
nakład 11 000 egz.
kwartalnik, gazeta bezpłatna

nr 2 (20), II kwartał 2018
ISSN 2353-916X

Czeladzianie, 
obudźcie się!

Otóż, ilekroć ktoś napisze jakiś 

post choć odrobinę krytycznie 

traktujący włodarza, natych-

miast pojawia się sporo komentarzy 

atakujących autora tego postu, a z uwiel-

bieniem broniących burmistrza. Bez 

większego wnikania w sedno problemu, 

zgodnym chórem powtarza się jak man-

trę, że to wspaniały, najlepszy człowiek, 

dzięki któremu Czeladź tak pięknieje 

i który tyle robi dla miasta. Na autora 

krytyki wylewa się fala czasem chamskie-

go hejtu, co ciekawe, najczęściej z kont 

bez twarzy.

Skąd ten zachwyt nad włodarzem? 

Przecież jeśli weźmiemy pod uwagę 

olbrzymie miliony przepuszczanych 

środków budżetowych, to tak napraw-

dę te wszystkie zmiany są dość mizer-

ne. Tym bardziej że nie są to pieniądze 

burmistrza, a nasze, czeladzkich podat-

ników. Aby uświadomić te oczywiste 

fakty, w środku numeru zamieściliśmy 

sentencje mądrzejszych od nas: Krzysz-

tofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku 

Banków Polskich, Rexa Tillersona, byłe-

go sekretarza stanu USA w administracji 

prezydenta Donalda Trumpa oraz Stefana 

Oleszczuka, legendarnego burmistrza 

Kamienia Pomorskiego. Bo okazuje się, 

że „inwestycje” miejskie to często przere-

klamowane wydatki konsumpcyjne, które 

– co gorsza – mogą samorząd zwyczajnie 

wciągnąć w poważne tarapaty fi nansowe. 

Skrajnym przypadkiem takiej nieodpo-

wiedzialności jest zachodniopomorska 

gmina Ostrowice, która z tego powodu 

zbankrutowała i zostanie zlikwidowana. 

Tematem numeru jest wywiad ze Stani-

sławem Pisarkiem, a do głębszych prze-

myśleń zachęca też najnowszy odcinek 

cyklu „Czeladź in the Future”. Czekamy 

ponadto na aktywność naszych Czytel-

ników. Zachęcamy do przysyłania listów 

do Redakcji – najlepsze zostaną opu-

blikowane w kolejnym numerze „NCz” 

oraz do wzięcia udziału we wrześniowym 

Biegu Domagalika (informacja na str. 14). 

Z kolei na str. 10 do wycięcia i zagłosowa-

nia jest tabela czeladzkich sportowców. 

Zapraszamy więc do lektury! 
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Kiedy przegląda się najpopularniejszy 
portal społecznościowy w Internecie i trafi a 
na wiadomości o Czeladzi, a wśród nich 
o „panującym” w niej burmistrzu, dostrzec 
można zadziwiające zjawisko. 

V jubileuszowy spływ 
był bardzo udany
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Mniejsze podatki, czyste powietrze, 
smaczna woda w kranach i dobre 
równe ulice zamiast ozdóbek, 
wystaw i koncertów 

Jesteś czeladzianinem?

Mieszkam tu od niemal 40 lat. Ożeniłem 

się z najpiękniejszą dziewczyną z Piasków. 

Tu wspólnie wybudowaliśmy dom. Mamy 

ukochane dorosłe córki, świetnych synów. 

Tak, wrosłem w to miejsce na świecie 

i jestem jego lokalnym patriotą. Lubię 

tu wracać z dalekich podróży, choć bardzo 

mi przeszkadza, że gdy wyjdę popraco-

wać trochę w ogrodzie, to powietrze jest 

gorsze niż gdzie indziej, chodzenie boso 

po trawie brudzi nogi, a woda z kranu nie 

pozwala smakiem gasić pragnienia. I gdy 

jednocześnie widzę, ile miejskich pienię-

dzy marnuje się, tym bardziej chciałbym 

to zmienić na lepsze.

Masz ciekawe, mocno wypełnione życie 

– rodzina, prowadzenie wydawnictwa, 

sportowa aktywność, podróże. Dlacze-

go postanowiłeś jeszcze zajmować się 

polityką?

Jestem nietypowym politykiem, bo w chę-

ci działania nie kieruję się własnymi ko-

rzyściami. Bardziej jestem społecznikiem. 

Za młodu ciągnięto mnie do PZPR, ale 

na szczęście nie dałem się namówić. 

Współzakładałem PO, ale nie zostałem 

członkiem i tej partii. A więc nie czuję się 

klasycznym politykiem, choć interesują 

mnie wszelkie przejawy ludzkiej aktyw-

ności, w tym także problemy społeczne. 

A że dostrzegam wiele zjawisk wg mnie 

niekorzystnych, próbuję ujawniać błędne, 

a wskazywać właściwe kierunki działań. 

W jaki sposób doszedłeś do statusu, 

który obecnie posiadasz? Jesteś niezależ-

ny materialnie, masz ciekawe, twórcze 

zajęcie, duże osiągnięcia zawodowe. 

Jesteś ojcem i dziadkiem dużej rodziny, 

masz szacunek w swoim górskim i tury-

stycznym środowisku, wielu przyjaciół. 

Jakie cechy, postawy Ci w tym pomogły?

Dziękuję za te laurkę, ale wcale nie jestem 

takim ideałem. I nie do końca sobie sa-

memu zawdzięczam miejsce, w którym 

Przed wykładem-prezentacją 

WEGA w  The Explorers Club 

w Nowym Jorku. Ta najbardziej 

prestiżowa organizacja na świecie 

doceniła wydaną przez S. Pisarka 

siedmiotomową Wielką Encyklo-

pedię Gór i Alpinizmu. WEGA jest 

największym na świecie opraco-

waniem naukowym w swojej dzie-

dzinie. Powstało w języku polskim 

i w żadnej innej dziedzinie Polska 

nie może się poszczycić takim 

osiągnięciem.

– ze Stanisławem Pisarkiem rozmawia Tomasz Cukiernik

jestem w życiu. Kiedy – żyjąc już sporo 

czasu – obserwuję losy różnych ludzi, 

widzę, że ograniczona jest zależność suk-

cesów albo porażek, od bezpośrednich 

cech osobowych. Często ślepy los potrafi 

zdeterminować życie człowieka. Nasza 

osobowość to wypadkowa różnych wro-

dzonych i nabytych cech. Oczywiście tzw. 

pracowitość bardzo pomaga. Otwartość, 

dotrzymywanie słowa, solidność i życz-

liwość dla innych także są bardzo po-

mocne. W życiu trzeba być elastycznym, 

analizować warunki brzegowe i działać 

możliwie optymalnie. Popełniłem w życiu 

mnóstwo błędów. Na szczęście, ilość 

dobrych decyzji, jak na razie jest większa. 

W jaki sposób te cechy i postawy mógł-

byś zużytkować na korzyść mieszkańców 

Czeladzi?

Zarządzanie miastem, a tym samym 

pieniędzmi mieszkańców, to wielka od-

powiedzialność. Administracja miejska 

powinna być możliwie maksymalnie 

oszczędna, a zarazem wydajna. Modne 

jest hasło „jak najmniej państwa w pań-

stwie”. Tak samo powinno być w mie-

ście. Czeladź ma np. znacznie wyższe 

administracyjne koszty względne, niż 

wiele sąsiednich miast. Przez niezbyt 

mądrą ustawę w Czeladzi mamy jedne-

go radnego na ok. 1500 mieszkańców, 

a w Sosnowcu jednego na niemal 8 tys. 

Więc u nas jednego radnego utrzymu-

je prawie sześć razy mniej ludzi niż 

u nich. Oczywiście można by to było 

naprawić zmniejszeniem diet. Ale gdy 

próbowałem to zrobić, inni radni na-

zwali to POpulizmem. Wracając do py-

tania – właściwym kierunkiem byłoby 

zmniejszenie kosztów stałych miejskiej 

administracji, analiza działań i ich opty-

malizacja. W Czeladzi można naprawdę 

zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy i w ten 

sposób należy znajdować środki na in-

westycje, a nie poprzez zadłużanie nas 

i naszych dzieci i w efekcie oddawanie 

przynajmniej co piątej złotówki na bo-

gacenie się bankierów. Tańsze miasto = 

mniejsze podatki = napływ inwestorów = 

wzrost wartości nieruchomości = większe 

wpływy budżetowe itd. Pozytywna spirala 

zostałaby nakręcona. Niestety, pewnie 

tylko do czasów, gdy wybory wygrałby 

jakiś kolejny megaloman, któremu wy-

daje się, że lepiej wie od mieszkańców, 

na co wydawać ich pieniądze i ciągle 

będzie chciał ich więcej, a który realnie 

POpulistycznym działaniem „kupi” miej-

ską większość. Tak się zresztą dzieje u nas 

i to jest prawdziwy POpulizm. Dokładnie 

zgodny z definicją tego słowa. 

Podczas podróży oglądałeś bardzo róż-

norodne obyczaje, systemy polityczne, 

rozwiązania ekonomiczne. Które z nich 

chciałbyś wprowadzić w Czeladzi i ogól-

nie w Polsce?

Jest powiedzenie, że podróże kształcą. 

I to jest oczywista prawda. Nie wszystkie 

z moich licznych wyjazdów są za granicę, 

ale wszystkie uczą mnie życia. Zawsze 

staram się analizować sposoby zarządza-

nia w miejscach, w których przybywam 

i wyciągać wnioski dotyczące zarówno 

szybkiego rozwoju danych miejsc, jak 

i porażek oraz biedy. Mam wiele prze-

myśleń i obserwacji i te dobre przykła-

dy chciałbym zastosować w Czeladzi. 

To jasne, że nie wszystkie racjonalne 

rozwiązania da się przenieść na nasz grunt 

ze względu na różnice mentalne i kulturo-

we oraz ograniczoną samorządność miast 

względem władzy centralnej. Jako miasto 

podlegamy państwu, a to nasze nie jest 

niestety wzorem. Wręcz odwrotnie, ale 

nawet w tak trudnych warunkach brzego-

wych można szukać lepszych rozwiązań. 

I na pewno się da.

Czytasz dużo książek. Czy nauczyły Cię 

one czegoś ważnego o polityce i społe-

czeństwie?

Czytanie książek w Polsce jest – niestety 

– w odwrocie. Czesi czy Niemcy czytają 

kilkanaście razy więcej. Czy jest korelacja? 

W których państwach obywatele żyją 

lepiej? Czytanie książek to oprócz czystej 

przyjemności także zwiększanie wiedzy 

o świecie, o życiu, o ludziach i o relacjach 

między nimi. Taka wiedza zawsze jest 

przydatna. Cieszę się, że dane mi jest wy-

dawać książki i jestem dumny, że właśnie 

ja jestem wydawcą jedynej, największej 

na świecie w jakiejś dziedzinie publikacji 

w języku polskim, czyli siedmiotomowej 

Wielkiej Encyklopedii Gór i Alpinizmu. 

Oczywiście i sam dużo czytam. I to nie 

tylko beletrystykę. Ostatnio, dla przykładu 

zająłem się lekturą analiz dotyczących 

rozwoju zachodnich wybrzeży Kanady, 

bo wzrost gospodarczy jest tam porówny-

walny z chińskim i mam wiele przemyśleń 

dotyczących możliwości zastosowania 

niektórych pomysłów u nas.

Czy masz potrzebę pomagania ludziom, 

opiekowania się słabszymi, czy uwa-

żasz, że powinni przetrwać wyłącznie 

najsilniejsi i najsprytniejsi?

Niełatwa odpowiedź. Historia ludz-

kości pokazuje, że bogactwo państw 

bierze się z bogactwa jego obywateli. 

