zł
Zamówienia: www.stapis.com.pl
e-mail: biuro@stapis.com.pl; tel. 32 206 86 41
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Redaguje: Eustachy Przypadek
Byłby rekord Guinnessa,
ale władze Czeladzi
nie chcą
19 października 2017 r. odbył się w GSW
Elektrownia wernisaż wystawy prac
uczestników projektu artystycznego pt.
„Kafka – przełamywanie granic”, połączony z uhonorowaniem nagrodą „Ephorinus” za kultywowanie i promowanie
śląskiej mowy, autora i koordynatora
tego projektu prof. Zbigniewa Bajeka.
Wydarzenie uświetnił recital Józefa Skrzeka. I właśnie ten koncert mógł przejść
do historii światowego show biznesu jako
występ przy najmniejszej liczbie słuchaczy
w wieloletniej karierze tego artysty. Tak,
tak, w całej wieloletniej karierze, licząc
nawet rodzinne występy w czasie świąt
czy urodzin u cioci Gieni.
Józef Skrzek to wielka osobowość
muzyki progresywnej, którego fani kupili
wiele milionów płyt w całej Europie,
a ja naliczyłem około 90 słuchaczy
na tej uroczystości. Biorąc pod uwagę, że z Krakowa przyjechał autokar
uczestników i dodatkowo 20% stanowili wszelkiej maści lokalni oficjele,
to nigdzie nie spotkał Pana Józefa taki
brak uznania, jak ze strony czeladzian.
Dodając jeszcze, że wydarzenie było
za totalną darmochę, to zrozumieć jest
powyższe zjawisko trudno. Może warunki były sprzyjające, bo pomysł wręczania
tak śląskiej nagrody w najstarszym

mieście Zagłębia, należy uznać za dość
ekstrawagancki.
I już myślałem, że będziemy dzierżyć
swoisty rekord, na skalę co najmniej Guinnessa, a tu… niedoczekanie moje. Przeglądam statystyki frekwencji wydarzeń
w GSW Elektrownia, a tam w stosownej
rubryce… 240 osób. Data się zgadza, temat imprezy też, tylko ta liczba? Nie mogę
spać, włączam Internet, zaczynam oglądać
fotorelację i oddycham z ulgą. Jednak
nie przywidziało mi się – ludzi „na oko”
trzy razy mniej. Porównałem też inne
fotorelacje z urzędniczym zestawieniem
i wszędzie brakuje mi, przynajmniej połowy, statystycznej publiczności. Zaczynam
analizować. Kierownikiem Elektrowni
jest radny powiatowy, o którym było dość
głośno, gdy w 2008 r. zaczął przechodzić
na emeryturę. I to on, prawdopodobnie,
jest odpowiedzialny za przygotowanie
statystyk frekwencji. Zatwierdza je dyrektor Muzeum Saturn, a sam burmistrz,
na tej podstawie, tworzy legendy na temat
potrzeby istnienia wielu kosztownych
placówek kultury.
Dla tego szacownego grona wszystko
jest OK, bo na bazie takich informacji nie tylko powstają legendy, na bazie
takich statystyk przyznaje się fundusze, zatrudnia nowych pracowników
i wreszcie przyznaje się sowite premie
i nagrody. Na ul. Dehnelów w odległości 300 m od siebie są już trzy placówki

kultury, w tym roku burmistrz obiecuje
czwartą. Za kilkadziesiąt milionów złotych ma być wyremontowany budynek
pokopalnianej cechowni. To dopiero
będzie nagromadzenie kultury na jeden
metr kwadratowy. Tylko czy Czeladź nie
pójdzie z torbami…?

Nie chcę mieć racji…
ale widać muszę
Nie sądziłem, że w takim wymiarze spełni
się mój prześmiewczy ton o „inspekcji
lokalnych włodarzy” na przebudowie
drogi w ciągu ul. Nowopogońskiej („NCz”
nr 4/18). Ton relacji w „Echu Czeladzi”,
spokój i zadowolenie „inspektorów”, ro-

dem ze słusznie minionej epoki, licowały
z, takim samym jak w tamtych latach,
efektem końcowym. Żadna studzienka
nie jest równa z powierzchnią jezdni,
złącza asfaltu jakieś takie nieestetyczne
i z różnicą wysokości, do tego termin
znacząco przekroczony. Dziadostwo Panowie „inspektorzy”, dziadostwo.

Smogowi STOP!
Kiepski stan powietrza w Czeladzi jest
od niepamiętnych czasów i jakoś wcześniej burmistrz tego nie zauważał, ale drugi sezon walczy ze smogiem jak szalony.
Przynajmniej tak można wywnioskować,
oglądając plakaty ze zdjęciem Urzędu
Miejskiego z lotu ptaka i krzykliwym
hasłem. Na stronie internetowej miasta znajduje się też aplikacja pokazująca
zanieczyszczenie powietrza. To dobrze,
bo mieszkańcy mogą zobaczyć, że zawsze mamy fatalne i gorsze niż ościenne

miasta. Nie pomagają w tym, niestety,
solary zamontowane na urzędzie, bo smog
kreowany jest, w większości, przez tzw.
niską emisję. Plakatami i medialnymi
hasłami też nic się nie załatwi, bo one
nie przefiltrują powietrza. Nie przefiltrują
powietrza także drzewa, które w mieście
są masowo wycinane za zgodą burmistrza
i przez MZGK. Do 2014 r. wycinek było
200-300 rocznie, odkąd rządzi „szalenie
skuteczny” jest to 800-900. Nowych nasadzeń jest znacznie mniej niż wycinek.
Należy zachęcić ludzi do zmiany systemu ogrzewania i to tak, żebyśmy nie musieli wspólnie tego finansować z budżetu
miasta. Rządzącym w tej kwestii jakoś
brakuje weny – lepiej wieszać plakaty.
Wycinki i nasadzenia drzew w Czeladzi
w latach 2010-2017. Opracowanie własne
na podstawie danych UM. Widać wyraźnie olbrzymią lukę pomiędzy liczbą
wycinek a nowych nasadzeń.

Wycinki i nasadzenia drzew w Czeladzi w latach 2010-2017. Opracowanie własne na podstawie danych UM.
Widać wyraźnie olbrzymią lukę pomiędzy liczbą wycinek a nowych nasadzeń.
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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”.
Fot. R. Garstka

Czeladzcy radni zdecydowali, że pomnik Żołnierzy Armii Czerwonej na rondzie na Piaskach, zgodnie z ustawą dekomunizacyjną,
zostanie usunięty. Na marmurowej tablicy znajduje się napis głoszący:
„W dowód wdzięczności Armii Radzieckiej mieszkańcy dzielnicy
Piaski 1946”. Jak pisze Robert Garstka, faktycznie, pomnik postawiono w 1949 r. zarządzeniem dyrekcji Kopalni Węgla Kamiennego
„Czeladź”. W 2002 r. pierwotny monument zakryto, obudowując
go widocznymi obecnie płytami. Czeladzcy radni jednogłośnie
zdecydowali, że nowym patronem ronda zostanie Jurek Bitschan.
Decyzję zaakceptowały władze powiatu będzińskiego, do którego
należy rondo. Był to czeladzki harcerz, który w wieku 14 lat zginął
we Lwowie, walcząc o wolną Polskę w konflikcie polsko-ukraińskim.
Przypominamy, że o Jurku Bitschmanie pisaliśmy jako pierwsi, a teraz
inni wypinają pierś po medale.

1 marca obchodziliśmy
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. W Czeladzi nadal stoi pomnik
wdzięczności Armii Czerwonej, której przedstawiciele
brali udział w mordowaniu
Polaków walczących o Polskę wolną od okupacji sowieckiej. W ubiegłym roku
władze Czeladzi ufundowały tablicę poświęconą
Żołnierzom Wyklętym,
ale nie znaleziono miejsca
w przestrzeni publicznej
na umieszczenie tej tablicy, choć znalazło się miejsce
dla pomnika czarownicy. Tablica została umieszczona
w kościele św. Stanisława,
czyli tak jak za komuny
– kiedy nie było miejsca
w przestrzeni publicznej
na pamięć o naszych boFot. S. Pisarek
Jedno z ostatnich zdjęć
haterach i tablice ich upapomnika i tablicy
miętniające mogły znaleźć
miejsce tylko w kościołach. Dlaczego burmistrzowi Szaleńcowi nie
przeszkadza pomnik zbrodniczej armii, a pamięć o bohaterach chowa
do kościoła? Mieszkańcy Czeladzi kolejny raz komunistyczny pomnik
w Czeladzi Piaskach „przystosowali” jako tymczasowe miejsce pamięci
o Żołnierzach Niezłomnych walczących o wolną i niepodległą Polskę.
Mateusz Drożdżowski,
przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego

Fot. T. Cukiernik

W styczniu 2018 r. po ponad 20 latach działalności tzw. górny targ
przy ul. Grodzieckiej został ostatecznie zlikwidowany. Pojawiały się
głosy, że chodziło o to, by wykończyć konkurencję dla nowo powstającego obok centrum handlowego. Co z pracującymi na targu
kupcami? Ich los czeladzkich władz nie interesuje. Na części dawnego
placu targowego od strony Rynku ma powstać parking samochodowy.
Czeladzianom żal tego miejsca, które nie tylko było kawałkiem historii
naszego miasta, ale też miało specyficzny klimat, gdzie drobni kupcy
i rolnicy mogli tanio sprzedawać dobre jakościowo warzywa, owoce
i inne produkty. Niestety, to już historia.
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Od Redakcji: Ciekawe, co stanie się z tablicą po likwidacji pomnika?
Niegłupim pomysłem byłoby wystawienie jej na licytację.

Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Postanowiliśmy spytać władze
Czeladzi, czy coś wiedzą na ten temat. Otrzymaliśmy odpowiedź,
że 29 stycznia burmistrz wystąpił pisemnie do prezydenta Będzina,
starosty będzińskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Prokuratury Rejonowej w Będzinie z zapytaniem o udzielenie informacji o podjętych ustaleniach i działaniach
w tej sprawie. Na razie nie ma odpowiedzi. Będziemy informować
Czytelników o tej sprawie.

ma dzisiaj największy problem sama z sobą. Zdaniem liderów PO obywatelska i nowoczesna Polska to Polska bez PiS – ot i cały program
Platformy. Świetnie tę ideę wyraził burmistrz Zbigniew Szaleniec,
który aktywie powraca na łono swej macierzystej partii. Konieczność bezwzględnej walki z wrogami demokracji stała się mottem
jego wystąpienia. Jako przykład skutecznych działań wskazał nasze
miasto. Jego zdaniem siła PiS w Czeladzi jest dzisiaj zerowa. Nie mają
tu żadnego radnego i trzeba dążyć, by tak pozostało. W powiecie też

Koszty organizacji imprezy sylwestrowej na czeladzkim Rynku w latach 2014-2017.
2SUDFRZDQLHZáDVQHQDSRGVWDZLHGDQ\FK]80

 

 

 
 
 


  

 
 

 

 





Ten rok zaczęliśmy tańszą imprezą sylwestrową. Jej koszt w porównaniu z latami poprzednimi był dość skromny. Jak informuje UM,
zabawa sylwestrowa na Rynku kosztowała „zaledwie” 27 273,41 zł.
Jednak jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale może będzie ich więcej?
Cieszymy się, że nasze apele o redukowanie wydatków miasta w końcu
trafiają na podatny grunt.





jest ich jedynie kilku, ale to bez znaczenia. Zdaniem burmistrza to już
przesądzone, że zjednoczona, pod jego przywództwem, koalicja anty-anty zmiecie partię Jarosława Kaczyńskiego z lokalnej sceny. Swą
nieprzejednaną retoryką niewątpliwie zasłużył na uznanie partyjnych
prominentów i być może miejsce na przyszłorocznych listach wyborczych. Zdania uczestników spotkania były podzielone.

.RV]W\RUJDQL]DFML¿QDáX:2ĝ3Z&]HODG]LRUD]ZDUWRĞü]HEUDQ\FKSLHQLĊG]\
ZODWDFK2SUDFRZDQLHZáDVQHQDSRGVWDZLHGDQ\FK]80
Fot. T. Cukiernik

Zdaniem jednego z wykonawców Galerii Sztuki Współczesnej
„Elektrownia” w Czeladzi, w remoncie obiektu, który był współfinansowany z unijnych dotacji, jego partner biznesowy zastosował dużo
gorsze i tańsze materiały niż zgodnie w umową powinien zastosować. Jak informuje gazeta „Nowa Czeladź”, miało to spowodować
nieuprawnione dochody w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Poszkodowanym miał być wspomniany przedsiębiorca i gmina Czeladź.
O sprawie wiedziały władze miasta, a mimo to przez długi czas nie
podjęto żadnych kroków w celu wyegzekwowania kwestionowanej
różnicy i zwrotu nienależnie przyjętej unijnej dotacji. Co ciekawe,
prokuratura, która potwierdziła, że zastosowane materiały były,
w wielu przypadkach, niewłaściwe, o zaniżonej jakości i dużo tańsze…
sprawę umorzyła. Co więcej, okazało się, że na zastosowanie części
materiałów zastępczych i tańszych zgodził się… gminny inspektor
nadzoru, ale bez obniżenia w związku z tym wartości faktury. Cały
projekt zrealizowania GSW „Elektrownia” kosztował 11,6 mln zł,
z czego unijna dotacja wyniosła 9,1 mln zł (78%).

  
  
  





   
 

  

 

   

   
   
  
Fot. T. Cukiernik

Kopalnia Kultury rozkręca się i zaprasza coraz większe gwiazdy
muzyki. Niestety, do ich występów dopłacamy my wszyscy. Koszty zorganizowania koncertu zespołu Big Cyc 25 lutego wyniósł aż 12 480,5 zł,
podczas gdy przychód z organizacji tej imprezy to zaledwie 5310 zł.
Oznacza to, że czeladzianie dopłacili do tego interesu aż 7170,5 zł!
Tej straty nie zniwelował koncert zespołów Kobranocka i Sztywny Pal
Azji z 4 marca. Koszt jego organizacji wyniósł 7882 zł, a przychód z tej
imprezy to 8020 zł, czyli wyszło niemal na zero.

Fot. T. Cukiernik

Świetnie, że MZGK myśli o marznących w zimie na przystankach
czeladzianach. W czasie największych mrozów zakład w różnych
częściach miasta postawił na czeladzkich przystankach autobusowych siedem koksiaków. Jednak zdaniem Zagłębiowskiego Alarmu
Smogowego lepszą alternatywą dla smrodzących koksiaków mogą
być elektrycznie ogrzewane ławki czy promienniki gazowe.

Fot. T. Cukiernik

Tymczasem na terenie zlikwidowanego targowiska przy ul. Szpitalnej powoli budowana jest nowa hala targowa. Dowiedzieliśmy się,
że termin jej otwarcia zaplanowano na 30 czerwca br.

   

Od Redakcji
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Jak podaje UM, koszt organizacji czeladzkiego 26 Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy wyniósł 46 802,46 zł. Z tej okazji podczas imprezy na czeladzkim rynku wystąpili: Ziggie Piggie, PüDELSI
oraz Róże Europy. Z kolei wg serwisu czeladz.pl, na Orkiestrę zebrano
w Czeladzi 56 035,58 zł, 36,59 EUR, 5,59 GBP i 1,11 USD, czyli niecałe
10 tys. zł więcej niż wyniósł koszt organizacji finału.

Czeladzianie!

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Podatek od nieruchomości rośnie w Czeladzi znacznie szybciej
niż inflacja! Jeden z mieszkańców wyliczył, że w latach 2014-2018
naliczony podatek od jego budynku mieszkalnego wzrósł o 7%,
a od garażu o 5,3%. Tymczasem strona internetowa Ministerstwa
Finansów podaje, że w tym czasie inflacja w Polsce wyniosła 0,48%!

Jak informuje strona powiatu będzińskiego, sukcesem zakończyła
się pierwsza tego typu w szpitalu w Czeladzi operacja laparoskopowego usunięcia guza jelita przeprowadzona przez zespół specjalistów
pod kierunkiem prof. Stanisława Czudka, chirurga, onkologa, jednego
z najlepszych na świecie specjalistów w zakresie laparoskopii. Pacjent
– pan Stanisław Sosnowski ma duże szanse na powrót do sprawności
i normalnego funkcjonowania. Prof. Czudek jest członkiem elitarnej
grupy stu chirurgów z całego świata wybranych przez NASA do operowania na odległość astronautów przebywających w kosmosie.

Jak wszyscy wiedzą, w życiu pewna jest tylko śmierć
i płacenie podatków. A że
zbliża się czas podatkowych
rozliczeń za 2017 rok, zamiePaweł
rzaliśmy w tym numerze zaŁakomik
mieścić artykuł Pawła Łakomika omawiający ten bolesny problem. Niestety temat jest tak
obszerny, że nasz redaktor od spraw specjalnych zająłby nim niemal połowę gazety. Dlatego też postanowiliśmy zamieścić go tylko w Internecie, a wszystkich zainteresowanych prosimy o zamówienia na adres mailowy lub pocztowy redakcji. Wyślemy link
do sieci lub wydrukowaną broszurkę.
Oto jego fragment: „Pierwsza wielka prawda o podatkach brzmi:
podatki płacimy my, szarzy obywatele, nie żadne firmy, pracodawcy, czy jacyś ONI!!! Druga prawda: czym ktoś jest majętniejszy, tym
mniej płaci podatków (przynajmniej procentowo)!!! Trzecia: najmniej
podatków płacą korporacje inwestujące w Polsce!!!”.

Fot. policja.pl

Jak informuje UM, w związku z art.155 oraz 191 ustawy z 14 grudnia
2012 r. o odpadach w okresie grzewczym od września 2017 r. do stycznia 2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Czeladzi przeprowadzili
236 kontroli palenisk domowych na terenie miasta. W trakcie ich
prowadzenia ujawniono 26 przypadków łamania przepisów ustawy
o odpadach, w wyniku czego 6 właścicieli nieruchomości zostało
ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 450 zł, przeciwko
jednej osobie sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Będzinie, a wobec 19 osób zastosowano pouczenia. W pozostałych
przypadkach nie stwierdzono spalania odpadów.
Pod koniec stycznia „Dziennik Zachodni” poinformował, że do budowy stawu rekreacyjnego przy granicy Czeladzi, a konkretnie w Będzinie przy ul. Boleradz służą niebezpieczne odpady ze spalarni

▶

Fot. R. Mucha

20 lutego w Kopalni Kultury na Piaskach miał swe spotkanie Klub
Obywatelski, inicjatywa, której celem jest poprawa wizerunku PO.
Na zaproszenie posłów Beaty Małeckiej-Libera i Borysa Budki
odpowiedziało ok. 70 osób, przede wszystkim działaczy partyjnych
z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi. Zgromadzeni
mieli zastanawiać się, „Jaka będzie Polska po PiS-ie?”. Podczas dyskusji
pojawiły się skrajności, które jednoznacznie wskazały, że Platforma

W styczniu w centrum handlowym M1 odbyło się szkolenie dotyczące
zagrożenia terrorystycznego. Edukacją na rzecz bezpieczeństwa handlowców oraz pracowników zajęli się przedstawiciele Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz czeladzcy policjanci.
Tematem głównym szkolenia, skierowanego do handlowców i pracowników obiektu, które przeprowadził podinsp. Adam Strzebińczyk,
było przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w placówkach
handlowych. Zgromadzeni mieli okazję przyswoić sobie wiedzę na temat
terroryzmu, a także jego rodzajów i sposobów zwalczania (policja.pl).
Ukazał się nowy numer opozycyjnej gazety „Nowa Czeladź”, w której redaktorzy przedstawiają merytoryczne i uzasadnione zarzuty
aktualnej władzy w Czeladzi. Z kolei jesteśmy przerażeni lutowym
numerem samorządowego „Echa Czeladzi”. To, co szykuje nam aktualna władza, spowoduje, że na lata nasze miasto zostanie wpędzone
w poważne problemy finansowe. Te wszystkie miejskie „inwestycje”
ktoś będziemy musiał latami utrzymywać i do nich dopłacać. I nie
będzie to święty Mikołaj. Będziemy to my, hojni czeladzianie.