Ilekroć systemowo próbuje się inge-

rować, chcąc wyrównywać poziom, 

kończy się to klęską. Polska nie osią-

gnęła poziomu wysokiego bogactwa 

indywidualnego. Przy czym problem 

ten bardziej dotyczy państwa jako ca-

łości, niż tylko wyrwanego fragmentu, 

czyli jednego miasta. Myślę, że dzięki 

wrodzonej nam ludzkiej solidarności 

wszyscy chcemy pomagać innym. Nie-

zależnie od systemów państwowych, 

narzucających konkretne działania 

gminie, pomaganie ludziom słabszym 

i biedniejszym, zwłaszcza tym starszym, 

to oczywista konieczność. Ale poza 

tym można pomagać ludziom także 

w inny sposób – np. podpowiadając 

im rozwiązania biznesowe, wspierając 

radą. Uważam, że często lepiej jest dać 

człowiekowi potrzebującemu wędkę 

niż rybę, np. wspierając startujących 

przedsiębiorców. Przy czym zawsze 

trzeba pamiętać o seniorach. To im za-

wdzięczamy naszą obecność tu i teraz.

Co nie podoba Ci się w aktualnej władzy 

i w czym czujesz się od niej lepszy?

Na wieść o przyjeździe Stanisława Pisarka do Nowego Jorku, jego kolega, polski członek The Explorers Club 

Piotr Chmieliński zaprosił go na opłynięcie kajakiem Statuy Wolności. 
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Stanisław 
Pisarek

Mój znajomy, ratownik górniczy z Mysłowic, nazywa się Jacek Paris. A że uwielbia kajaki i drogi wodne (jego odległy przodek spływał 
z węglem Przemszą i Wisłą do Krakowa i Gdańska), a nazwisko zobowiązuje, wspólnie z żoną postanowili wybrać się kajakiem do Paryża, 
startując z Trójkąta Trzech Cesarzy. 

Płynęli najpierw Przemszą, potem 

Wisłą, potem, daleko na północy 

Polski skręcili ku niemieckiej gra-

nicy. Podróż była piękna, długa i dotarli 

do celu. Pominę jednak jej podróżnicze 

szczegóły. Dla mnie najważniejsze jest 

jedno: cały czas płynąc przez Polskę, 

zanurzali się w wodzie o kiepskiej, a cza-

sem paskudnej klasie czystości. Nieprze-

zroczystej, brudnej, często śmierdzącej. 

Po przekroczeniu granicy, już do samego 

Paryża problemy zniknęły. Każdy po-

konywany odcinek rzek i kanałów miał 

czystą wodę! Pomimo znacznie większego 

ruchu na tych wodnych drogach, woda 

była pełna życia, czysta i wszędzie moż-

na było się kąpać, plażować, korzystać 

z dobrodziejstw przyrody. Mijali porty 

czy strefy przemysłu, a tuż przy nich były 

kąpieliska pełne plażowiczów.

Niedawno przez polskie media prze-

toczyła się afera z ściekami w Motławie. 

Jednorazowe zanieczyszczenie wywołało 

wiele emocji. Tymczasem NASZA Brynica 

zatruwana jest permanentnie od wielu lat! 

W naszym mieście od dekad z kilku ulic 

g***a płyną prosto do rzeki! A przecież 

odprowadzanie nieczystości to jeden 

z podstawowych obowiązków miasta. 

Niestety, władze jakby nie dostrzegały 

tego problemu.

Czeladzkie Stowarzyszenie Nowoczesne 

Miasto zgłosiło problem do prokuratury, 

a ta odmówiła śledztwa. Sąd, powołując 

się na kwestie czysto formalne, odrzu-

cił zażalenie na tę odmowę. Nieważne 

że g***a płyną, jak płynęły. To jest właśnie 

czysty, bezpośredni dowód, że daleko nam 

do Europy, że żyjemy w dzikim kraju. 

Kraju, w którym ważniejsze od czystej 

wody w rzekach, czystego powietrza 

do oddychania, smacznej i zdrowej wody 

w kranach, są jakieś ozdóbki, koncerty 

czy kolejne place zabaw.

Żyjemy w dzikim kraju – kajakiem do Paryża

Przede wszystkim niegospodarność. Po-

tężny POpulizm sączony czeladzianom 

w niedostrzegalny dla większości sposób. 

Życie ponad stan. Zastaw się, a postaw 

się. Zbyt wysokie koszty działania ad-

ministracji. Zła kolejność inwestycji. 

Zdecydowanie za wysoki koszt ich re-

alizacji. Nieprzewidywanie ich skutków 

w postaci kolejnego wzrostu utrzymania 

miasta. To powoduje, że nie można bę-

dzie obniżyć podatków mieszkańcom 

i firmom. To z kolei zmniejsza aktyw-

ność obywateli miasta i powoduje spadek 

wartości czeladzkich nieruchomości. Nie 

tylko tych przeznaczonych do sprzedaży, 

ale i tych, które są w posiadaniu czela-

dzian. W Czeladzi z wielką propagando-

wą pompą odtrąbiono sukces w postaci 

sprzedaży 6 ha za 4 mln zł (zaledwie 

po kilkadziesiąt złotych za metr, gdy 

w tym samym czasie, taką samą ziemię 

prywatny właściciel sprzedał ponad dwa 

razy drożej). Tymczasem w Świnoujściu 

sprzedaje się 2 ha za 100 mln zł. Jasne 

że nie mamy morza i Niemiec tuż za gra-

nicą. Ale mamy inne atuty. Gdyby podatek 

od nieruchomości w Czeladzi był trwale 

znacząco niższy, wówczas wartość naszej 

ziemi szybko by wzrosła. Żal mi naszego 

miasta, bo na naszych oczach już po raz 

drugi traci wielką szansę na prawdziwie 

dynamiczny rozwój – zamiast mądrze 

inwestować i oszczędzać mamy okres 

rozszalałej konsumpcji. Trudno inaczej 

nazwać większość obecnych „inwestycji”. 

Nasze niewielkie miasto mogłoby kwit-

nąć, a nadwyżki budżetowe np. ze sprzeda-

ży nieruchomości dzielić w jakiejś dostęp-

nej prawnie formie bezpośrednio między 

mieszkańców. Czeladzkie nieruchomości 

mogłyby mieć wielokroć wyższą wartość 

niż u wszystkich naszych sąsiadów, a ilość 

pchających się do nas mieszkańców za kil-

ka lat pozwoliłaby przenieść tu stolicę 

i nazwę powiatu. To jest kierunek dla 

Czeladzi i to powinien robić jej admini-

strator. Niestety, przy aktualnym sposobie 

zarządzania miastem jesteśmy bez szans. 

Kolejne pieniądze będziemy wywalać 

na utrzymanie Cechowni, Elektrowni. 

Szkoda, że tak wielu ludzi dało się omamić 

igrzyskami i autopromocją. 

Czego jeszcze powinieneś się nauczyć, 

dowiedzieć, aby stać się idealnym kan-

dydatem na burmistrza? 

Nie ma ideałów, ani ja nim nie będę, ale 

będę nadal studiował najlepsze meto-

dy zarządzania miastem, będę słuchał 

i uczył się od mieszkańców, a ponieważ 

prywatnie zrealizowałem swoje cele i nie 

muszę się dorabiać, upychać dzieci i zna-

jomych na różnych posadach, będę tym 

skuteczniej pracował dla miasta. W Polsce 

motywacją pewnie z około 90% ludzi 

pchających się do polityki jest własna, 

prywatna korzyść. A potem w działaniach 

tych polityków, którym udaje się dostać, 

znowu jakieś 90%, to działania by utrzy-

mać się na stołku, a nie praca dla swoich 

wyborców. To smutna prawda. Boleśnie 

przekonał się o tym Stefan Oleszczuk, 

legendarny burmistrz Kamienia Pomor-

skiego, który wprawdzie dokonał cudu 

odbudowy zadłużonego miasta, ale nie 

wygrał kolejnych wyborów. W Polsce 

uznaną metodą sprawowania władzy 

w administracji jest polityczna korupcja. 

Państwo, jego struktury wojewódzkie, 

powiatowe, miejskie i gminne mają prze-

olbrzymią ilość stołków do obsadzenia. 

Ten administracyjny rozrost jest jak rak 

w zdrowym organizmie. Ciągle przybywa 

pracowników budżetu! To wszystko już 

wiem i wiem, z jak trudnym oporem 

przyjdzie mi walczyć, ale jestem pewien, 

że da się to zrobić skutecznie. 

Wg sondaży, wielu czeladzian jest wręcz 

zachwyconych aktualnym burmistrzem. 

Że tak pięknieje miasto i tak się rozwija. 

Czy uważasz, że masz szansę z nim wygrać?

Ten argument o zmienianiu miasta jest 

zadziwiający. To oczywiste, że jak się 

wydaje tyle pieniędzy, to zmiany mu-

szą być widoczne. W ciągu ostatnich lat 

na przeróżne remonty wydano olbrzymie 

środki finansowe. Wg mnie można było 

wykorzystać je zdecydowanie lepiej, nie 

zmniejszając efektów pozytywnych zmian. 

Jeśli zdecyduję się startować, to jestem 

pewien zwycięstwa. Wierzę bowiem, 

że czeladzianie dostrzegą, jak niebez-

pieczna jest polityka finansowa obecnych 

władz prowadząca miasto w bardzo nie-

bezpiecznym kierunku. Zdecydowanie 

wzrosną koszty utrzymania miasta. Mnie 

zarzuca się POpulizm, gdy walczę o niższe 

diety dla radnych, co samo w sobie jest 

idiotycznym zarzutem, bo w ten sposób 

walczę o miejskie pieniądze, a u nich nie 

dostrzega się olbrzymiego i realnego 

POpulizmu. Na dodatek realizowane-

go za społeczne pieniądze. To wzrost 

gospodarczy i pracowitość mieszkań-

ców przysporzyły wpływów do budżetu 

miasta, a nie „wizjonerstwo” burmistrza. 

Czeladź pod jego rządami przypomina 

dom, w którym szastając pieniędzmi, 

bardzo drogo maluje się niektóre ściany 

i wymienia niektóre meble, a nawet stawia 

doniczki z kwiatami, ale w łazience nadal 

nie ma dobrego prysznica. Przykładem 

jest remontowanie cechowni. Ubikacja 

to sławojka na podwórku, przez które pły-

nie śmierdzący ściek z szamba, po wodę 

trzeba do studni, a w salonie cuchnie. 

No tak, ale teraz burmistrz tak bardzo 

chwali się pieniędzmi, jakie ma dać UE.

On w ogóle lubi się chwalić. Do legendy 

tego miasta przejdzie tytuł mistrza edu-

kacji (gdy w tym samym czasie niemal 

likwiduje się szkołę), kupiona okładka 

w gazecie czy kuriozalny tytuł gminy 

ekologicznej. Składanie życzeń z różnych 

okazji za społeczne pieniądze to kolejny 

skandal. Pieniędzmi z UE mydli się czela-

dzianom oczy. Owszem pozyskano teraz 

sporo środków na ścieżki rowerowe, ale 

po pierwsze, trzeba będzie do tego inte-

resu dopłacić niemal 6 mln zł z budżetu 

miasta i zrealizować rzecz wcale dla Cze-

ladzi nie najważniejszą, która dodatkowo 

wygeneruje kolejne budżetowe koszty 

w przyszłości. Poza tym „złotym strzałem” 

nasze miasto plasuje się na odległym 

miejscu, jeśli chodzi o sprawność pozy-

skiwania funduszy UE w województwie 

śląskim – pisał o tym Adam Dobiński 

w poprzednim numerze „NCz”. Budżet 

Czeladzi to NASZE pieniądze, z naszych 

kieszeni, które teraz są na potęgę prze-

jadane. Niestety, wielu ludzi ciągle tego 

nie rozumie.

Dziękuję za rozmowę. 

Rys. Piotr Zięba
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Podobno jest za to bardzo zdrowa. 

Taką przynajmniej tezę lansuje 

władza wykonawcza. Ale cóż nam 

z tych stwierdzeń, jeśli jest niesmaczna 

i błyskawicznie zakamienia urządzenia? 

Jeszcze niedawno burmistrz twierdził, 

że jego ambicją jest poprawa jej jakości. 

Deklarował współpracę z fachowcami 

z Politechniki Śląskiej. Nie wiemy, ile 

pieniędzy zostało w to wsadzone, ale 

pewnie trochę poszło z dymem, albo 

raczej popłynęło. Tak czy siak ostatnio 

nagle zadeklarował nowe rozwiązanie 

– znaczące zwiększenie dostaw wody 

z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wo-

dociągowego. Nie będzie zatem stacji 

zmiękczania wody. To po co było zawra-

cać głowę? I tak właśnie jesteśmy od lat 

rozgrywani przez niekompetencję władz. 

Płacimy za wodę w kranie, a i to musimy 

dokupywać w sklepach, by herbata miała 

dobry smak.

A swoją drogą ciekawe, czy ktoś z cze-

ladzian wie, co się dzieje z poprzednim 

prezesem naszego ZIK? 

Nikomu nie zależy 
na oczyszczeniu Brynicy!
17 kwietnia Sąd Rejonowy w Będzinie 

oddalił zażalenie Stanisława Pisarka 

na to, że prokuratura nie podjęła dzia-

łań w sprawie zanieczyszczenia Brynicy. 

Sprawa zakończyła się analizą proce-

dur prawnych i formalnych, bez wejścia 

w kwestie merytoryczne. Okazało się, 

że jako osoba fizyczna radny nie jest stro-

ną bezpośrednio poszkodowaną, która 

w tej sprawie ma bezpośredni interes. 

Zażalenie składać może tylko podmiot 

mający osobowość prawną. Dziwne zatem, 

że sąd w ogóle przeprowadzał tę sprawę, 

zamiast od razu poinformować o niesku-

teczności zażalenia.

Oto zdjęcia filtra oczyszczacza powietrza z czeladzkiego 
mieszkania – pierwszy (ten biały) jest nowy, a drugi (ten 
czarny) po ostatniej zimie. Urządzenie pracowało niezbyt 
dużo – od 15 do 60 minut dziennie. I to nie we wszystkie dni.

Jak mieszkanie lub dom czeladzianina jest podpięty do kanalizacji, 
to 1 m3 ścieków kosztuje go ok. 9,5 zł. Ale jak posesja nie jest 
podpięta do sieci, to wywóz 1 m3 ścieków kosztuje ponad 20 zł! 
I co się potem dziwić, że Brynica pełna ścieków albo woda w kranach 
niezdatna do picia?

Czeladzkie ścieki Takim oddychamy 
powietrzem

Dlaczego w Czeladzi 
woda jest taka zła? 

Ciekawe: Pisarek już w czerwcu 2017 

r. zaczął działać w sprawie ciągłego za-

nieczyszczania Brynicy. Wiedzą o tym 

wszyscy zainteresowani i za to odpo-

wiadający. Wie nasz burmistrz, wie 

prokuratura, wie ZIK, wie Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska, wie 

GOPR. Minął już rok, a syf do rzeki 

dalej płynie. Jedynie WIOŚ cokolwiek 

działa. Burmistrz myśli o kolejnym placu 

zabaw, prokuratura, żeby jej nie zawra-

cać głowy, ZIK o tym, by nie było już 

problemów z wodą. A syf dalej płynie 

do Brynicy. Dlatego ponownie w maju 

2018 r. czeladzkie Stowarzyszenie Nowo-

czesne Miasto zgłosiło do prokuratury 

sprawę zanieczyszczania Brynicy. Jak 

na razie cisza. Po wykonaniu telefonu, 

okazało się, że jednak nadano jej już 

numer. Będziemy informować o dalszym 

jej biegu. Tym razem może jednak pro-

kuratura zrozumie, że zanieczyszczanie 

rzeki g****m to jednak jest problem? 

Redakcja

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. CukiernikRys. Piotr Zięba
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Burmistrz Zbigniew Szaleniec na-

pisał na FB, że „Wzrosły za to na-

sze dochody z 97 mln zł w 2014 

r. do 158 mln zł w 2018 r.”. Co to oznacza? 

Burmistrz Zbigniew Szaleniec zapytał czy-

telników swojego facebookowego profilu, 

czy w ramach realizowanej rewitalizacji 

parku Grabek widownia amfiteatru także 

powinna być odnowiona? Zareagowałem 

na ten wpis tymi słowami: „Jak może 

Pan zadawać to pytanie bez podania 

podstawowej informacji o koszt tego 

remontu? Osoby, które opowiedziały 

się za remontem bez tej wiedzy tylko się 

Na projekt budowy „Centrów prze-

siadkowych i ścieżek rowerowych” 

władze Czeladzi otrzymają z do-

tacji unijnych 30 mln zł. W ramach tej 

„inwestycji” mają zostać wybudowane trzy 

punkty przesiadkowe połączone układem 

14,3 km ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszo-rowerowych, a ponadto ma po-

wstać 181 miejsc postojowych w obiektach 

„Parkuj i jedź” i 135 stanowisk w obiektach 

„Bike & Ride”. Ścieżki rowerowe w mieście 

to aktualnie wszem i wobec nagłaśniany 

i wychwalany „sukces”. Zastanówmy się 

chwilę. Żeby je dostać, będziemy musieli 

wydać niemal 6 mln zł własnych pieniędzy. 

Pewnie zaciągniemy kredyt, albo sprzeda-

my jakąś kolejną działkę. Powstaną ścieżki. 

Ilu czeladzian będzie z nich korzystać? Jak 

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes 

Związku Banków Polskich: Prawda 

jest taka, że fontanna jest piękna, ale 

nie chce zazwyczaj płacić podatków, 

a zbyt duży obiekt sportowy bez poro-

zumień długoterminowych z sąsiednimi 

gminami jest wielkim kosztem i może 

w przyszłości nie być rentowny. Trzeba 

po prostu w kraju na dorobku, który 

ma wiele do nadrobienia, dokonywać 

Rex Tillerson,
były sekretarz stanu 
USA:

[Rząd] nie 
inwestuje 
swoich pieniędzy – 
on wydaje twoje.

Fot. By United States Department of State – Secretary 

Rex Tillerson, Domena publiczna, https://commons.

wikimedia.org/w/index.php?curid=57976073

Koszty 
„inwestycji”

Ile kosztuje 
remont 

amfiteatru?

wyborów rozsądnie, spokojnie rozma-

wiając z ludźmi, tłumacząc im, że nie 

możemy żyć ponad stan. (…) Moim 

zdaniem trzeba też zastanowić się nad 

kosztami utrzymania obiektów, które już 

powstały. Uważam, że trzeba doprowa-

dzić do tego, aby było to bardziej – nie 

przesadnie, ale jednak bardziej niż dzisiaj 

– ekonomiczne. 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Najpierw decyzja o zakupie. Potem bez-

refleksyjne głosowanie radnych. Potem 

zaciągnięcie kredytu. Zakup za ciężkie 

pieniądze (słuchy chodzą, że nieźle się 

na tym obłowił wysoki funkcjonariusz 

miejskiej administracji) i nie mniej ciężkie 

odsetki od kredytu. Potem doprowadzenie 

budynku do ruiny. Następnie kilkanaście 

lat braku wpływów podatkowych. Potem 

przekazanie spółce ZIK. A teraz rozbiórka. 

Można? W samorządzie wszystko można! 

A na naszych oczach nadal dzieje się 

to samo, gdy nasze pieniądze wydawane 

są na megalomańskie zachcianki admi-

nistracyjnej służby. 

Mariusz Jeziorny

Tak się kończą 
samorządowe 

„inwestycje”

ośmieszyły. Ile zatem – Panie Burmi-

strzu – ma kosztować remont amfiteatru 

i skąd zostaną wzięte pieniądze na ten 

cel?”. Niestety, do tej pory nie uzyska-

łem od burmistrza odpowiedzi. Udało 

mi się natomiast znaleźć informację, 

że na remont alejek i amfiteatru w parku 

Grabek Rada Miejska zaplanowała wydać 

aż 2,5 mln zł z naszych pieniędzy. 

Tomasz Cukiernik

będą wyglądać za kilka lat? Kto będzie 

utrzymywał je w dobrym stanie i na czyj 

koszt? Czy w ogóle warte będą tych wła-

snych 6 milionów? Przyszłość da odpo-

wiedź na te pytania. Ale w Czeladzi zbyt 

często zapomina się o starej prawdzie: 

chwalmy dzień po zachodzie Słońca. 

Rada Miasta zatwierdziła pieniądze 

na remont miejskiego stadionu 

im. Józefa Pawełczyka przy ul. 

Sportowej. „Inwestycję” będzie prowadził 

i nadzorował Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji. Jak poinformował na swoim 

FB burmistrz Zbigniew Szaleniec, jeśli 

wszystko pójdzie dobrze, to najpóźniej 

w listopadzie stadion będzie gotowy. 

Tymczasem przede wszystkim należy 

zwrócić uwagę, że propagandowe robienie 

czeladzianom wody z mózgu osiągnęło 

już taki poziom, iż realizowane w mieście 

różnego rodzaju remonty i prace este-

tyczne wielu zaczęło nazywać „inwesty-

cjami gospodarczymi”. Przypominamy, 

że inwestycje gospodarcze to działania 

mające na celu rozwój gospodarki, czy-

li zwiększanie przyszłych przychodów. 

Tymczasem wszystko, co jest robione 

w Czeladzi, to konsumpcja. A dowie-

dzieliśmy się, jakie będą szacunkowe 

koszty utrzymania i funkcjonowania 

kilku obiektów zrealizowanych za tej 

kadencji czeladzkich władz: Kamienica 

Konarzewskich – 398 900 zł, Cechow-

nia – 805 619 zł, Warsztaty elektryczne 

– 210 900 zł, a trzy węzły w centrum 

przesiadkowego – 276 000 zł rocznie. 

Daje to łączną kwotę niemal 1,7 mln zł! 

A to tylko cztery przykładowe „inwe-

stycje” władz. Jednocześnie wstrzymuje 

Otóż oznacza to mniej więcej, że w 2014 

r. przeciętny czeladzianin wydał na działa-

nia miasta 3055 zł, a w 2018 r. – aż 5203 zł! 

Czyli wzrost wyniósł aż 70%! Co więcej, 

Beznadziejna 
lekkomyślność 
burmistrza

tak gigantyczny skok wydatków mamy 

w sytuacji mizernych dochodów podatko-

wych, co przyznał na FB sam burmistrz, 

który napisał: „nie stać jest nas na ob-

niżenie podatków które i tak stanowią 

tylko ok 30% naszych dochodów. One 

nie starczają na pokrycie nawet podsta-

wowych potrzeb miasta”! Czyli władza 

pompuje wydatki, mimo że nie ma po-

krycia w dochodach podatkowych! Cóż 

za beznadziejna lekkomyślność! To po-

lityka prowadząca wprost do katastrofy 

finansowej! 

Mariusz Jeziorny

Czy czeladzki budżet to wytrzyma?
się potrzebne nakłady. Otóż w kwietniu 

czeladzka Rada Miejska zdecydowała 

o zmniejszeniu o 800 tys. zł tegorocznych 

wydatków na drogi powiatowe! W tym 

samym czasie sprzedano wiele czeladzkich 

nieruchomości za łączną kwotę ok. 40 

mln zł. Te wszystkie pieniądze utonęły w 

tych „fantastycznych zmianach” naszego 

miasta. Czy na pewno słusznie?

Tymczasem burmistrz straszy na swo-

im FB, że ma przyznane z UE 55 mln 

zł na program działań na następną 

kadencję (już wie, że wygra najbliższe 

wybory?). Tylko czy czeladzki budżet to 

wytrzyma? W latach 2016-2017 zadłuże-

nie Czeladzi zwiększyło się o 3,6 mln zł, 

czyli o 12%. 

Mariusz Jeziorny

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Pozostałości po kamienicy przy ul. Bytomskiej 70 Fot. P. Łakomik
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Ta sesja Rady Miejskiej zapowiadała 

się dość niemrawo. W planie były 

tylko jakieś proste sprawy do prze-

głosowania (przy okazji przypomnimy, 

że przewodnicząca RM uważa, że se-

sje są nie od dyskusji, a od głosowania 

i zdarza się jej nie dopuszczać niektórych 

radnych do głosu – jej ofiarą padł np. 

radny Maćkowski).