▶
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PLEBISCYT NA SPORTOWCA
WSZECH CZASÓW CZELADZI
W poprzednich numerach zaprezentowaliśmy już 11 kandydatów. Do tej pory byli to: Marek Bęben, Henryk Piotr Grabowski, Stanisław Marian
Hachorek, Józef Herman, Robert Janiec, Kacper Kaczor, Henryk Komuniewski, Wawrzyniec Latus, Beata Elżbieta Maksymow-Wendt,
Sławomir Olejniczak oraz Jolanta Ptaś. Poniżej trzej następni. Cały czas spływają kandydatury niezwykłych czeladzkich sportowców. Poznajemy
mało znanych czeladzian i ich wielkie sukcesy z przeszłości. Czy to nie oni powinni być patronami naszych ulic? W kolejnym numerze ostatnia
„porcja” kandydatów na sportowca wszech czasów Czeladzi. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie czy propozycje, to już jest ostatni dzwonek.
Potem kandydatów poddamy głosowaniu: Czytelników oraz niezależnej komisji.
Redakcja

Włodzimierz Puzio
(ur. w 1920 r. w Czeladzi,
zm. w 1993 r. w Warszawie)
Lekkoatleta (płotkarz i sprinter), później
trener lekkiej atletyki. Jest wspaniałym
przykładem człowieka renesansu lub jak
kto woli człowieka orkiestry: malarz, grafik, rzeźbiarz, pianista, tancerz. Ukończył
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie,
studiował muzykę u prof. Zbigniewa Drzewieckiego. Pierwszym trenerem Włodzimierza Puzio był Józef Pawełczyk z CKS
Czeladź. W latach 1946-52, czyli przez
większą część swojej kariery zawodniczej,
występował w Cracovii, następnie przeniósł
się do Gwardii Kraków, gdzie zakończył
karierę sportowca wyczynowego.
Mimo że najlepsze lata zabrała mu
II wojna światowa, był czołowym lekkoatletą w Polsce po 1945 r. Specjalizował
się w biegu na 400 m przez płotki, z powodzeniem startował również w biegu na innych krótkich i średnich dystansach. W latach 1945-53 był 10-krotnym Mistrzem
Polski w biegach na 200 m, 400 m, 400 m
przez płotki i sztafecie 4x400 m; 2-krotnym Wicemistrzem Polski w sztafecie
4x100 m i w biegu na 400 m przez płotki;
oraz brązowym medalistą w biegu na 400
m, sztafecie 4x100 m oraz w biegu na 200
m przez płotki.

Po zakończeniu kariery zawodniczej
został trenerem lekkoatletów w klubach polskich, również członków kadry
narodowej. Dwaj jego podopieczni:
M. Dudziak i A. Zieliński zdobyli srebrny medal w sztafecie 4x100 m na olimpiadzie w Tokio. W 1963 r. środowisko
pozbyło się go, wysyłając w ramach
braterskiej socjalistycznej pomocy
na Kubę. Po roku pracy na gorącej wyspie było widać jej efekty. W Tokio Enrique Figuerola Camué został wicemistrzem olimpijskim w biegu na 100 m.
W 1965 r. Meksykański Komitet Olimpijski powierzył mu przygotowanie
grupy młodych lekkoatletów do startu
w igrzyskach, których Meksyk w 1968 r.

był gospodarzem. Stał się jedną z bardziej znanych i wpływowych postaci
meksykańskiego sportu. Przed igrzyskami tę wyjątkową pozycję wykorzystał do stoczenia heroicznej batalii
dyplomatycznej w celu przełamania
obyczajowego stereotypu dominującego
w latynoskim (i nie tylko) kręgu kulturowym. W wyniku jego starań znicz,
po raz pierwszy w historii, zapaliła kobieta: Enriguetta Basilio – podopieczna
Pana Włodzimierza.
Oprócz działalności sportowej był
również tancerzem Opery Poznańskiej
i Krakowskiej, a także pianistą, wykonawcą dzieł Chopina oraz uznanym
plastykiem.

Walerian Mucha
(ur. w Czeladzi)
Wybitny czeladzki
sportowiec, o którym niewiele wiemy. Uprawiał biegi,
biegi przez płotki,
skok wzwyż czy rzut
oszczepem, ale specjalizował się w skoku
o tyczce. Swoją karierę zawodniczą związał z czeladzkimi
klubami: do 1940 r. reprezentował Sokół
Czeladź, w latach 1945-1946 – RKS Czeladź, a pod koniec swojej kariery był
związany z Brynicą Czeladź. W każdym
z klubów był trenowany przez, odkrywcę
swojego talentu, Józefa Pawełczyka. Pięciokrotny medalista Mistrzostw Polski
w skoku o tyczce: Wicemistrz Polski –
Chorzów 1937, Wicemistrz Polski – Warszawa 1938, Wicemistrz Polski – Poznań
1939, Wicemistrz Polski – Poznań 1948,
Brązowy Medalista – Łódź 1945. Prosimy
o pomoc PT czytelników w ewentualnym
odnalezieniu i podaniu nam informacji
na temat tego czeladzkiego sportowca.
Jeśli uda się nam zdobyć więcej informacji,
opublikujemy je w kolejnym numerze.

Radzionków, „Górnik” Wojkowice – to niektóre kolejne
kamienie milowe na ścieżce jego kariery.
W 1980 r. Szaleniec trochę przypadkiem
zawitał do Czeladzi. Jeśli wierzyć opowieściom dawnych górników z Wojkowic, to mieli oni nawet protestować
przeciwko opłacaniu piłkarzy (w tym
naszego sportowca) z kopalnianej kasy.
Pomimo trudności, sport pozostał
jednak sensem jego życia. W latach
1990-2001 pracował jako nauczyciel
WF-u w czeladzkim liceum. Z chwilą
wejścia w orbitę samorządową zainteresował się Czeladzkim Klubem Sportowym.
Został trenerem pierwszej drużyny. Były
to ostatnie podrygi CKS-u w III lidze.
Jego osoba wzbudzała wiele kontrowersji.
Chodziło tu zarówno o koncepcję gry,
jak i o przyznane mu wynagrodzenie.
Po roku z okładem pożegnano trenera
Szaleńca na zawsze. Jako senator PO Szaleniec był m.in. wiceprzewodniczącym
Zespołu ds. Sportu Szkolnego, a także
współtwórcą oraz kapitanem senackiej
drużyny piłkarskiej.

K RO N I K A K RYM I NALNA
▶ Kilku godzin potrzebowali policjanci,
by zatrzymać trzech 12-latków, którzy
dla zabawy wywołali fałszywy alarm
bombowy. Wg przekazanej telefonicznie informacji, ładunek wybuchowy
miał pojawić się w jednej z czeladzkich
szkół podstawowych. Swoim głupim
żartem nastolatkowie doprowadzili
do ewakuacji ok. 500 osób. Informację
o podłożonej bombie otrzymał operator
Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Służby nie odnalazły
żadnego ładunku wybuchowego.
Nie tak podróż swoim golfem chciał
zakończyć 26-letni czeladzianin. Dzięki
informacjom zdobytym przez stróżów
prawa, zatrzymany przy ul. Wojciechowskiego mężczyzna przyłapany został
na jeździe pod wpływem narkotyków.
Ponadto podczas przeszukania auta
policjanci znaleźli marihuanę, z której
można przygotować 52 działki dilerskie
narkotyku.
W ręce czeladzkich stróżów prawa
ponownie trafił wyrodny syn, który kolejny raz postanowił nękać swoją schorowaną 81-letnią matkę. 58-letni mieszkaniec Czeladzi, mimo iż miał orzeczony
przez prokuratora nakaz opuszczenia
mieszkania staruszki, będąc pod wpływem alkoholu pojawił się w jej domu.
Decyzją będzińskiego sądu 3 miesiące spędzi w areszcie 35-latek, który
w wspólnie z innymi sprawcami dokonał rozboju w mieszkaniu 49-letniego

▶

▶

▶

czeladzianina. Napastnicy wdarli się
do mieszkania ofiary i po dotkliwym
pobiciu skradli wart 300 zł telefon komórkowy.
Wspólna akcja czeladzkich stróżów
prawa z policjantami z katowickich oddziałów prewencji oraz funkcjonariuszy
Krajowej Administracji Skarbowej z Katowic przyniosła zamierzone efekty.
Mundurowi zatrzymali 26-letniego
mieszkańca Czeladzi, który wpadł w ręce
policjantów na ul. Węglowej. Podczas
prowadzonej kontroli znaleziono w jego
kurtce 16 woreczków z dopalaczami.
Z kolei w czasie kontroli drogowej przy
ul. Nowopogońskiej policjanci zwrócili
uwagę na bardzo nerwowe zachowanie
kierowcy audi. Przeprowadzane badanie
nie wykazało w organizmie 36-letniego
mężczyzny alkoholu, jednak wykonany
test potwierdził, że 36-latek znajdował
się pod wpływem amfetaminy.
Czeladzcy stróże prawa zatrzymali
30-letnią mieszkankę Katowic, która usiłowała wyłudzić refundowany przez NFZ
lek wart ponad 6 tys. zł. Kobieta, posługując się sfałszowaną receptą, odwiedziła jedną z aptek w Czeladzi. Farmaceuci,
którzy zakwestionowali autentyczność
recepty, informację o możliwości wyłudzenia leku otrzymali od prowadzących
sprawę stróżów prawa.
Decyzją będzińskiego sądu 3 miesiące spędzi w areszcie 22-letni mieszkaniec
Czeladzi, podejrzany m.in. o kradzieże

▶

▶

▶

z włamaniem oraz rozbój na szkodę swojej 65-letniej matki mieszkającej na os.
Dziekana. Wyrodny syn włamywał się
do mieszkania lub piwnicy, kradnąc
różne przedmioty przedstawiające jakąkolwiek wartość. Jego łupem padł
m.in. sprzęt RTV i AGD, a nawet węgiel
na opał. Co więcej, syn będąc w mieszkaniu 65-latki, zaatakował ją, żądając
od niej pieniędzy.
W jednym ze sklepów spożywczych
w Czeladzi został ujęty przez odważną ekspedientkę 39-letni mężczyzna,
który był poszukiwany trzema listami
gończymi. Wpadł na kradzieży konserw
rybnych przy ul. Szpitalnej. Przy próbie
opuszczenia sklepu ze skradzionym towarem został ujęty przez ekspedientkę.
Policjanci z grupy antynarkotykowej
przejęli w jednym z mieszkań w Czeladzi sporą ilość amfetaminy i marihuany.
W trakcie przeszukania lokalu będzińskim mundurowym pomagała Cyranka
– pies tropiący, specjalizujący się w poszukiwaniu narkotyków. Dzięki nosowi
policyjnego owczarka w ręce stróżów
prawa wpadło prawie 700 działek dilerskich narkotyków. Śledczy zatrzymali
przebywających w mieszkaniu 43-letnią
czeladziankę oraz jej 42-letniego konkubenta. Nos psa tropiącego doprowadził
policjantów do jednego z pomieszczeń,
gdzie za kaloryferem w tekturowej rurce
ukryta była amfetamina.

▶

▶

Na podstawie serwisu policja.pl

Zbigniew Szaleniec
(ur. w 1954 r. w Zabrzu)

Proszę zwrócić uwagę na tę imponującą tabelkę. Minęło ponad 80 lat i dzisiaj,
mimo że mamy całą armię sportowych urzędników w MOSiRze, to nie mamy
podobnej tabelki dotyczącej czeladzian.

W latach 70. postawił na karierę piłkarza „amatora”. Grał w klubie GKS
„Prezydent” w Chorzowie oraz w „Górniku” Świętochłowice. Kariera czynnego
sportowca nie trwała jednak zbyt długo.
Zaoczne studia na AWF w Katowicach
otworzyły nowe możliwości. Bieganie
za piłką zamienił na karierę trenerską.
AKS Chorzów, „Naprzód” Lipiny, „Ruch”

Bałagan w CTBS

Zbigniew Szaleniec pierwszy z lewej

Puchar Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
W sobotę 24 lutego po raz 12 rozegrano Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Frekwencja i pogoda dopisały.

M

róz, opad śniegu i momentami świecące słońce były fajną
oprawą imprezy. Wg organizatorów wystartowało 113 osób. Najmłodsza
uczestniczka miała 4 lata, a najstarszy
startujący 79. Podział na kategorie wiekowe uczynił rywalizację sprawiedliwą.
Grupa najstarszych zawodników przegrała do zwycięzcy kategorii mężczyzn
19-35 lat około 7 sekund, ale też różnica
wieku pomiędzy zwycięzcą kategorii open
Michałem Kostarzem a zwycięzcą najstarszej grupy mężczyzn wynosiła 44 lata.
Open kobiet dla Aleksandry Janeczek.
Open w snowboardzie dla Rafała Batora.
Podium najstarszej grupy mężczyzn przy-
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Fot. A. Kostarz

padło w udziale mieszkańcom Piasków:
Konieczny, Kostarz, Pisarek. Zawody
zostały przeprowadzone sprawnie, chociaż
wątpliwości budziło ustawienie trzech
ostatnich bramek, które powinny być
przelotowe i odsunięte od słupa energetycznego, który je częściowo zasłaniał.
Dobrze by było zastanowić się na nad
niektórymi elementami organizacji tego
przedsięwzięcia, co wyszło w rozmowie
z uczestnikami zawodów. I tak:
1. Organizować zawody co rok w innym
miejscu, co podniesie ich walor krajoznawczy.
2. Umożliwić wpłatę wpisowego na konto.
3. Przyjmować zgłoszenia drogą mailową.

4.Obniżyć koszt wpisowego dla osób
korzystających z własnego transportu.
5. W przypadku dwóch wyścigów wywieszać po pierwszym przejeździe wyniki
z uzyskanymi czasami.
6.Rozważyć inną kolejność startu grup
wiekowych.
7. Listę do wydawania numerów startowych ułożyć według alfabetu.
Może warto zastanowić się na szkolną
ligą narciarską, wykorzystując potencjał
stoku narciarskiego w Sosnowcu? Mistrzostwa szkół, szkolenie kadrowe najzdolniejszej młodzieży to działania, które – moim
zdaniem – warto podjąć.
Andrzej Kostarz

Obserwuję, co się dzieje na os. Nowotki po zlikwidowanym ZBK-u. Masakra. Ciekawe, jak
czuje się radna Frączek, mieszkanka byłego ZBK,
a obecnego CTBS-u, która była jedną z licznych
radnych za zlikwidowaniem ZBK, a teraz ludzie
jej wytykają. Pragnę poinformować, że nie dość,
że CTBS ograniczyło przyjmowanie lokatorów
do 10 godzin tygodniowo (tak, tak – 10 godzin
tygodniowo!), są tylko trzy numery telefonu
– do działu technicznego, działu czynszów
i do sekretariatu, na które nie można się dodzwonić przez tydzień czasu. To jakiś absurd!
Pan Burmistrz milczy w tym temacie, a i bardzo chroni i broni pani burmistrzyni. Takie
postępowanie i takie lekceważenie lokatora
za czasów ZBK było niedopuszczalne i karane
przez przełożonych. Na dowód tego bałaganu,
który się rozprzestrzenia na terenie całych zasobów obecnie administrowanych przez CTBS
sugerowałbym zrobić ankietę wśród lokatorów.
Nadmieniam – wśród lokatorów, nie właścicieli,
wszak CTBS nie jest tylko dla właścicieli lokali,
których traktuje inaczej, troszkę lepiej, a tych
z mieszkań komunalnych i socjalnych jak zło
konieczne. Straszą nas, że za trzy miesiące zalegania czekają na nas baraki! Jak można!? Myślę,
że ankieta tak zwanego zadowolenia przekazana na ręce burmistrza i burmistrzyni dałaby

dużo do myślenia. Jak obecne władze nic z tym
nie zrobią, to może konkurencja polityczna
w kampanii wyborczej będzie miała program
utworzenia ponownie komórki ZBK?
Pozdrawiam
(personalia znane redakcji)
***

Impertynencki CTBS
Witam Was serdecznie,
czy Wy naprawdę wierzycie, że nastąpi zmiana
władzy w 2018 r.? Chciałbym, ale raczej jest
to niemożliwe. Aby zwiększyć Wasze szanse w wyborach, proponowałbym takie hasła
wyborcze: Po pierwsze, odmłodzenie Urzędu
Miasta – osób, które osiągnęły uprawniania
do emerytury, jest mnóstwo i należy ich zwolnić. Po drugie, przywrócenie byłego zakładu
budżetowego, jakim był ZBK na os. Nowotki.
Wtedy było OK. Teraz jest syf, bałagan, a pracownicy CTBS-u nie zachowują się w porządku.
Impertynencja kwitnie, coś okropnego. Kiedy
było ZBK, szanowano nas, petentów, była
kultura, wyrozumiałość, pomoc w każdej
dziedzinie, a teraz tylko straszą eksmisjami.
Żenada.
Pozdrawiam
(personalia znane redakcji)

Wiatrakowce
N

ie mamy w Czeladzi dworca i linii kolejowej. Jak słyszeliśmy,
to z winy naszych radnych i ówczesnego burmistrza z XIX w. Podobno
– przerażeni tym diabelskim wynalazkiem,
jaki widzieli w kolei żelaznej – poszli
z petycją (i niemałą łapówką) do jakichś
władz decyzyjnych w Dąbrowie Górniczej,
by absolutnie nie było kolei w Czeladzi,
a wielkim sukcesem ich wizyty było inne
poprowadzenie torów. No i wokół Czeladzi kolej i dworce są, a u nas nie ma.
Nie wiem, czy to prawdziwa anegdota
i dziś to już bez znaczenia, ale faktem
jest, że rozwój naszego miasta mógłby
mieć całkiem inny kształt. Tak więc nie
mamy i pewnie już nie będziemy (chyba,
że kiedyś wchłoniemy Będzin -) mieli
dworca. Ech ci radni…

Ale coraz głośniej słychać na mieście, że mamy szanse mieć LOTNISKO.
No może nie takie duże jak w Pyrzowicach
i nie na samoloty pasażerskie. Jest jednak
szansa na lotnisko dla wiatrakowców.
To wyjątkowo fajne statki powietrzne.
Dwuosobowe (choć trwają prace nad
większymi), ekonomiczne, bardzo bezpieczne, a przede wszystkim relatywnie
niedrogie. Mają górny rotor, ale nie służy
on do napędu, jak w helikopterach, a daje
siłę nośną, jak skrzydła w normalnym
samolocie. Gdyby rzeczywiście powstał
w Czeladzi prawidłowy pas startowy,
korzystaliby z niego posiadacze wiatrakowców z całej okolicy, a i u nas pewnie
pojawiłyby się czeladzkie ultralekkie
maszyny latające.
Ryszard Sobiegraj

12

nr 1 (19), I kwartał 2018 r.