Tymczasem w interpelacjach wyszła 

jedna, a w korespondencji do Rady druga 

ciekawa sprawa. 

1. 
Najpierw radny Stanisław Pisarek zapytał 

o to, jakie są przyczyny, dlaczego z uporem 

maniaka w Czeladzi od lat korzysta się 

z własnych ujęć wody, zamiast wzorem 

znacznie większych od nas miast, np. 

Sosnowca czy Katowic, nie brać wody 

z GPW (spółka dostarczająca wodę)? 

Odpowiedź burmistrza była zaska-

kująca. Od dwóch lat chwalił się jakimś 

planowanymi, genialnymi rozwiązania-

mi, obiecywał stację uzdatniania wody, 

mówił kwieciście o jakichś umowach 

z naukowcami z Politechniki Śląskiej. 

Twierdził, że nasza woda ma genialne 

walory i że to będzie jego wielki sukces. 

I co? Okazało się, że jednak można 

inaczej, że można nie brnąć we własne 

ujęcia, a szukać innych, lepszych rozwią-

zań. Wg aktualnej deklaracji burmistrza, 

w ciągu niedługiego czasu ponad 80% wody 

w naszych kranach ma pochodzić z dostaw 

GPW. Skończą się wtedy w końcu problemy 

z kamieniem, niesmaczną herbatą, psu-

jącymi się urządzeniami, koniecznością 

kupowania wody do picia itd., itd. 

Można? No można. Tylko dlaczego tak 

późno? Ile naszych pieniędzy przez lata 

Kwietniowe posiedzenie Rady Miasta 

Czeladź miało kilka kulminacyj-

nych punktów. Głos tradycyjnie 

zabierało tylko kilku radnych oraz siłą 

rzeczy przewodnicząca, skarbnik oraz 

burmistrz. Ci wypowiadający się radni 

to Pisarek, Kita, Maćkowski i Kowalik.

Reszta radnych zachowała tradycyjne, 

zdystansowane i zapewne głęboko prze-

myślane milczenie.

Pierwszym ważnym punktem było odwo-

łanie i pożegnanie Pani Skarbnik po wielu 

latach pracy w naszym UM. Radny Kita 

wyraził zdziwienie, że ma to miejsce przed 

końcem kadencji. Pani Skarbnik odpowie-

działa, że ma swoje powody, ale ujawniać 

ich nie chce. Potem wręczano kwiaty, były 

uśmiechy i wiele miłych słów, po czym 

nastąpiła przerwa, podczas której wszyscy 

obecni na sesji mogli wzmocnić swoje wątłe 

siły pysznymi kanapkami, ciastami i innymi 

smakołykami, by ze smakiem zapamiętać 

Panią Skarbnik.

Po przerwie głosowano przygotowane 

uchwały. W przypadku tych dotyczących 

sprzedaży czeladzkich nieruchomości „prze-

ciw” głosował radny Pisarek („za”, gdy szło 

o wieczystą dzierżawę). Jak nam wyjaśnił, 

generalnie jest jak najbardziej za prywa-

tyzacją, ale wg niego w Czeladzi środki 

ze sprzedaży są niewłaściwie wydawane, 

więc stąd nie przykłada ręki do rozrzutności 

władzy wykonawczej.

Później omawiano budzące wiele emo-

cji pisma wojewody, by rada wydała opi-

nię co do burmistrza i kilkorga radnych, 

czy mogą dalej pełnić swoje funkcje.

Co do burmistrza za to, że zasiada w radzie 

nadzorczej miejskiej spółki w Sosnowcu. 

Burmistrz zlekceważył zarzut. Radny Mać-

kowski podał w wątpliwość jego kompe-

Przerwany start początku normal-

ności. Podczas sesji RM doszło 

do nietypowej sytuacji. Otóż radni, 

którzy sami sobie w Czeladzi wywindo-

wali diety do niebotycznego rozmiaru 

ponad 1800 zł na rękę miesięcznie, po raz 

pierwszy głosowali nad zmniejszeniem 

tych diet. Sami sobie. Niezwykłe. Wnio-

skodawcy zakładali, że projekt uchwały 

o zmniejszeniu diet ma małe szanse – któż 

by sobie zabierał?! Ale byli ciekawi, w ja-

kim stylu się to odbędzie. Styl był smutny.

Sesja zaczęła się ciekawą opowieścią 

pełnomocnika dra Jorga o aktualnej 

sytuacji czeladzkiego szpitala. Otóż szpi-

tal wychodzi na prostą. Coraz lepsze 

są wyniki medyczne i ekonomiczne. Bur-

mistrz Szaleniec słuchał, przytakiwał 

i gratulował – jakby zapomniał, że rok 

temu świństwem nazywał odwołanie 

poprzedniego dyrektora. Dziwna reakcja, 

bo przecież styl pracy Jorga znacząco 

odbiega od działań władzy wykonawczej 

w naszym mieście. Potem głosowano 

kilka drobnych poprawek w budżecie, 

kilka uchwał sprzedaży nieruchomości, 

przyjęto sprawozdanie z działań naszego 

MOPS. 

Już miano przystąpić do analizy i głoso-

wania zaproponowanej przez mieszkań-

ców uchwały o obniżeniu diet radnych, 

tencje – zapytał czy ma zdany egzamin 

na członka rad nadzorczych. Burmistrz 

zarzut zlekceważył, na pytanie nie odpo-

wiedział. Radny Pisarek zapytał burmistrza, 

po co mu w ogóle ta sosnowiecka rada nad-

zorcza? Dlaczego to robi i jakie ma za to wy-

nagrodzenie? Zwrócił burmistrzowi uwagę, 

że przecież u nas, w Czeladzi, zarabia bardzo 

godziwie i nie powinien dorabiać, a całą 

energię poświęcić nam. Przy okazji Pisarek

zapytał o zastępczynię burmistrza, Panią 

Dmitruk. Powiedział, że paradoksem jest, 

iż jest przewodniczącą rady nadzorczej 

naszego ZIK sp. z o.o. Że to jakaś paranoja, 

bo tenże ZIK i to jej podlega we właściciel-

skim sensie, więc pewnie znowu idzie o kasę, 

a przecież też bardzo dobrze jej płacimy. 

Burmistrz i tu uchylił się od odpowiedzi.

W głosowaniu wyszło, że 18 radnych uwa-

ża, że wszystko jest OK, a trzech, że nie. Rad-

ny Kita wyraził niezadowolenie, że brak jest 

solidarności, która winna bronić naszych. 

Radny Kowalik przypomniał mu własną 

sprawę, gdzie również jej brakło, co wówczas 

nie zdziwiło radnego.

Następnie głosowano kwestię radnych. 

Otóż burmistrz wraz ze znaczną częścią 

mocno z nim związanych, aktualnych 

radnych założył stowarzyszenie (to naj-

pewniej ruch przedwyborczy). I wojewoda 

zapytał radę, czy fakt zasiadania we wła-

dzach tegoż stowarzyszenia nie koliduje 

z mandatem radnego. Tu wątpliwości było 

mniej. W głosowaniu nie odwołano żad-

nego radnego, bo tu rzeczywiście nie było 

podstaw. To stowarzyszenie (ludzi będą-

cych aktualnie u czeladzkiego koryta) nie 

prowadzi działalności gospodarczej, więc 

nie ma konfliktu.

W interpelacjach zabrał głos jedynie radny 

Pisarek. Po kilku sprawach czysto miej-

skich dotyczących wody, permanentnego 

zatruwania Brynicy i kwestii oświetlenia, 

nawiązał do dyskusji, jaką kiedyś prowadził 

na FB z burmistrzem, podczas której bur-

mistrz stanowczo pogroził mu sądem, jeśli 

będzie rozpowszechniał o nim nieprawdziwe 

plotki, jakoby był członkiem PZPR. Pisarek

zdziwił się wówczas taką reakcją, gdyż tylko 

wspomniał o tym PZPR, a przecież takie 

członkostwo dotyczyło milionów Polaków 

i to żaden wstyd. Zatem teraz na sesji zapytał 

już oficjalnie:

1. Czy pan burmistrz był członkiem Pol-

skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej? Jeśli 

tak, to w jakich latach i jakie pełnił funkcje?

2. Czy pan burmistrz pracował w in-

stytucjach lub był członkiem organiza-

cji wspierających system komunistyczny 

w Polsce np. Lidze Obrony Kraju, Mili-

cji Obywatelskiej, Ochotniczej Rezerwie 

Milicji Obywatelskiej, Froncie Jedności 

Narodu lub innych służb czy organizacji?

Drugie pytanie wywołało lekką wesołość 

na sali – dziwnie zabrzmiały słowa o wspie-

raniu systemu komunistycznego.

W odpowiedzi burmistrz znowu zadzi-

wił radnego Pisarka, gdy w nie do końca 

logiczny sposób zaczął mówić do radnego 

Pisarka per „wy”. Że nie będzie ułatwiał 

„wam” zadania. Żebyście sobie sami szu-

kali. Że on wie, że są wyznaczone jakieś 

nagrody za haki na niego. Generalnie 

odpowiedzi uniknął. Bardzo to dziwna 

reakcja – burmistrz jest osobą publiczną 

i nie powinien unikać odpowiedzi, a jego po-

lityczna przeszłość powinna być jawna. Sam 

zresztą deklarował pełną transparentność 

dotyczącą swojej osoby i swoich działań.

Następnie przewodnicząca odczytała ko-

respondencję do rady i kwietniowa sesja 

się zakończyła. 

już miał nastąpić ten historyczny mo-

ment, gdy nagle radny Mentel poprosił 

o przerwę w obradach. I to aż półgo-

dzinną, mimo kompletnego braku takiej 

merytorycznej potrzeby. Taka złośliwa 

zabawa. Pokaz siły większościowej gru-

py radnych – my sobie wypijemy kawę, 

a wy tu czekajcie. Smutne i żenujące, 

bo związane z obroną czegoś chorego. Pół 

godziny minęło dość szybko. Obrady 

wznowiono. Wówczas głos zabrał radca 

prawny, wskazując jakieś mikrobłędy 

zapisu w proponowanej uchwale. Nie 

omówiono jej merytorycznej strony, 

nie odniesiono się do sedna, nie podjęto 

próby analizy czy poprawy tych błędów 

w uchwale – czyżby bano się gorzkich 

słów uzasadnienia radnego Stanisława 

Pisarka? Przewodnicząca zarządziła 

głosowanie. Wynik był do przewidzenia. 

Dwa głosy za, jeden wstrzymujący się, 

reszta przeciw obniżeniu diet samym 

sobie. No jakże tak sobie samym zabrać 

pieniądze? Kuriozalne było tłumaczenie 

niektórych radnych, że wyższe diety 

są im potrzebne, bo… kupują za to dzie-

ciom nagrody w zawodach sportowych. 

I nieważne, że miastu dałoby to oszczęd-

ność ponad miliona złotych.

Polska demokracja ciągle się rodzi. 

Ciągle jest jeszcze bardzo niedoskona-

ła. Jednym z jej przejawów jest uznany 

społecznie system politycznej korupcji 

rozwinięty pięknie także i u nas. Innym 

przykładem jest, że wielu Polaków (cze-

ladzian także) nie rozróżnia samorządo-

wej władzy uchwałodawczej (to właśnie 

radni mający pracować społecznie dla 

swojego miasta) od władzy wykonaw-

czej. Że nie widzi, nie zdaje sobie sprawy 

z tego, że władzę i uchwałodawczą, i wy-

konawczą utrzymuje się z ich pieniędzy. 

Że to mieszkańcy zatrudniają radnych 

i wszystkich urzędników.

W Czeladzi także diety są takim anty-

przykładem – prawdopodobnie to jedyna 

dziedzina, w której jesteśmy najlepsi 

w Polsce. A jeśli nie najlepsi, to na pewno 

w ścisłej czołówce. Otóż nasz czeladzki 

radny dostaje ekwiwalent za pracę, teo-

retycznie społeczną, w wysokości ponad 

1800 zł każdego miesiąca. Mieszkańca 

Czeladzi utrzymanie radnego kosztuje 

6 razy więcej niż mieszkańca Sosnow-

ca, Słupska i wielu, wielu innych miast 

w Polsce. Czy rzeczywiście aż tyle musimy 

im płacić? Czy rzeczywiście robią dla nas 

tak dużo? 21 osób dostaje rocznie pół 

miliona złotych i co my z tego mamy?