NOWOCZESNA &=(/$'į

Obrady Rady Miasta – marzec 2033 roku
– Witam wszystkich radnych i wszystkich obecnych urzędników – rozpoczął
sesję przewodniczący Ogon – nasze
dzisiejsze obrady poświęcone będą
omówieniu kolejnego genialnego pomysłu panującego nam burmistrza
Burmistrza* Spaleńca. Bardzo proszę
panie burmistrzu – uniżenie zaprosił
Spaleńca.
Spaleniec z godnością podszedł
do mównicy. Szedł wolno, bo chciał
w ten sposób ukryć męczący go problem
bólu kolan. Przeziębił je, klęcząc podczas
ostatniej mszy w kościele. Za komuny,
jako młody działacz PZPR, omijał kościół, dopiero teraz demonstracyjnie
go odwiedzał.
– Szanowni radni – zaczął radośnie
– i znowu nasze miasto będzie mogło
pochwalić się niezwykłymi osiągnięciami. Otóż kiedy oglądałem wczoraj
relację z XVI już Wielkiej, Zimowej,
Narodowej Wyprawy w Karakorum

„K2 – dla Polaków”, przyszedł mi do głowy fantastyczny pomysł.
Sala ucichła, a Spaleniec ciągnął:
– Jak dobrze wiecie, z powodu poważnych problemów klimatycznych i tym
razem nie udało się zdobyć szczytu
K2. Na próżno kierownik Gołąb przywoływał autorytet zarządzającego z kraju
nadkierownika Wielickiego, bez skutku
łagodził konflikty pomiędzy nowymi nabytkami w zespole w postaci himalaistów
z Rosji, Chin, Japonii, USA i Słowenii,
którzy ostatnio przyjęli polskie obywatelstwo. Kilka aktów niesubordynacji
oraz otwarte dyskusje co do terminu
rozpoczęcia wiosny jedynie zmniejszyło
morale całej narodowej reprezentacji,
a góra jak stała, tak stoi. Naszym wspaniałym chłopakom udało się wejść tylko
na 6893 m. Ale oczywiście w przyszłym
roku podczas XVII Wyprawy deklarują
wielkie poświęcenie i obiecują w końcu
dokonać tego niezwykłego czynu. Dlatego

JA postanowiłem im pomóc – Spaleniec
zawiesił głos, a wszyscy słuchali, gdy
kontynuował – Na naszej pięknej górze
Borzesze postawimy wielką, zimową
ścianę wspinaczkową. Architekci dokładnie odtworzą ostatnie kilkaset metrów
prawdziwego K2. Inżynierowie zabudują
generatory zimna, lodu i śniegu. Będą
wywoływać prawdziwe lawiny śnieżne
i kamienne. Całość otoczymy wielką,
przezroczystą kopułą, a pod nią będziemy
sztucznie utrzymywać ciśnienie powietrza z wys. 8000 m n.p.m. I tu, u nas
w Czeladzi będą trenować nasi dzielni
chłopcy. Postaram się o dofinansowanie
UE i wszystko pójdzie jak z płatka**.
W sali rozległ się szmer pełnych podziwu komentarzy. Wentyl z Płazeckim,
który ostatnio bardzo interesował się
wspinaczką, zaczęli bić brawo. Potem
zapadła cisza, a wtedy usłyszano głos
Nowaczyka, który myśląc, że nikt inny
go nie słyszy, mówił do Pisaka:

– To na pewno pomysł Tomałka, Spaleniec nigdy, by na to nie wpadł.
Spaleniec usłyszał to i cały się nadął
z oburzenia.
– Jak Pan śmie?! – ryknął. – Jak można
tak obrażać? Jeśli jest w panu choć odrobina honoru, to niech pan natychmiast
przeprosi.
Spaleniec wyrzucił z siebie jeszcze wiele
zdań o honorze i uczciwości, pastwiąc
się przy wszystkich nad biednym Nowaczykiem.
Wtedy wtrącił się Pisak:
– Żeby kogoś wzywać do zachowania honoru, to samemu trzeba go mieć.
Najwięcej ryczą ci, co sami mają z tym
problem.
– Niech pan natychmiast przestanie! – wkroczył do akcji Ogon. – Ja zakazuję dalszej dyskusji. Sesja nie jest
od dyskutowania. Sesja jest od głosowania uchwał przygotowanych przez
burmistrza!

– Zaraz, zaraz – nie wytrzymał Wojćkowski – jakieś bzdury pan mówi. To jak
to? Mamy tu tylko guziczki naciskać?
A ta ścianka to jest nowy pomysł. Nie był
dyskutowany na komisjach. Więc gdzie
mamy go omówić? A w ogóle to idiotyczny pomysł. Niby pięknie brzmi, ale czy
ktoś policzył, ile to ma nas kosztować?
Przecież to nierealne. Jako mieszkańcy
jesteśmy wyjątkowo hojni. Utrzymujemy
już tyle instytucji kultury! A teraz jakaś
ścianka? Kogo na to stać? Czy pan policzył koszty utrzymania i funkcjonowania
takiego obiektu? Pan tylko forsę umie
wydawać na różne igrzyska dla ludu.
I kto ma to utrzymywać? Znowu ludzie
od nas uciekną do Wojkowic.
Spaleniec zaczął się wiercić i znacząco
spojrzał na Ogona. Ten chciał już przejść
do głosowania, ale w tym momencie
wtrącił się radny Wroński
– W naszym mieście mnóstwo pieniędzy jest wydawanych na jakieś koncerty,
na promocję władzy. A wielu naszych
mieszkańców niestety daje się wodzić
za nos jak stado baranów i ulega tej promocji. Nie patrzą na to, jak garściami
wydawane są ich pieniądze, ba, nawet nie
wiedzą, że to ich pieniądze! Myślą chyba,
że ktoś nam je daje. Przez tę zmasowaną
propagandę pokochali burmistrza i przestali samodzielnie myśleć. A jak ktoś coś
skrytykuje, jak ktoś wyda jakąś gazetkę,
np. „Starą Czeladź”, to wcale jej nie czytają, nie analizują argumentów, tylko
zaraz krzyczą, że to szmatławiec, że tylko
na rozpałkę się nadaje. A że pieców ciągle
u nas sporo, to i rozpałka potrzebna.
To smutne. Bo przecież, jeśli ktoś uważa,
że taka gazeta pisze nieprawdę i szkaluje
burmistrza, to czemu ten jej do sądu nie
odda albo nie napisze sprostowania, tylko
jak struś chowa głowę w piasek? A najnowszy pomysł burmistrza to po prostu
kolejna zasłona dymna. I kolejne przepotężne pieniądze do wyrzucenia, bez
analizy późniejszych kosztów utrzymania.
Na twarzach świadków tej przemowy
pojawiły się oznaki przerażenia i współczucia dla Wrońskiego – po takich słowach stał się na pewno śmiertelnym wrogiem Spaleńca, który był powszechnie
znany z braku miłosierdzia. Wroński
chciał mówić dalej, ale gwałtownie przerwał mu Ogon:
– Ja stanowczo protestuję i odbieram
panu głos! Ja mówiłem już wyraźnie,
że na sesjach to się w Czeladzi nie dyskutuje! Pomysł burmistrza jest wspaniały
i znowu rozsławi nasze miasto. A pieniądze to burmistrz na pewno znajdzie.
Zarządzam głosowanie. Kto jest przeciw?
Ogon policzył głosy i oznajmił:
– Przy czterech przeciw podjęliśmy
decyzję o budowie narodowej ściany
K2 dla Polaków. Bardzo dziękuję za udział
w sesji. Kwestię kolejnej podwyżki diet
dla naszych tak pracowitych i skutecznych radnych omówimy sobie podczas
kolejnej sesji.
I radni z poczuciem dobrze spełnionego
obowiązku wobec swoich wyborców
rozeszli się do domów.

Leon Dąbrowski
Cd. fikcyjnej i humorystycznej
relacji z przyszłości nastąpi.
Rys. Piotr Zięba

Dlaczego w Czeladzi upieramy się przy wodzie z własnych ujęć, a wielcy sąsiedzi biorą wodę z GPW? W Katowicach czy Sosnowcu herbata na wodzie z kranu
jest całkiem smaczna. U nas to dramat. Ale za to jesteśmy niezależni. Tylko co nam z tej niezależności przy własnej – twardej i niesmacznej – wodzie, mając
możliwość korzystania z dobrej? Dlaczego upieramy się przy naszej? Jaka jest motywacja? Może ZIK sp. z o.o. odpowie na te pytania?
Redakcja

* Burmistrz to imię – wyjaśnienie w poprzednich odcinkach
** Pomysł budowy sztucznej góry w mieście został wzięty z przygotowywanej
do druku powieści Weroniki Górskiej
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Sądowe przygody Stanisława Pisarka
A to ciekawe. Mam już sporo lat i jak do tej pory nigdy nie miałem konﬂiktów z prawem. Żadnych
spraw sądowych czy innych problemów. No, może z wyjątkiem płaconych od czasu do czasu
mandatów za prowadzenie auta. Ale te w większości z głupoty polskich przepisów i nadgorliwości
policjantów, którzy zamiast stać na straży bezpieczeństwa, czyhają na ukaranie Polaka mandatem.
I tak sobie dotąd spokojnie żyłem, a teraz nagle mam aż trzy sprawy sądowe, z czego dwie związane
są z Czeladzią.

Stanisław
Pisarek

1) BRYNICA i jej czeladzkie
zanieczyszczenie (problem
ten był już opisywany
w poprzednich numerach „NCz”)
Zgłosiliśmy do prokuratury problem zanieczyszczania Brynicy wodami dopływającymi korytem
wzdłuż ul. Saturnowskiej. Korytem tym powinna
płynąć tylko woda z odwadniania kopalń. Ale płyną
nią także ścieki, co sprawdziliśmy, robiąc badania
laboratoryjne pobranej próbki. Początkowo proku-

rator z Będzina odmówiła wszczęcia śledztwa w tej
sprawie, traktując to jako jednorazowe zanieczyszczenie rzeki przez nieustalonego sprawcę. Złożyliśmy odwołanie do sądu. Problem polega na tym,
że Centralny Zakład Odwadniania Kopalń tłoczy
do tego powierzchniowego koryta czystą wodę spod
ziemi. A kilometr dalej na powierzchnię wypływa
ściek! I dzieje się tak nie jednorazowo, a od wielu lat.
Istnieje podejrzenie, że gdzieś po drodze ma miejsce
nielegalne odprowadzenie ścieków. I to należy najpierw sprawdzić, a potem wyeliminować. Wysoce
prawdopodobne bowiem jest, że to ścieki powstałe
z wody dostarczanej przez nasz ZIK, który przecież
doprowadza wodę we wszystkie miejsca Czeladzi.
A jak dostarcza wodę, to i bierze pieniądze za odprowadzane ścieki. I to po prostu należy sprawdzić.
Mamy nadzieję, że tym razem prokuratura poważnie

Czy Czeladź
efektywnie korzysta
z dotacji europejskich?
Radny Stanisław Pisarek zwrócił się z interpelacją dotyczącą
wykorzystania dotacji UE na wsparcie rozwoju miasta.
W odpowiedzi burmistrz Zbigniew Szaleniec przedstawił listę
13 projektów wraz z wnioskowanymi kwotami doﬁnansowania.