Ale ta przegrana potyczka nie ozna-

cza przegrania całej wojny o lepszą, 

mądrzejszą Polskę. To początek. Będą 

całe wydaliśmy na to uporczywe inwe-

stowanie we własne ujęcia, ile pieniędzy 

na umowy z Politechniką i wreszcie ile 

naszego zdrowia nas to kosztowało? Gdzie 

tu kompetencja władz wykonawczych 

w naszym mieście?

2. 
Pod koniec sesji przewodnicząca po-

wiedziała, że do rady wpłynęło pismo 

od wojewody śląskiego, będące reakcją 

na jakiś anonim, który wpłynął do jego 

biura. Ale nie przeczytała tego pisma 

ani nie powiedziała w ogóle, o co chodzi 

i jakiego problemu dotyczy. Poproszo-

na przez radnego Pisarka o odczytanie 

powiedziała, że pismo jest długie, a ona 

niedawno była chora. Radny Pisarek

zasugerował, że ładny głos ma wiceprze-

wodniczący Penar, ale nie wywołało 

to efektu. Potem radny Kita powiedział, 

że anonimy to skandal i nie jest godnym 

rozpatrywanie ich. Radny Pisarek zgodził 

się, że anonimy są podłe, ale powiedział, 

że list od wojewody anonimem już nie 

jest i oczywistym jest poznać jego treść. 

Radna Moćko ostatecznie nie przeczytała 

tego pisma i powiedziała, że jest do wglądu 

w biurze rady i że niebawem rada odpowie 

na to pismo. Chodziło o łamanie prawa 

przez niektórych radnych poprzez łączenie 

funkcji radnego z inną, zakazaną prawem. 

Temat więc pewnie wróci. Ciekawe jest, 

że gdy do rady wpływa pismo pozytywne 

dla władz, wówczas odczytywane jest 

uroczyście jeszcze przed rozpoczęciem 

sesji i w obecności zwołanych wielu gości 

na sesję, a gdy wpłynie coś innego, wów-

czas upycha się to na końcu i przedstawia 

tak, że tak naprawdę nawet nie wiadomo, 

o co chodzi. 

18.04.2018 r.21.03.2018 r.

23.05.2018 r.

Głównym tematem tej sesji RM było 

udzielenie absolutorium burmi-

strzowi miasta za realizację bu-

dżetu za 2017 rok. Przed jej rozpoczęciem, 

miasto Czeladź otrzymało dyplom i medal 

za przychylność dla ruchu filatelistycznego. 

Jednym z wręczających był pan Antoni 

Krawczyk – opiekun czeladzkich, młodych 

filatelistów. Potem burmistrz przedstawił 

pokaz slajdów, z którego wynikło, że Cze-

ladź jest miastem mlekiem i miodem 

płynącym. I że pod jego rządami wszystko 

idzie fantastycznie. 

Opozycja wprawdzie postawiła kilka 

niełatwych pytań typu: dlaczego miasto 

sprzedało ziemię znacznie taniej niż wła-

ściciel prywatny? Dlaczego nie podaje 

się danych o wzroście kosztów stałych 

utrzymania miasta, gdy jest domniemanie, 

że są bardzo wysokie? Dlaczego nie mówi 

się o problemach podstawowych, takich 

jak podatki, woda, powietrze, śmieci czy 

czystość Brynicy? Przestrzegła też przed 

20.06.2018 r.
obecnym kierunkiem rozwoju miasta, 

miejskie inwestycje nazywając konsump-

cją i wyrażając bardzo głębokie obawy, 

że w przyszłości będą generowały potęż-

ne kolejne koszty stałe. Burmistrz zbył 

je jednak i większej dyskusji już nie było. 

W wyniku głosowania absolutorium zostało 

udzielone przy trzech głosach przeciw. 

Potem ogłoszono przerwę, podczas 

której burmistrz zaprosił wszystkich tych, 

którzy wspólnie z nim działają na rzecz 

Czeladzi, do wspólnego zdjęcia. Radni 

opozycyjni, którzy przecież także działają 

na rzecz Czeladzi, zostali w ten sposób 

wyeliminowani. Zdjęcie wykonano przy 

pomocy nowoczesnego drona i zapewne 

płacił za tu UM. Łącznie podczas tejże 

sesji głos zabierali radni: Kowalik, Jaros, 

Mentel, Owczarz, Maćkowski, Pisarek

i siłą rzeczy prowadząca obrady Moć-

ko. Reszta zachowała pełne godności 

milczenie – dla większości standardowe 

od początku kadencji. 

Migawki z sesji czeladzkiej Rady Miejskiej

przychodzili kolejni ludzie, będą wyka-

zywać błędy i niekompetencję i w końcu, 

choć może to długo potrwa, dorośniemy 

do takiego poziomu, jaki jest w Szwajcarii 

czy Norwegii. Bez politycznej korupcji, 

z właściwym nadzorowaniem władzy wy-

konawczej, z pracą radnych autentycznie 

społeczną i autentycznie pożyteczną. 
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Święto konstytucji 3 Maja, 
gorzka lekcja patriotyzmu 
– Rota do kiełbasy
Świętowanie to ulubione zajęcie czeladz-

kich władz miasta. Wyjątkowo hucznie 

świętowane są „pokazowe” okazje: uro-

dziny dzielnicy, Dni Czeladzi, odsłonięcie 

pomnika, Industriada, otwarcie urzędu 

po remoncie. Zdecydowanie mniejsza 

pompa towarzyszy świętom ważnym, 

oddającym hołd czy upamiętniającym 

znaczące wydarzenia: Święto Pracy, Święto 

Niepodległości, rocznice zrywów na-

rodowych, Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”. Tak też uchwalenie 

pierwszej w Europie demokratycznej 

konstytucji zostało uświetnione mszą 

świętą odprawioną w Kościele p.w. św. 

Stanisława oraz skromną uroczystością 

na placu Konstytucji 3 Maja. Zachęcani, 

do wzięcia udziału w oficjalnych obcho-

dach mieszkańcy miasta zdecydowanie nie 

skorzystali z uprzejmości władz. Wydarze-

nie uświetniła obecność około 100 osób, 

w tym 90% stanowiły oficjalne delegacje, 

od przedstawicieli parlamentu, na delega-

cjach instytucji i stowarzyszeń kończąc. 

Średnia wieku przybyłych wskazywała 

na ugruntowany status emeryta, pomi-

jając młodzież „zachęconą” do udziału 

jako reprezentację szkół. Nie zważając 

na powyższe i wyjątkowy upał, ceremonia 

toczyła się z namaszczeniem w ślimaczym 

tempie. Nikt nie śmiał przyspieszyć akcji, 

uważając, że upoważnionym jest tylko 

burmistrz, a ten nie odczuwał większego 

dyskomfortu stojąc, jako jedyny, w peł-

nym cieniu specjalnego baldachimu.

Ciekawe czy ów cień wyznaczał również 

czeladzką hierarchię, otóż każdy kolejny 

w szeregu łapał na siebie coraz większą 

dawkę promieni słonecznych, stawkę 

zamykał młody „aspirant” do zaistnienia 

w polityce miasta, który czasowo „zszedł 
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z posterunku”, żeby to wszystko przeżyć. 

W ostatnich słowach burmistrz Szale-

niec podziękował zebranym i zaprosił 

na okazjonalny poczęstunek do straży 

pożarnej. Pod jego przewodnictwem 

podążyła większość w rytm granej mu-

zyki. Niestety nie był to marsz, a… Rota 

– pieśń patriotyczna w wielu momen-

tach uciemiężenia naszego Narodu tak 

istotna jak hymn, za odśpiewanie której 

można było zapłacić głową. Na placu 

pozostała orkiestra i garstka przyzwo-

itych obywateli.

Wiosna, wiosna 
to i wiosenne porządki
Na wiosnę władze miasta zdecydowały 

o wykonaniu szeroko zakrojonych prac 

mających na celu podniesienie estety-

ki naszej rzeczywistości. Niewątpliwe 

przekonali się o tym odwiedzający parki 

na osiedlu Musiała. Zostały tam pomalo-

wane ławki w bardzo szczególny sposób. 

Otóż w większości przypadków pokryto 

farbą tylko niektóre deski, czasami jedną, 

czasami nawet trzy. Widać wykonawca 

źle zrozumiał zakres prac, zamiast „sze-

roko zakrojonych” wykonał „szeroko 

okrojone”.

Temat stary, 
ale zawsze aktualny
3 lata temu, wiosną, po interwencji jed-

nej z mieszkanek Czeladzi udrożnio-

no przejście łączące ulicę 21 Listopada 

z mostkiem nad Brynicą prowadzącym 

do parku Jordana. Wcześniej przez lata 

było ono zarośnięte. Rok później służby 

też zrobiły, co do nich należy, ale dopiero 

w początkach września. W zeszłym roku 

zrobiono to pod koniec sierpnia. Widać, 

że progres jest! Mam nadzieję, że stosowne 

służby podejmą wyzwanie i wykonają 

swoją robotę niebawem, zwłaszcza że w tej 

rubryce „NCz” przybliżałem tą sprawę 

dwukrotnie (nr 3/2016 i 3/2017). Aha, 

jeden ogrodnik sugerował, żeby obciąć 

tylko dolne gałęzie, wtedy przejście będzie 

drożne, drzewa mogą rosnąć do góry i nie 

będą się „ratowały” wzrostem na boki.

Również w zeszłym roku (nr 3/2017) 

opisywałem uszkodzony, leżący w parku 

Alfred ohydny beton. Mniemałem, że jego 

bytność jest związana z jakąś tajemnicą, 

nikt jej nie zna i dlatego blisko 20 lat nie 

można betonu uprzątnąć. Jeśli już musi 

tam zostać, to proponujemy go wyko-

rzystać może jako tablicę upamiętniającą 

„czyn zrujnowania stawu” lub nazwisko 

osoby, która jest za to odpowiedzialna. 

Pamiętam jak w latach 70. XX w. krysta-

licznie czystą wodę zamieszkiwały raki 

i okonie. I nie chodzi tu o jakiś wyczyn 

artystyczny, wystarczy wysłać na miejsce 

pracownika MZGK z młotkiem i przeci-

nakiem, może wystuka coś stosownego. 

Jakie upamiętnienie, taka tablica, jaka 

tablica, taki napis!

Czy jeszcze zarządza 
miastem?
W kwietniowym „Echu Czeladzi” na-

trafiłem na, opatrzony zdjęciem, lecz 

skromny tekst informujący, że burmistrz 

naszego miasta został powołany na sta-

nowisko wiceprzewodniczącego Zgro-

madzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii. Obserwuję naszego włodarza 

od początku kadencji, wszędzie go pełno, 

na uroczystościach, zebraniach, roczni-

cach, forach, okrągłych stołach, w radach 

nadzorczych, zarządach, pierwszych 

stronach gazet, sesjach, spotkaniach, 

piknikach, wręczeniach nagród, wyda-

rzeniach artystycznych, sportowych, 

rozpoczęciach, zakończeniach, otwar-

ciach i zamknięciach. Obecny wszędzie, 

gdzie tylko można się lansować. Czy 

jednak w takim „szaleństwie” ma czas 

na pracę… pracę, której się podjął jako 

burmistrz?

▶ Czeladzcy policjanci zatrzymali 43-let-

niego obywatela Ukrainy, który w trakcie 

interwencji usiłował ich przekupić. Mający 

sporo ponad 3 promile alkoholu w orga-

nizmie mężczyzna próbował wręczyć 

stróżom prawa 100 zł, aby uniknąć po-

bytu na izbie wytrzeźwień po wszczętej 

w miejscu pracy awanturze. 

▶ W Czeladzi w ręce policjantów wpadł 

34-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, 

podejrzewany o nawiązanie w celach pe-

dofilskich kontaktu z osobą małoletnią. 