Adam
Dobiński

W

iększość projektów realizowana ma być
w ramach tzw. ZIT – Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Jest to forma
„ułatwionego” dostępu do funduszy, najogólniej ujmując realizowanych w ramach współpracy samorządów
i wymaga mniejszej w stosunku do „zwykłego” trybu
konkursowego aktywności urzędników. Burmistrz nie

wskazał w odpowiedzi, które projekty są już realizowane
ani jakie jest ich zaawansowanie. Cieszylibyśmy się,
gdyby udało się otrzymać dofinansowanie na wszystkie
projekty i je zrealizować, jednak burmistrz o konkretach nie wspomina.
Wyższego poziomu sprawności aparatu urzędniczego wymagają wspomniane zwykłe konkursy
i tutaj brak zaskoczenia: czeladzcy stratedzy zdołali wygenerować… aż 2 projekty. Jeden dotyczy
wsparcia rozwoju cyfrowych usług publicznych,
a drugi to „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa
Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Liczymy, iż tym razem miasto
dopilnuje jakości użytych materiałów, jeśli projekt
uzyska dofinansowanie, bo w odpowiedzi burmistrza
brak informacji na ten temat.

Na uwagę zwraca fakt, iż stworzone zostałoby kolejne
miejsce ni to muzeum, ni to budynek publiczny, które
w nieskończoność będzie generować koszty na jego
utrzymanie. Tymczasem miasto żyje z bogactwa jego
mieszańców i pobieranych od tego bogactwa podatków.
Alternatywą są kredyty, ale wtedy przyszłe bogactwo,
jeśli się pojawi, zostanie przekierowane na wzbogacenie
bankierów, a nie mieszkańców. Tymczasem jednym
z głównych priorytetów obecnej unijnej perspektywy
finansowej jest innowacyjność i gospodarka, a w tym
zakresie brak jakiegokolwiek projektu w naszym mieście.
Można by postawić wniosek, że aktywność gospodarcza
w Czeladzi nie zasługuje na uwagę naszych władz.
Świetnie, że mamy realizować (realizujemy?) projekty
z wykorzystaniem dotacji, lecz nasza ocena burmistrza i jego aparatu powinna być oparta na ocenie
w odniesieniu do choćby najbliższego otoczenia,
a takie porównanie wskazuje, że znacznie sprawniej
idzie nam zadłużanie miasta i jego mieszkańców niż
wykorzystanie dotacji. Otóż zgodnie z informacją
ze strony www.mapadotacji.gov.pl Czeladź zrealizowała 15 projektów, gdy mniejszy od nas Siewierz 39,
2-krotnie większy Będzin – 73 projekty, czyli 5-krotnie
więcej, a 6-krotnie większy Sosnowiec zrealizował 645
projektów, czyli aż 43 razy więcej.
Jak poinformował UM, łączna wartość projektów
zrealizowanych w latach 2004-2017 w Czeladzi,
a współfinansowanych z funduszy UE wyniosła
ponad 91,4 mln zł, z tego samorząd dotacji
unijnych uzyskał 62 mln zł, a łączny koszt
współfinansowania tych projektów z kieszeni
czeladzkiego podatnika przekroczył 29,4 mln zł.
W tym okresie na realizację projektów
realizowanych przy współudziale unijnych
dotacji miasto Czeladź zaciągnęło kredyty
na łączną kwotę niemal 26,2 mln zł, które
planowo mają zostać spłacone do 2021 r.
Ponadto koszty wykonania samych wniosków
o dotację wynoszą od 2% do 10% wartości
całości umów.
Tomasz Cukiernik

zajmie się problemem. Przecież to nasze środowisko.
Tutaj żyjemy, tu także ma być ładnie. To jest nasza
przyszłość. Czy to jest takie trudne do zrozumienia?
Nie idzie o pomniki. Idzie o czyste środowisko,
w którym żyjemy

2) Pisarek vs Szaleniec
Swego czasu, po napisaniu przeze mnie artykułu
o Muzeum Saturn, pan Szaleniec na swoim facebookowym profilu stwierdził, że kłamię i oczerniam jego
i jego rodzinę. Zapowiedział podjęcie kroków prawnych. Zyskał aplauz wielu swoich zwolenników, którzy
wręcz pałali chęcią niemal linczu na mojej osobie
za to, że tak krzywdzę ich idola. Jeżeli pan Szaleniec
nie usunął tego posta i dziś można sprawdzić, jak była
ilość i jakość tych głosów przeciwko mnie, z radością
oczekujących sądowego, skazującego mnie wyroku.
Minęło trochę czasu i w końcu z dużej chmury mały
deszczyk – otrzymałem pismo od radcy prawnego
z żądaniem zamieszczenia sprostowania w gazecie.
Zamieściłem inne niż oczekiwane sprostowanie
jednoznacznie potwierdzające wcześniej głoszone
treści, a sam napisałem pismo do pana Szaleńca,
w którym napisałem, że za publiczne nazwanie mnie
kłamcą i oszczercą oczekuję przeprosin oraz wpłaty
2000 zł na cele charytatywne. Pan Szaleniec wsadził
głowę w piasek i nie zareagował. No i sytuacja uległa
odwróceniu: to nie pan Szaleniec przeciw mnie, tylko
ja podjąłem kroki prawne przeciw niemu. Zwróci-

łem się do sądu o uzyskanie przeprosin od pana
Szaleńca. Już niebawem pierwsza rozprawa. A o jej
przebiegu będę informował czeladzian. Generalnie
ten problem prawny z panem Szaleńcem realizuję
wyjątkowo niechętnie. Ale cóż mam począć, gdy
były kolega zachowuje się arogancko.

3) Olkuska drogówka
Tym razem nie kwestie samorządowe, tylko nieszczęsna polska drogówka. Otóż w grudniu 2016 r.
zostałem zatrzymany w Olkuszu za przekroczenie
prędkości. Odmówiłem przyjęcia mandatu w wys.
300 zł – nie wierzyłem, bym mógł jechać tak szybko,
jak podał policjant. Rozważałem, żeby dla świętego
spokoju zapłacić, ale po namyśle powiedziałem
NIE. Nie dam się kiwać przez żądnych mandatów
policjantów, wykorzystujących fakt, że nie będzie
mi się chciało jeździć do Olkusza. No i rzeczywiście
policjanci skierowali pozew do sądu i sprawa trwa
i trwa, i pewnie będzie trwać. Bowiem podczas zatrzymania przytomnie sfotografowałem dokument
homologacji radaru. To był radar Rapid. Tymczasem
w sądzie policjanci zeznali, że mierzyli mi prędkość
urządzeniem… Ultralight. No i teraz dopiero zaczął
się problem – i dla policjantów, i dla sądu, który
zapragnął sprawdzić, skąd inna homologacja, a skąd
inne zeznania, no i dla mnie, bo końca sprawy
nie widać. Na szczęście mam w Olkuszu dobrego
kumpla, więc jak już jadę, to z przyjemnością się
z nim spotykam. Piszę Państwu o tym ku przestrodze, ale i dla pokazania polskich paradoksów.
Policjanci nastawieni na wystawianie mandatów,
gotowi posunąć się do kłamstw, sądy zajmujące się
błahostkami za 300 zł. Taka Polska.
Mam nadzieję nie mieć więcej tego typu form
spędzania czasu. I braku takich problemów i sobie
i wszystkim czeladzianom serdecznie życzę.
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redaguje Grzegorz Klonek

Dieta ketogeniczna
Na temat tłuszczy oraz ich zastosowania w kuchni krąży wiele informacji, które co
chwilę się zmieniają.

J

eszcze niedawno uważano, że masło, smalec i jajka powodują wiele
chorób. Wywierano globalny nacisk,
aby używać margaryn, przetworzonych
tłuszczy oraz olei roślinnych do smażenia.
Dziś historia zatoczyła koło i wrócono

do opinii, że tłuszcze pochodzenia zwierzęcego nie są takie złe, a wręcz są niezbędne w diecie. W połowie 2015 r. w USA
nakazano usunąć z obiegu produkty zawierające przetworzone tłuszcze trans,
bo mają destrukcyjny wpływ na nasze

zdrowie. Do tej grupy należą oleje roślinne
wykorzystywane do produkcji margaryny.
Najwięcej ich jest w słonych przekąskach
i paluszkach, chipsach, krakersach, słodyczach. Najbogatsze w tłuszcze trans
są batoniki, ciasta, produkty czekoladowe,

Historia
jednej fotograﬁi
Niejednokrotnie, przy okazji sobotnich zakupów na będzińskim targowisku, lubię
zajrzeć na tzw. „starocie”, gdzie czasami nabywam zdjęcia, pocztówki i książki.
Przeglądając jedno ze stoisk, zauważyłem zniszczony i rozpadający się album
fotograﬁczny. W środku znajdowało się wiele rodzinnych zdjęć (prawdopodobnie
czeladzkiej rodziny) oraz jedno, które szczególnie zwróciło moją uwagę.
Na niewielkiej fotograﬁi widoczni są mieszkańcy Czeladzi, maszerujący żołnierze
oraz nieistniejąca obecnie kapliczka pw. św. Rozalii. Wiedziałem, że zdjęcie jest
historycznie cenne i zapewne unikalne. Po krótkim targu, album był mój!