Mężczyzna zaczepił spotkaną na ulicy 

dziewczynkę, zdobył jej numer telefo-

nu i zaczął z nią korespondować. Mama 

małoletniej, przeglądając rozmowy pro-

wadzone przez jej dziecko z nieznaną 

osobą, nabrała podejrzeń, że może mieć 

do czynienia z pedofilem. Zaniepokojona 

sytuacją, o swoich podejrzeniach opowie-

działa policjantom. Prowadzone przez 

będzińskich i czeladzkich kryminalnych 

czynności doprowadziły do zatrzymania 

mężczyzny. Co więcej, w trakcie wykona-

nych czynności w miejscu zamieszkania 

mężczyzny, stróże prawa znaleźli kilka-

naście gramów marihuany. 

▶ Przy ul. Wiejskiej w Czeladzi z winy 

kierującej fiatem seicento 35-letniej ko-

biety, która nie udzieliła pierwszeństwa 

przejazdu, doszło do zderzenia z moto-

cyklem yamaha. Poturbowany kierowca 

jednośladu z urazem nogi trafił do szpitala. 

▶ Do bardzo groźnie wyglądającego zda-

rzenia doszło w Czeladzi na parkingu przy 

centrum handlowym M1. 37-letni kierowca 

audi, próbując wyjechać z parkingu, naj-

pierw uderzył w renault, by chwilę później 

doprowadzić do kolizji z zaparkowanym 

peugeotem. Na widok pracownika ochro-

ny próbującego zatrzymać samochód 

kierowca audi ruszył „pod prąd”, taranu-

jąc przy okazji kilka znaków drogowych. 

Jego ucieczka nie trwała jednak długo. 

Będąc już na ul. Będzińskiej, siedzący 

za kierownicą audi mężczyzna najpierw 

zjechał na przeciwległy pas ruchu, a na-

stępnie uderzył w stojący przy drodze słup 

oświetleniowy. Policjanci, którzy zatrzy-

mali kierowcę, stwierdzili, że nie znajduje 

się on pod wpływem alkoholu. Jednak 

przeprowadzony dodatkowo test wykazał 

w jego ciele obecność narkotyków. 

▶ Na nic zdały się zabiegi kobiety, która 

podając się podczas rozmowy telefonicz-

nej za funkcjonariuszkę policji, usiłowa-

ła wyłudzić do starszych mieszkańców 

Czeladzi 96 tys. zł. Jej misterny plan legł 

w gruzach, gdy 81-letnia seniorka pojawi-

ła się w banku po wypłatę oszczędności 

całego życia. Zachowanie starszej ko-

biety zwróciło uwagę bankowej kasjer-

ki, która zapobiegła oszustwu metodą 

„na policjanta”. Kasjerka zaczęła dopy-

tywać starszą panią o powód wypłaty 

oszczędności. Przeczucie nie zawiodło 

pracownicy banku, gdy w odpowiedzi 

usłyszała, że po rozmowie telefonicz-

nej z osobą podającą się za policjantkę 

seniorka gromadzi gotówkę, by pomóc 

zatrzymanemu synowi. 

Na podstawie serwisu policja.pl
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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”.

 21 marca w Kopalni Kultury w Czeladzi odbyła się konferencja III Za-

głębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza. Było wiele gadających 

głów i sporo ciekawych wniosków. Zaprezentowano też specjalnego 

drona, który prowadzi pomiary składu chemicznego spalin. Nieste-

ty, konferencja odbyła się w godzinach, w których większość ludzi 

po prostu pracuje. To może odpowiadać różnego rodzaju urzędnikom, 

którzy spokojnie mogli uczestniczyć, przy okazji zaniedbując swoje 

biurowe obowiązki, ale nie mogło odpowiadać ludziom niezatrudnio-

nym w budżecie. Pod koniec konferencji na salę dotarł przedstawiciel 

czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto Stanisław Pisarek.

Do niemal pustej sali skierował wniosek dotyczący regulacji w ruchu 

drogowym. Podał pozytywny przykład Sosnowca, w którym likwiduje 

się już kolejne światła, a w to miejsce buduje ronda, co sprzyja i ekologii 

i płynności ruchu. Zaapelował do innych miast metropolii, by szuka-

no podobnych rozwiązań, bo spaliny z aut też mają niemały wpływ 

na smog. Przy okazji radny Pisarek wyraził żal, że nie ma podobnych 

konferencji dotyczących wód. Bo te w Zagłębiu to także istny dramat.

 Czeladzkie Termy Rzymskie zostaną rozbudowane. W efekcie 

ma powstać największy w Europie kompleks saun. Zostanie m.in. 

wybudowany budynek w kształcie rzymskiego Koloseum. I to są dobre 

informacje i prawdziwe inwestycje, bo ich celem jest zysk w przyszło-

ści. Nie ucierpi na nich czeladzki podatnik, bo zostaną zrealizowane 

z pieniędzy prywatnych. Takie działania popieramy z całą mocą. 

▶ 21 kwietnia w Spółdzielczym Domu Kultury „Odeon” odbył się 

spektakl satyryczny „Spiritus movens. 

Satyra ku przestrodze ludzi obyczaj-

nych” w wykonaniu AKWAMARYNU. 

Jego dopełnieniem była wystawa prac 

Krzysztofa Zięcika „Sztuka w satyrze”. 

Zaprezentowane na niej zostały kopie 

satyrycznych przedstawień wielkich 

kompozytorów, m.in. Strawińskiego, 

Vivaldiego, Beethovena, Schuberta, 

poza tym literatów – Tuwima, Conra-

da, a także tenora Placido Domingo. 

Oryginalne satyryczne prace Krzysz-

tofa Zięcika ukazują motywy sceny 

poetycko-muzycznej AKWAMARYN 

i Czeladzkiej Grupy POINT. Znaczącą 

część zajmują prace przedstawiają-

ce różne kreacje czeladzkiego poety, 

literata a także dziennikarza, autora 

kącika kulturalnego w „Nowoczesnej 

Czeladzi” – Krzysztofa Machy. Na wy-

stawie znalazły się też kopie karykatur 

autorstwa Enrico Carusa. Wystawa była 

czynna do końca maja.

▶ Dominik Michalski, uczeń klasy VIa 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy 

Łakomik w Czeladzi jako zwycięzca 

Gminnego Konkursu Recytatorskiego 

reprezentował nasze miasto w Eliminacjach Regionalnych Konkursu 

Recytatorskiego „MAŁY OKR 2018”, które odbyły się 10 kwietnia 2018 r. 

w Teatrze „Korez” w Katowicach. Przepięknie wyrecytował wiersz 

Juliana Tuwima „Grzyby” i „Monolog znerwicowanego ucznia” Moniki 

Popek i ostatecznie – mimo dużej konkurencji – zajął pierwsze miej-

sce. Jako laureat otrzymał skierowanie do Ogólnopolskiego Małego 

Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach (czeladz.pl).

 Władze Czeladzi nadal wesoło przepuszczają pieniądze na różne 

imprezy mniejsze i większe. Impreza o nazwie szlachecka zagroda 

na Rynku z 31 marca kosztowała 10 659,45 zł, koszt majówki na Ryn-

ku 5 maja wyniósł 7133,44 zł, a koszt imprezy majówkowej 6 maja 

na placu Viannaya poniesiony przez Kopalnię Kultury wyniósł 1845 

zł. XIX Festiwal Ave Maria kosztował 139 255,24 zł, a 9 czerwca była 

kolejna odsłona Industriady. Z pewnością, biorąc pod uwagę gwiazdy, 

które wystąpiły (m.in. zespoły Kombii i Luxtorpeda, kabaret Smile czy 

Krzysztof Cugowski), jeszcze droższe były tegoroczne Dni Czeladzi 

zorganizowane z rozmachem na stadionie CKS. 

 Co się dzieje z targowiskiem? Budowa trwa i trwa, a końca nie widać. 

Uprzejmie przypominamy, że to m.in. nasze artykuły obroniły Czeladź 

przed wieczną utratą tego kawałka atrakcyjnej ziemi w centrum na-

szego miasta. Burmistrz Szaleniec parł do partnerstwa publiczno-pry-

watnego. Ale na szczęście skończyło się na wieloletniej dzierżawie. 

Z kolei przy ul. Grodzieckiej trwa budowa centrum handlowego. Jego 

otwarcie zaplanowano na końcówkę 

2019 r.

▶ Burmistrz Szaleniec cieszy się 

na FB, że wrócono do współpracy 

z węgierskim miastem Varpalota, któ-

ra została zaniechania w poprzedniej 

kadencji. 9 czerwca w zamku „Thury” 

na Węgrzech podpisano w tej sprawie 

odpowiednie porozumienie. To prze-

cież trochę tak, jakby konserwator za-

trudniony przez mieszkańców bloku, 

by dbać o sprawność urządzeń, okien 

i czystość na klatce schodowej, pod-

pisywał jakieś umowy o wypoczynku 

z cieciem z sąsiedniego bloku i za pie-

niądze tych mieszkańców chodził sobie 

z nim na piwko i wódeczkę. Co z tego 

mamy? Jaką mamy korzyść z tego, 

że od czasu do czasu ktoś z zatrudnio-

nych przez nas urzędników przejedzie 

się na Węgry? Albo że zapłacimy za po-

byt węgierskich urzędników w naszym 

mieście i zapłacimy za ich zwiedzanie 

Wieliczki?

▶  11 czerwca odbyła się pierwsza 

sprawa w sądzie w Katowicach prze-

ciwko Zbigniewowi Szaleńcowi,

od którego radny Stanisław Pisarek oczekuje oficjalnych przeprosin. 

Na I rozprawie przesłuchano byłą burmistrz Teresę Kosmalę na oko-

liczność zatrudnienia żoiny burmistrza Iwony Szaleniec na stanowisku 

dyrektora Muzeum Saturn. Sprawa została odroczona do 26 września 

br. celem przesłuchania kolejnych świadków. W takim tempie ciągnąć 

się będzie pewnie do czasu, gdy zainteresowani albo poumierają, 

albo zapomną, co w ogóle idzie.

Fot. Romana Bańka

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik
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 1 maja czeladzki SLD zorganizował obchody Święta Pracy, w któ-

rym uczestniczyły także władze naszego miasta. Natomiast 3 maja 

delegacja czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto złożyła 

kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja. 

 Czeladzka Rada Miejska zdecydowała o przeznaczeniu 25 tys. zł 

na służby ponadnormatywne policjantów. Kwota pozwoli na skiero-

wanie do służby w bieżącym roku 150 dodatkowych umundurowanych 

policjantów, których zadaniem będzie zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkań-

ców miasta. Przy kierowaniu do służb ponadnormatywnych patroli, 

kierownictwo czeladzkiego komisariatu uwzględni także wnioski 

płynące od władz samorządowych oraz zgłoszenia pochodzące 

od mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-

czeństwa. Ponadto RM zdecydowała o przekazaniu pieniędzy na konto 

Funduszu Wsparcia Policji, które zostaną wykorzystane na zakup 

nowego radiowozu (policja.pl). 

 Ostatecznie po 72 latach 24 marca br. z ronda na Piaskach został 

usunięty pomnik ku czci Armii Czerwonej, która „wyzwalała” Czeladź. 

Stało się to dopiero 29 lat po rzekomym „upadku komuny” i 25 lat 

po opuszczeniu Polski przez armię wtedy już Rosji.

 14 czerwca godz. o 18.00 w Galerii Sztuki Współczesnej „Elek-

trownia” odbył się wernisaż wystawy pt. „Kobieta śląska ostoją 

tradycji i obrzędów”. Wystawę zorganizowano w ramach między-

narodowego festiwalu sztuki naiwnej Art. Naif i będzie można 

ją oglądać do 31 lipca codziennie w godz. 9.00 – 17.00 z wyjątkiem 

poniedziałków. W wernisażu uczestniczyło w porywach kilkanaście 

osób, przy czym zdecydowana większość były to osoby… związane 

z organizatorami wydarzenia. Ciekawe ile kosztowało nas zorganizo-

wanie tej wystawy? Ciekawe ile kosztuje nas organizowanie innych 

takich – jak się okazuje niemal nikomu niepotrzebnych – imprez? 

Na zdjęciu widoczne są „tłumy” czeladzian zachwyconych kolejnym 

wernisażem fundowanym nam za nasze pieniądze przez prężne 

Muzeum Saturn.

 Słońce Czeladzi zaświeciło dla Szkoły Podstawowej nr 4.  Po prze-

różnych przejściach i dużej niepewności co do jej losów, wydaje się, 

że sytuacja z wolna wraca do normy. W wyniku wiosennego naboru 

uczniów, na pewno powstanie w niej jedna nowa klasa i we wrześniu 

tego roku co najmniej kilkanaścioro Pierwszaków zacznie w niej 

naukę. Wraz z nimi w szkole uczyć się będą uczniowie ostatniej 

klasy gimnazjum. Obecnie połowa budynku jest wydzierżawiona 

czeladzkiemu ZIK-owi, naszej komunalnej spółce z o.o. Ciekawe jak 

rozwinie się sytuacja? Bo jeśli z czeladzką edukacją ma być dobrze, 

to w kolejnych latach Czwórce będą przybywały następne klasy. Czy 

ZIK odda wówczas pomieszczenia? I jak wówczas będzie świecić 

czeladzkie słoneczko?

▶ Podczas obrad komisji czeladzkiej Rady Miasta jednej z radnych 

wyjątkowo nie spodobało się, że inny radny po kilkunastu minutach 

opuścił spotkanie. Ciekawe dlaczego radnej tej nie przeszkadza fakt, 

że wielu radnych wprawdzie ciałem uczestniczy w posiedzeniach, 

ale słowa z siebie nie potrafią wydusić. Zresztą i te posiedzenia 

tychże komisji to tak naprawdę strata czasu tych ludzi i strata na-

szych pieniędzy.

▶ Wpadka faworytów na turnieju piłki nożnej. Niecodzienne wy-

darzenie miało miejsce 18 czerwca podczas turnieju piłki nożnej 

zorganizowanego przez miasto na stadionie im. Józefa Paweł-

czyka. Uznawana za faworyta rozgrywek drużyna reprezentująca 

klasy sportowe ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej 

została zdyskwalifikowana za niesportowe zachowanie. Otóż 

w czasie jednej z przerw „młodzi sportowcy”, czując nieodparty 

głód nikotynowy, musieli sobie zapalić. Zostało to zauważone 

przez opiekunów innych drużyn, w stosunku do których młodzież 

zachowała się nieelegancko. Finał tego incydentu byłby widoczny 

w tabeli rozgrywek, gdyby ktokolwiek chciałby się tym pochwalić. 

Ani portal miejski, ani szkolny nie przedstawiły relacji z turnieju; 

informujemy o tym jako jedyni.

 Komenda Powiatowa Policji w Będzinie, Komenda Wojewódzka 

Policji w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny 

Metis w Katowicach zorganizowały w Galerii Sztuki Współczesnej 

„Elektrownia” w Czeladzi konferencję w ramach kampanii społecz-

nej „Moje Bezpieczne (?) Dziecko”. Przedsięwzięcie skierowane było 

do pedagogów oraz nauczycieli ze szkół w powiecie będzińskim, 

Sosnowcu i Piekarach Śl. Jego głównym celem jest podnoszenie 

świadomości związanej z problematyką bezpieczeństwa dzieci, w tym 

spraw wykorzystywania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej 

i handlu organami (policja.pl).
Fot. T. Cukiernik

Fot. P. Łakomik Fot. T. Cukiernik

Fot. policja.pl
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PLEBISCYT NA SPORTOWCA 
WSZECH CZASÓW CZELADZI

Józef Pawełczyk 
(ur. w 1905 r. w Czeladzi, 
zm. w 1998 r. w Czeladzi) 
Trener i działacz sportowy. Już w latach 

młodzieńczych zetknął się z działalno-

ścią sportową w Towarzystwie Gim-

nastycznym „Sokół”, co zaowocowało 

jego zainteresowaniami sportowymi. 

Grał w piłkarskiej drużynie na pozycji 

bramkarza, brał udział w biegach prze-

łajowych i długodystansowych, startował 

w biegach przez płotki, skakał o tyczce, 

boksował, był również gimnastykiem oraz 

szermierzem. Sukcesów odniósł jednak 

niewiele, największym było zdobycie 

IV miejsca w szabli podczas szermierczych 

mistrzostw Polski we Lwowie w 1937 r. 

W 1937 r. założył Amatorskie Towarzy-

stwo Sportowe, którego został prezesem. 

Był członkiem klubu sportowego „Sęp” 

oraz CKS Czeladź (po II wojnie św. był 

wieloletnim prezesem CKS-u). Wiele 

sukcesów odniósł na polu organizacyj-

nym. Był współorganizatorem zawodów 

i mitingów lekkoatletycznych w Czeladzi 

z udziałem czołowych sportowców Pol-

ski. Wielką miłością Pawełczyka stała 

się lekkoatletyka. Jako wspaniały trener 

wyszukiwał i szlifował talenty. Spod jego 

ręki wyszli mistrzowie i rekordziści Polski, 

reprezentanci kraju i olimpijczycy, w tym 

m.in. Włodzimierz Puzio – sprinter i płot-

karz, a potem trener kadry lekkoatletów 

Polski, Kuby, Meksyku i Chile, Henryk 

Grabowski – trzykrotny mistrz i sied-

miokrotny rekordzista Polski w skoku 

w dal, dwukrotny olimpijczyk (Helsinki 

i Melbourne), Walerian Mucha – tyczkarz, 

mistrz Polski, Irena Serafi nówna – bie-

gaczka, reprezentantka Polski, Irena Segno 

– sprinterka, wicemistrzyni uniwersjady, 

Marian Kita – mistrz Polski juniorów 

w pchnięciu kulą i wielu innych. Spor-

towej pasji poświęcał się do końca życia. 

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał też 

nagrodę miasta. Jego imieniem nazwano 

czeladzki stadion, a od września 1998 r. 

odbywa się w Czeladzi Memoriał im. 

Józefa Pawełczyka w zawodach lekkoatle-

tycznych dziewcząt i chłopców. 

(na podstawie wikizaglebie.pl)

Marek Jędras 
(ur. w 1954 r. w Czeladzi)
Piłkarz (napastnik), wychowanek Gór-

nika Piaski, jedyny czeladzianin strzelec 

gola w fi nale Pucharu Polski z Piastem 

Gliwice na Stadionie Śląskim Chorzowie 

wygranym przez Zagłębie Sosnowiec 

2:0. Poza Górnikiem Piaski, grał w CKS-

-ie Czeladź, Zagłębiu Sosnowiec, Wisłoce 

Dębica. Łącznie rozegrał 74 mecze, w tym 

60 w I lidze, strzelając cztery gole. 

(na podstawie wikizaglebie.pl)

Marian Kita 
(ur. w 1942 r. w Czeladzi)
Czeladzianin z dziada pradziada. W mło-

dości uprawiał lekkoatletykę. Specja-

lizował się w pchnięciu kulą. Jego naj-

większym sukcesem było zdobycie tytułu 

mistrza Polski młodzików w 1958 r. oraz 

wicemistrza Polski juniorów w 1960 r. 

Przez 40 kierował Zakładem Rehabilitacji 

Leczniczej w czeladzkim szpitalu. Od lat 

aktywny czeladzki społecznik, obecnie 

i przez wiele kadencji radny Rady Miej-

skiej w Czeladzi. Kita jest już emerytem, 

często uczestniczy w pielgrzymkach.

SPORTOWIEC
DYSCYPLINA 

SPORTU
OKRES GŁOSOWANIE

Marek Bęben piłka nożna do 1999 r.

Henryk Piotr 

Grabowski
skok w dal lata 50.

Stanisław Marian 

Hachorek
piłka nożna lata 40.-60.

Józef Herman żużel lata 50.

Robert Janiec

wspinaczka 

wysokogórska, 

maraton

od 2009 r.

Marek Jędras piłka nożna

Kacper Kaczor dżudo od 2015 r.

Marian Kita lekka atletyka II poł. XX w.

Henryk 

Komuniewski
kolarstwo lata 50.-70.

Wawrzyniec Latus
podnoszenie 

ciężarów

lata 10. 

XXI w.

Beata Elżbieta 

Maksymow-Wendt
dżudo lata 90.

Walerian Mucha skok o tyczce lata 30. i 40.

Sławomir 

Olejniczak

wspinaczka 

wysokogórska
od 2002 r.

Józef Pawełczyk
trener i działacz 

sportowy
II poł. XX w.

Jolanta Ptaś nordic walking od 2011 r.

Włodzimierz Puzio lekkoatletyka lata 40. i 50.

Zbigniew Szaleniec piłka nożna lata 80. i 90.

Spada liczba 
mieszkańców Czeladzi

W maju w Siemianowicach Śl. 

odbyło się spotkanie poświę-

cone ustawie odorowej, który 

to problem dotkliwie dotyka mieszkańców 

także naszego miasta. Poseł Paweł Kukiz

ciekawie mówił o problemach wprowa-

dzania ustaw w Polsce oraz tradycyjnie 

już o systemowych problemach naszego 

kraju. W wielu kwestiach trudno się z nim 

nie zgodzić.

Na zdjęciu poseł Paweł Kukiz, poseł 

Barbara Chrobak, prezydent 

Siemianowic Śl. Rafał Piech oraz 

poseł Grzegorz Długi.

Ustawa odorowa

2018 – na 31 V

Źródło: Roczniki statystyczne GUS oraz UM Czeladź

Tomasz 
Cukiernik

Cały czas zmniejsza się liczba 

mieszkańców naszego miasta. 

Według stanu na 31 maja 2018 

r. w Czeladzi mieszkało 30 376 osób. 

To 133 osoby mniej niż w analogicznym 

okresie ubiegłego roku i aż 1378 osób 

mniej niż we wrześniu 2014 r. Aż o tyle 

osób zmniejszyła się liczba czeladzian 

podczas kadencji obecnego burmistrza! 

Ostatnio tak mało mieszkańców Czeladź 

liczyła w 1960 r. – było to 30 176 osób, 

podczas gdy w 1961 r. – już 31 tys. i liczba 

ta nie była niższa przez kolejne 56 lat. Jest 

duże prawdopodobieństwo, że niestety 

w 2019 r. liczba mieszkańców Czeladzi 

spadnie po raz pierwszy od 60 lat, czyli 

od 1959 r. do poniżej 30 tys. 

W poprzednich numerach 
zaprezentowaliśmy już 
14 kandydatów. Poniżej 
trzej następni. 

Redakcja

Tabela sportowców do wycięcia i głosowania. 

Prosimy o wybranie trzech sportowców i zaznaczenie 

swojego wyboru w prawej kolumnie, 

a następnie wysłanie skanu formularza na e-mail: 

nowoczesnaczeladz@gmail.com do 15 sierpnia 2018 r.

Fot. wikizaglebie.pl
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Droga Redakcjo!
Mam problem, który już gościł swego 

czasu na tych łamach i jak się okazuje, 

nadal nie został rozwiązany. I jest to pyta-

nie do Pana Burmistrza: dlaczego 25 maja 

w samo południe na całej ul. Mysłowickiej 

świeciły się lampy uliczne? A dzień był 

wyjątkowo słoneczny (załączam zdjęcie). 

Podobnie było wcześniej na ul. Staszica – 

również w dzień zaświecone były lampy. 

Kto za to płaci? Oczywiście, my wszyscy, 

czeladzianie! Mamy wyjątkowo nieudolne 

władze, jeśli pozwalają na takie marno-

trawstwo!

Mieszkaniec oś. Słonecznego

* * *

Zreformowany szpital?
Tyle piszecie i chwalicie zmiany na do-

bre w czeladzkim szpitalu powiatowym. 

A w rzeczywistości niewiele się zmieni-

ło… chyba że na gorsze. Byłem na izbie 

przyjęć i pani kazała mi czekać czerty (!) 

godziny lub jechać do szpitala w Będzinie. 