NOWOCZESNA &=(/$'į

pączki, fast foody, czyli ukochane jedzenie
naszych dzieci.
Najnowsze badania naukowców dowodzą, że produkty bogate w tłuszcze
nasycone, czyli smalec, masło, śmietana,
ser żółty czy olej kokosowy mają korzystny wpływ na zdrowie – od 7 lat trwa
ogólnoświatowe badanie kliniczne, które
to potwierdza. Objęto nim już 135 tys.
osób, w tym około 2 tys. osób w Polsce.
Osobiście jesteśmy zwolennikami diet
o radykalnie niskiej zawartości węglowodanów, czyli diety ketogenicznej. Model
takiej formy żywienia wprowadza organizm w ketozę, czyli w stan, w którym
nasze ciało pobiera energię ze spalania
tłuszczu. To z kolei powoduje dynamiczne
i skuteczne odchudzanie bez uczucia
głodu.
Dieta ketogeniczna ma działanie lecznicze. Powstała prawie 100 lat temu przy
leczeniu padaczki lekoopornej. Obecnie
stosowana jest w wielu chorobach, takich
jak padaczka, autyzm, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, nowotwory, w tym glejak, cukrzyca
typu 1 i 2, insulinooporność, PCOS, zespół
jelita wrażliwego, refluks, astma, trądzik
i wiele innych. Dieta ta bardzo mocno
obniża stany zapalne, a efektem ubocznym
jest spalanie tłuszczu, czyli to co najbardziej interesuje większość ludzi.
W normalnych warunkach człowiek
wykorzystuje glukozę jako główne paliwo.
W ketozie tę rolę pełni tłuszcz. Z jego spa-

lania powstają ciała ketonowe, które są doskonałym paliwem dla naszego mózgu,
serca i mięśni – wg badań mózg i serce
potrafią pracować na ciałach ketonowych
o ok. 25-28% skuteczniej w porównaniu
z glukozą. Dietę polecam osobom chorym
i chcącym skutecznie schudnąć. Grzegorz
sam miał potężny problem z otyłością
i pomimo 27 lat intensywnego treningu
nie mógł schudnąć w żaden inny sposób.
Żywi się w ten sposób już ponad 3 lata
i zna wiele osób, które żyją tak o wiele
dłużej.
Wartością dodaną tego rodzaju diety
jest niewątpliwie poprawa zdrowia, co potwierdzają badania, literatura, ale przede
wszystkim nasza praktyka – odchudziliśmy w ten sposób prawie 3500 osób
w ciągu ostatnich 2 lat. Większość z nich
to osoby z chorobami współtworzącymi
otyłość: cukrzyca, choroby tarczycy, PCOS
czy insulinooporność.
Główne korzyści ketozy to m.in. utrata tkanki tłuszczowej, jasność umysłu,
bardzo wysoki poziom energii przez cały
dzień i wiele, wiele innych. Lista korzyści
tego modelu żywienia jest imponująca i może wspomóc w walce z wieloma
poważnymi chorobami. Oczywiście nie
znaczy to, że każdemu obiecujemy poprawę zdrowia, natomiast codziennie
o to zabiegamy – o lepsze samopoczucie
i redukcję każdego kilograma.

Grzegorz Klonek
Jerzy Dryndos

redaguje Henryk Górski

P

aństwo – forma organizacji społeczeństwa mająca wyłączność
do stosowania prawa na określonym terytorium (Wikipedia).
Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym,
społecznym i kulturowym niemożliwa
do precyzyjnego zdefiniowania. Przyjmuje
się, że narody europejskie tworzone były
na bazie istniejących lub byłych państw.
Narody azjatyckie tworzone były na bazie odrębności religijnej i kulturowej
(Wikipedia).
Twórcy państw zawsze poszukiwali
spoiwa łączącego ludzi zamieszkujących terytorium państwa. Na początku była to rodzina, plemię, ród, naród
definiowany etnicznie. Potem religia,
ideologia, prawo. W ciągu ostatnich
100 lat mieliśmy wiele prób tworzenia
państw w oparciu o różne koncepcje,
więc z łatwością możemy prześledzić
efekty tej działalności.
1) Spoiwo narodowe – naród definiowany etnicznie

T

Robert
Garstka

D

opiero w domu zdałem sobie
sprawę z faktu, iż na zdjęciu
widoczni są żołnierze błękitnej
armii gen. Józefa Hallera, którzy przybyli
do Czeladzi w marcu 1919 r. W przyszłym
roku będziemy obchodzić zatem stulecie
tego wydarzenia. Fotografia przedstawia
jednak uroczystości związane z poświęceniem sztandaru czeladzkiej palcówki
Związku Hallerczyków. Główne uroczystości, związane również z wizytą gen.
Hallera, odbyły się w Czeladzi 25 wrze-

tomską i poszerzając dojazd do rynku.
Starsi mieszkańcy wskazują na okres
między 1940 a 1942 r. Po wyburzeniu
kapliczki obraz z wizerunkiem św. Rozalii został prawdopodobnie przeniesiony do kapliczki pw. św. Anny przy ul.
Mysłowickiej, która od tej pory została
przemianowana na św. Rozalię. Aktualnie obraz nie znajduje się w kapliczce
i nieznane są jego dalsze losy.
Podczas wyburzania muru okalającego
kapliczkę natrafiono na płytko pochowany szkielet człowieka o wzroście ponad 2 m, inne kości ludzkie, szablę oraz
metalową skrzynkę, którą robotnicy
przekazali prowadzącemu roboty. Historię
tę wielokrotnie opisywały „Zeszyty Czeladzkie”, niestety do dziś nie wiadomo,
co stało się ze znaleziskiem.

– tworzenie państwa ukraińskiego
– państwo jednego narodu. Skutek
to wymordowanie ludności polskiej
na Wołyniu, podziały między ludnością trudne do zatarcia przez wieki;
– tworzenie się państw bałkańskich –
rozpad Jugosławii. Powstają małe,
słabe państwa narodowe; ceną są
dziesiątki tysięcy zamordowanych,
zniszczone miasta i wsie, podziały
trudne do odrobienia;
– narodowosocjalistyczne Niemcy –
naród rozumiany etnicznie, rasowo
plus ideologia narodowosocjalistyczna. Efektem miliony zabitych,
stworzenie przemysłowych metod
mordowania ludzi niespełniających
kryteriów rasowych, wojna, Europa
w gruzach.
2) Spoiwo ideologiczne – państwa komunistyczne. Efektem miliony pomordowanych, zesłanych, zagłodzonych,
terror, zniszczenia w kulturze, sztuce
i umysłach (ZSRR, Chiny, Kambodża,
Zimbabwe).

3) Spoiwo religijne – przykładem Państwo
Islamskie. Skutkiem wojna, masowe
mordy „niewiernych”, miasta i wsie
w gruzach, terror.
Należy zauważyć, że w powyższych
przykładach główne ofiary ponosi
ludność cywilna. Ponad 90% zabitych
to cywile, utrata dorobku pokoleń.
Politycy i wojskowi potrafią zadbać
o siebie i własne rodziny. Straty w ich
szeregach są najmniejsze.
4) Spoiwem prawo – w oparciu o to spoiwo powstają najsilniejsze gospodarczo
i wojskowo państwa, np. USA, Kanada,
Australia itd. Tak powstał naród amerykański złożony z przybyszów z różnych
zakątków świata, wyznawców wszystkich
religii, ludzi różniących się kolorem skóry, kulturą, językiem, dla których rzeczą
nadrzędną jest prawo zapisane w konstytucji, gwarantujące im możliwość posiadania własnej religii, języka, kultury.
Prawo uznające wszystkie wspólnoty
religijne, etniczne, kulturowe za równorzędne i gwarantujące im ochronę

w przypadku
nego memorandum
Dziel i rządź
próby dyskryHeinricha Himmlera
minacji. Tak
z 25 maja 1940 r. pt.
(zasada stosowana przez
Rzymian w państwach podbitych;
zróżnicowane
„Traktowanie obcych
w Polsce stosowana przez
społeczeństwo,
rasowo na wschodzie”,
zaborców i okupantów)
aby tworzyło
który wyznacza cele
silne państwo, musi umieć wyłonić do zrealizowania przez wrogów państwa
wybitnie zdolne elity, które potrafią polskiego: „Musimy podzielić Polskę
nim kierować, rozbrajając sytuacje gro- na wiele różnych grup etnicznych, na tak
żące podzieleniem. Podzielenie społe- wiele części i podzielonych grup jak to jest
czeństwa, w którego rękach znajduje się tylko możliwe. Chcę przez to powiedzieć,
800 mln sztuk broni grozi jego zagładą. że najbardziej jesteśmy zainteresowani,
Zarządzanie takim narodem jest naj- ażeby ludność wschodu rozbić na możliwie
trudniejsze, ale zarazem najbardziej wiele części. Musimy starać się podtrzyefektywne. Każda wspólnota etniczna, mywać jak najwięcej odrębnych narokulturowa, religijna, aby przetrwać, musi dowości. A więc obok Polaków i Żydów
wnosić do tej społeczności wszystko także Ukraińców, Białorusinów, Górali,
co buduje i wszystko co ma najlepsze. Łemków, Kaszubów należy znaleźć jeszMusi być też otwarta na wszystkich cze jakieś odłamy narodowościowe. Nie
innych, uznać nadrzędność prawa i być leży w naszym interesie doprowadzenie
gotowa do jego obrony, gdyby były próby wymienionych narodowości do jedności
jego naruszenia. W przeciwnym razie i stopniowe budzenie wśród nich świawrogowie ich podzielą, osłabią i zniszczą. domości narodowej i rozwijanie kultury
Drogi Czytelniku! Jako motyw do za- narodowej, lecz przeciwnie – rozbicie ich
stanowienia, przedstawiam Ci cytat z taj- na niezliczone małe odłamki”.

akże nasi indywidualni podróżnicy,
jak np. Kazimierz Nowak, który
na rowerze przejechał całą Afrykę
czy Wiktor Korabiewicz, który kajakiem
dopłynął z Polski do Indii realizowali niezwykłe podróże, które nawet dziś są niemożliwe do powtórzenia. W 80 lat po Nowaku powtórzyłem kawałek jego drogi
przez Afrykę, przejeżdżając na rowerze

dłem jedynie do 6300 m n.p.m. Wyżej się
już po prostu nie dało.
Dlatego w styczniu tego roku, wraz
z czterema kolegami, ponownie poleciałem do Chile, by oddać hołd wielkim
Polakom sprzed lat i w ślad za nimi wejść
na ich sześciotysięczniki. To była fantastyczna wyprawa. Weszliśmy na trzy
szczyty – San Francisco, Barrancas Blancas i najważniejszy Ojos del Salado. Nie
było łatwo, końcówka wejścia na Ojos
to, oprócz wysokości, także problem
wspinaczki skalnym kominem, a potem
wąską, eksponowaną granią. Udało się,
tym razem pogoda była łaskawa.
W ogóle podróżowanie po Chile można
polecić każdemu turyście. Świetny, różnorodny kraj. Z jednej strony wysokie góry
– Ojos uważany jest za najwyższy wulkan
na świecie, a z drugiej ocean. Z jednej strony

wokół jeziora Malawi. W 80 lat po Adamie
Wisłockim przepłynąłem rzeki i jeziora
Brasławszczyzny. W zeszłym roku, oczywiście także w 80 lat później, podróżowałem
śladami II polskiej wyprawy w Andy.
To była niezwykła wyprawa, podczas
której Polacy jako pierwsi na świecie weszli na bardzo wiele andyjskich szczytów,
w tym na Ojos del Salado (6893 m n.p.m.)

Fot. Autor nieznany

śnia 1932 r. Na tę datę (nie zaś 1919 r.)
wskazują widoczne szyny tramwajowe,
uruchomionej 27 stycznia 1929 r. linii
z Będzina do Czeladzi.
Drugim ważnym elementem zdjęcia
jest kapliczka św. Rozalii, zbudowana
najprawdopodobniej między 1892 a 1894
r. Jej zadaniem była ochrona czeladzian
od groźnych chorób oraz epidemii cholery. Znajdowała się u zbiegu ulic Grodzieckiej, Krzywej i Będzińskiej, w pobliżu
bramy miejskiej, na posesji Mikołaja
i Elżbiety, której spadkobiercą był syn
Łukasz i Anna Zdebel z domu Machniewska. Posesja otoczona była kamiennym
murem, zaś kapliczka posadowiona była
na murowanym podwyższeniu. Trudno
ustalić dziś dokładną datę jej zburzenia.
Dokonali tego Niemcy, prostując ul. By-

Sposoby budowania
państwa i narodu

W 80 lat dookoła przygody
Kilka lat temu pomyślałem, że świetnie byłoby
podążyć śladem wielkich, polskich wypraw
podróżniczych i eksploracyjnych. Polacy bowiem,
w latach 30. XX w. zrealizowali kilka niezwykłych
podróży. Byliśmy wówczas jednym z nielicznych
narodów – oprócz Anglików, Włochów, Francuzów
i Niemców – realizujących wielkie i ważne wyprawy
odkrywające białe plamy na mapie świata.

„Nowoczesna Czeladź” jako pierwsza prezentuje to zdjęcie.
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Na szczycie Ojos del Salado (6893 m n.p.m.) w styczniu 2018 r.

– drugi po Aconcagui szczyt całej Ameryki
Płd., niższy od niej tylko o 67 m. Podczas
tej wyprawy, na szczycie Tres Cruses z olbrzymim zdumieniem odkryli ślady i dowody odwiedzania tego szczytu w czasach
prekolumbijskich przez Inków. Plonem
tej jednej z największych na świecie wypraw eksploracyjnych lat 30. były nowe
mapy, nowe pomiary i był to milowy krok
w poznawaniu Andów i pustyni Atakama.
Niestety, w 2017 r. nie udało mi się wejść
na szczyt. Próbowałem najpierw na Ojos
del Salado w Chile, później na Monte
de Pissis w Argentynie (III szczyt Ameryki Płd., niższy od Ojos o tylko 11 m).
Z Ojos wygoniły mnie potężne wiatry
i śnieżyce, a na Pissis w temperaturze
poniżej -30 i wietrze ok. 70 km/h dosze-

najbardziej sucha pustynia świata Atakama,
a z drugiej przepiękna Patagonia. To była
moja trzecia podróż do tego niezwykłego
kraju. W pierwszej, już dawno temu, przejechałem na rowerze ponad 2000 km przez
pustynię Atakama, wjechałem do Boliwii,
a tam pokonałem największy salar świata
Uyuni i wjechałem do najwyżej położonego
miasta na świecie Potosi, światowej stolicy srebra, które było podstawą bogactwa
Hiszpanii w poprzednich wiekach.
W tym roku miałem jeszcze jedno nietypowe osiągnięcie – być może jestem
rekordzistą Polski w wysokości osiągniętej
samochodem. Otóż na zboczach Ojos
wjechałem autem (4x4) na wysokość
5930 m n.p.m., czyli wyżej niż Mont
Blanc czy Kilimandżaro. To też była fajna przygoda.

Stanisław Pisarek
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Dzień Kobiet?
A może Dzień Czarownicy?
Dzień Kobiet!

T

o święto ma ponad sto lat i coraz częściej, kiedy
o nim dyskutujemy, zastanawiamy się, czy jeszcze powinno istnieć. Jeśli pomyśleć, że to święto
obchodzone jest urzędowo tylko w ponad 30 krajach
świata, a w Polsce na swą popularność zapracowało
głównie w czasach PRL-u, to rzeczywiście, wątpliwości
jest sporo. Z drugiej strony – bo i ona przecież jest –
coraz więcej w tym święcie feminizmu, coraz mniej
spętania patriarchalnym i narodowym kaftanem (hmm,
kiedy to piszę, zastanawiam się czy „maczyzm” nie jest
jednak czasem od „Machy”?), więc może feministka
to taka… współczesna czarownica? Popatrzmy.
Portal czarownice.com na swej głównej stronie
przytacza siedem rad dla czarownicy autorstwa Eriki
Jong*, amerykańskiej feministki. Są to:

NOWOCZESNA &=(/$'į

Czarownice
czy Czarodziejki?

1. Pozbądź się niepotrzebnego poczucia winy.
2. Nie pielęgnuj cierpienia.
3. Żyj teraz.
4.Zawsze rób to, czego obawiasz się najbardziej:
zasmakuj odwagi jak kawioru.
5. Miej zaufanie do każdego rodzaju radości.
6.Jeśli zatrzyma się na Tobie wzrok „diabła” – patrz
gdzie indziej.
7. Przygotuj się na swoje 87 urodziny.
Niewiele tu kontrowersji, prawda? Nie ma za to
ni grama podporządkowania mężczyźnie, widać
promieniujący hedonizm.
Odsłonięcie kontrowersyjnej rzeźby Jana Kicińskiego zmieniło centrum miasta. Można dyskutować,
czy ścięcie i spalenie Katarzyny Włodyczkowej było
zdarzeniem wartym postawienia na miejskim Rynku
aż pomnika. W Internecie, który przecież niczego
nie zapomina, z łatwością da się znaleźć wielowątkową dyskusję o (bez)sensie tej lokacji, a nawet o jej

disneyowskim, typowym dla czasów postprawdy
odniesieniu. Można też przypominać, iż za twórcę
terminu „feminizm” uznawany jest Charles Fourier,
francuski utopijny socjalista. Ale można też pamiętać, że jeszcze za piastowskich czasów co jakiś czas
wrzucano czterdziestoletnie(!) staruchy do rwącej
rzeki. Tak, wiele można…
Katarzyna Włodyczkowa jest jedną z ostatnich, jeśli
nie ostatnią, z Polek ukaranych za czary. Skoro więc
mamy już ten pomnik – może właśnie tam oddajmy
w Dzień Kobiet hołd czeladzkim Paniom – składając
pod nim kwiaty? Lepiej chyba, by w Mieście Czarownic tak to właśnie było obchodzone. Prawdziwe
święto czarownic – Noc Walpurgi (30.04/01.05)
jest być może bardziej cool, ale z pewnością nie
jest polskie i czeladzkie. Zatem kończąc: CZELADZIANKOM – WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!
Panowie, spotkajmy się pod Czarownicą, zostawmy
tam kwiaty. Przecież kobiecość – wszechogarniająca

Dla Nadii
N

adia, której postępy obserwujemy od dawna, wspaniale
się rozwija, integruje w jednym z miejskich przedszkoli,
nie tracąc pogody ducha i otwartości na świat. W zeszłym
roku przeszła zaplanowany zabieg operacyjny i cały czas jest
rehabilitowana. To wszystko dzięki ogromnemu zaangażowaniu
rodziców i ludzi dobrej woli. Dołącz do nich, ofiarując przynajmniej 1% swojego podatku:

Krzyżówka

kobiecość – może być dla mężczyzny potężnym i niezwykłym motorem życia. Na koniec, naprawdę już
na koniec – dla Czarodziejek z Czeladzi – maleńka
moja, z prośbą o uśmiech, satyra:
Dola poety
Ciężka jest dola poety
Wyciskać podziw z kobiety
Lecz jeszcze ciężej na kacu
Wdzięczyć się byle ladacu.
* Erica Mann Jong to ur. w 1942 r. amerykańska
przedstawicielka nurtu feministycznego w literaturze
– powieściopisarka i eseistka, poetka. Jej najbardziej
znaną powieścią jest wydany w 1973 r. „Strach przed
lataniem”. W powieściach porusza tematy seksualnego tabu w relacjach między kobietą a mężczyzną.
Przytoczone siedem porad pochodzi z książki „Jak
ocalić życie” („How to Save Your Own Life”,1977 r.).

Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Słoneczko”
KRS 0000186434
Cel szczegółowy:
Nadia Madetko 192/M
Więcej informacji o Nadii można uzyskać
na stronie fundacji „Słoneczko”:
http://fundacja-sloneczko.pl/frame/
pokaz_opis.php?ida=192/M.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
W celu umieszczenia w kolejnym numerze kwartalnika
„Nowoczesna Czeladź” treść drobnych ogłoszeń bezpłatnych
proszę przesyłać na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com
■ Redakcja „Nowoczesnej Czeladzi” liczy na pomoc w dystrybucji gazety – jeśli możesz rozdać
ją na swojej ulicy lub w swoim bloku, zgłoś się do nas: nowoczesnaczeladz@gmail.com
■ 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.
■ 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.
■ Poszukuję emeryta do pomocy w pracach w ogrodzie. Tel. 605 200 445.

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

Poprawne rozwiązanie krzyżówki z numeru 18 „Nowoczesnej Czeladzi” przesłało wielu naszych Czytelników.
Prawidłowe hasło brzmiało: Szkoła uczy przyjaźni. Wylosowaliśmy trzech zwycięzców nagród książkowych.
Są to: Damian Rakocz, Patrycja Lizoń oraz Monika Bosek. Nagrody proszę odbierać podczas dyżuru
radnego Stanisława Pisarka (K.S. Górnik Piaski, ul. Mickiewicza, Czeladź-Piaski w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 18.00-19.00). Rozwiązania krzyżówki z bieżącego numeru prosimy nadsyłać w terminie
do 15 maja 2018 r. na adres e-mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com. Prosimy o podpisywanie maili imieniem
i nazwiskiem.

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.

Polub nas na Facebooku
www.facebook.com/
nowoczesnemiastoczeladz
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