Pojechałem do Siemianowic i od ręki 

załatwiono mój problem zdrowotny! 

Niedoszły pacjent 

czeladzkiego szpitala

Od Redakcji: Być może nowi zarządzają-

cy czeladzkim szpitalem nie są w stanie 

od razu zreformować wszystkich łych 

naleciałości, zaniedbań i zaniechań 

z wielu lat. Dajmy im jeszcze szansę. 

* * *

Lepszy był ZBK
Po iluś miesiącach po likwidacji ZBK, 

ludzie dostają rachunki do zapłaty, ale 

pieniądze idą na konto urzędu, a nie 

CTBS. Nie wiadomo, za co i dlaczego. 

Znów pojawiam się u Państwa po pew-

nym czasie obserwacji nowego Tworu 

jakim jest CTBS-ZBK. Szkoda że to nie 

jest odwrotnie tzn. ZBK-CTBS. Jestem 

pewien, że byłoby lepiej. Długo to leciało 

z tzw. rozpędu, a teraz zaczynają się klocki. 

Babcia była raz w siedzibie CTBS-u i nie 

trafi ała na godziny przyjęć, więc została 

przez pracownika wygoniona i pouczona, 

że powinna się nauczyć czytać przed 

wejściem do pokoju. Nazajutrz już dosto-

sowała się do poleceń, lecz nie załatwili 

sprawy, bo należy z wystawionym pismem 

przez CTBS-ZBK iść do Urzędu Miasta. 

Nie rozumiem, a co gorsze, większość 

z najemców lokali nie rozumie.

Ponadto zostało u znajomych totalnie 

źle rozliczone ciepło na ul. Spółdzielczej 

i nie tylko – zaznaczam – że źle rozliczone, 

ale na korzyść fi nansową CTBS-ZBK. Tak 

nie bywało. Co się dzieje? Co za ludzie 

tam pracują? Wulgaryzm, brak posza-

nowania petenta, lekceważenie, ganianie 

z pokoju do pokoju, brak możliwości 

dodzwonienia się w godzinach pracy. 

To, co się dzieje obecnie, to za rządów 

byłego ZBK było niedopuszczalne. Po-

wiem szczerze, wtedy narzekaliśmy, ale 

był petent poszanowany, nie jak obecnie. 

Pozdrawiam

(z poczty mailowej)

* * *

Równoległa dla całego 
os. Piłsudskiego
Przez ponad 30 lat ul. Równoległa jako 

dwukierunkowa obsługiwała ruch samo-

chodów na os. Piłsudskiego. Problem po-

wstał w tej kadencji burmistrza Czeladzi, 

kiedy po przeprowadzonym koniecznym 

remoncie tej drogi przez miasto została 

niespodziewanie zmieniona również orga-

nizacja ruchu na tej drodze. Początkowo 

na jej całej długości była to ulica jedno-

kierunkowa. Po kilku dniach w wyniku 

gwałtownej interwencji mieszkańców do-

puszczono częściowo ruch dwukierunko-

wy, ale tylko na części tej drogi. Pozostała 

jej część to droga jednokierunkowa, która 

wyraźnie komplikuje życie znacznej więk-

szości mieszkańców ul. Niepodległości. 

Głównym powodem nietrafnych decyzji 

dotyczących zmiany ruchu na ul. Rów-

noległej jest brak otwartych konsultacji 

burmistrza z mieszkańcami osiedla i brak 

odpowiednich badań nad skutkami takich 

zmian. Brak profesjonalnego podejścia 

władz do tej sprawy spowodował, że droga 

Równoległa o szerokości około 7 m, która 

przez kilkadziesiąt lat była użytkowana 

głównie przez mieszkańców tego osiedla 

jako ulica dwukierunkowa, służąc również 

w godzinach wieczornych i nocnych jako 

parking, straciła swoje pierwotne przezna-

czenie. W wyniku tego ruch niektórych 

samochodów został przeniesiony na bar-

dzo wąską osiedlową ul. Niepodległości, 

stwarzając poważne niebezpieczeństwo dla 

poruszających się tam pieszych, głównie 

rodziców z dziećmi ze żłobka lub przed-

szkola czy też samych dzieci wracających 

z SP nr 3 do domu. Czas najwyższy, ażeby 

tę sprawę przywrócić do normalności. 

Imię i nazwisko 

do wiadomości Redakcji

Ul. Równoległa
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cieszą, że mamy takie ładne diety – o czym 

tu zresztą mówić? Zaledwie dwie krajowe 

podstawy – jakieś marne grosze. Jakby 

były jeszcze większe, to może by większa 

rywalizacja w wyborach była. A tak to cią-

gle te same milczące twarze – zapędził 

się Ogon i w tym momencie ugryzł się 

w język, widząc groźnie wpatrzone w niego 

oczy Spaleńca.

Z opresji wybawił go Wojćkowski 

– Zostawmy diety na boku. Tu idzie 

o sprawy najważniejsze – zaczął pod-

ekscytowanym głosem. – My, radni je-

steśmy reprezentantami mieszkańców. 

I to my powinniśmy za nich i dla nich, 

i dla nas pilnować władz wykonawczych. 

A co to są władze wykonawcze? – zapytał, 

a po chwili ciągnął – Wyobraźcie sobie 

że jest blok, a w nim klatka schodowa 

i dziesięć rodzin. Jakbyście w takim bloku 

zatrudnili stróża, żeby był takim konser-

watorem, sprzątaczem, żeby wszystko dzia-

łało, żeby nic nie ciekło, żeby było czysto, 

żeby schody czy drzwi były naprawione, 

żeby wybitą szybę wprawić, żeby otwie-

rał drzwi listonoszowi itd., itd., to byście 

go pilnowali i rozliczalibyście skrupulatnie 

z każdego grosza. I nie zdajecie sobie spra-

wy, że burmistrz to jest właśnie taki stróż! 

Tylko nie w bloku, a na skalę niewielkie-

go miasta. Ale tu już zapominacie, żeby 

go pilnować, zapominacie że to on wy-

daje waszą kasę – Wojćkowski spojrzał 

na radnych i zorientował się, że mówi jak 

– Dzień dobry – powitał zebranych prze-

wodniczący Ogon – rozpoczynamy sesję 

zwołaną na wniosek radnych Wrońskiego, 

Pisaka i Wojćkowskiego, którzy przynieśli 

jakieś marne 130 głosów z podpisami 

poparcia mieszkańców. 

Popatrzył na niemal pustą salę. Miesz-

kańców w ogóle nie interesowały sprawy 

miejskiej władzy i oprócz radnych oraz 

burmistrza Burmistrza* Spaleńca nikogo 

nie było.

– No to słucham, o co wam tym razem 

idzie? – zapytał.

Do mównicy podszedł Pisak.

– Doszliśmy z kolegami do wniosku 

– tu wskazał na Wrońskiego i Wojć-

kowskiego – że należy w naszej radzie 

przedyskutować sprawy zasadnicze i roz-

począć w mieście intensywne działania 

edukacyjne. Mija już kolejna dekada 

od pożegnania się Polski z komunizmem, 

a obywatele nadal nie rozumieją zasad 

demokracji, nie rozróżniają radnego 

od pracownika Urzędu Miasta, nadal nie 

kojarzą, że to ich pieniądze są wydawane 

w mieście na wszystko. Kiedy ostatnio 

próbowaliśmy przekonać ludzi, że nasze 

diety są zawyżone, to większość uważała, 

że my po prostu pracujemy w urzędzie 

na etatach i że nam się należy. 

– Proszę tu nie wspominać tego żenu-

jącego incydentu – przerwał mu Ogon. 

– Wtedy też przynieśliście bardzo mało 

podpisów mieszkańców. Widać, że oni się 

do ściany. Spróbował inaczej. – Jak macie 

stróża, to on nie wymyśla sam, że musi 

sobie kogoś zatrudnić do pomocy, tylko 

grzecznie was o to najpierw pyta. I jak się 

to już dzieje, to zawsze za waszą zgodą, 

bo rzeczywiście ten malarz czy hydrau-

lik może być chwilowo potrzebny. Nie 

podejmuje sam decyzji, że kupuje albo 

sprzedaje kawał ziemi przed blokiem. Nie 

wymyśla, że trzeba zrobić partnerstwo 

i specjalne narady, i szkolenia ze stróżem 

z sąsiedniego bloku. Bo byście go po-

gonili za głupotę, jaką chciałby zrobić 

z waszymi pieniędzmi. Jak robicie grilla, 

to nie wygłasza przemówień, a wy nie 

bijecie mu braw, tylko co najwyżej może 

wam poustawiać leżaki, kiełbaski smażyć 

i po piwko biegać. I nie wysyła wam ży-

czeń na święta za wasze pieniądze, ani nie 

wiesza swoich plakatów na klatce. A jakby 

na waszym podwórku była stara komórka, 

a on chciał w nią wpakować kupę waszej 

kasy, żeby ją wyremontować i zrobić w niej 

np. obserwatorium astronomiczne, to też 

byście go pogonili – Wojćkowski przerwał 

i spojrzał na salę. 

Radni patrzyli na niego ze zdumieniem. 

Jak można genialnego Spaleńca porów-

nywać ze stróżem? Stróż to tylko stróż, 

a przecież Spaleniec to najwspanialszy 

burmistrz. Słońce Czeladzi. On nigdy 

się nie myli. To jego portrety i tablice 

jemu poświęcone wiszą w całym mieście. 

To on przecież pozałatwiał wszystkim 

miejsca w radach nadzorczych albo fajną 

robotę w różnych urzędach w Sosnowcu, 

Będzinie i Wojkowicach. Cóż ten Wojć-

kowski tu wygaduje? A ten, niezrażony 

kontynuował. 

– No i idzie o to, by ludzie w mieście 

zrozumieli, że jak mamy remontować 

jakiś obiekt, a potem go utrzymywać, 

to że to oni za to płacą i że te pieniądze nie 

spadają z nieba. Nawet jak się jakąś dotację 

załatwi, to reszta kasy musi być od nas, 

a dotacji nie dają przecież na to co nam 

jest rzeczywiście najbardziej potrzebne, 

tylko na jakieś wymysły z Brukseli. 

– Dokładnie tak – poparł go Pisak – jak 

się zwiększa budżet, to myślicie, że skąd 

ta kasa? A potem musimy po wodę w ko-

lejkach stać, jak braknie w rurach. Albo 

śmieci zawozić aż do Sosnowca i jeszcze 

płacić za to ciężkie pieniądze. Zapomnie-

liście, ile już razy mieliśmy podwyżkę? 

A przecież można by, zamiast wygłupiać 

się z niepotrzebnym remontem czegoś, 

a potem tego utrzymywaniem, lepiej mieć 

wywóz śmieci za darmo!

Jako trzeci z tenorów dołączył Wroński.

– I nawet wy sami nie do końca wiecie, 

po co tu jesteście! A część z was to potężna 

pomyłka – a raczej wasze cwaniactwo. 

Po co wy tu jesteście? Dla tej diety? Po co? 

Wstydzilibyście się! Mieszkańcy też nie 

wiedzą, po co nas mają. Wydaje im się, 

że radny to jest taki ktoś, kogo trzeba 

poszukać, jak jest dziura w chodniku, albo 

trawa niewystrzyżona. A przecież to total-

na bzdura. Od tego mamy etatowe służby. 

Tak samo pieniądze – nawiązał do słów 

Wojćkowskiego. – Tu obecny Spaleniec 

chce ciągle coraz więcej pieniędzy zabie-

rać mieszkańcom. Cieszy się z każdego 

wzrostu budżetu i natychmiast go zjada. 

Koszty utrzymania miasta potwornie ro-

sną. A przecież – tak jak powiedział kolega 

Wojćkowski – to miasto jest jak klatka 

schodowa w naszym bloku. A burmistrz 

to tylko stróż. I ma nas – radnych – słu-

chać. A mieszkańcy powinni to wiedzieć.

Gdy skończył i popatrzył na twarze rad-

nych, dostrzegł zniesmaczenie i pretensje. 

Głos zabrał Wentyl.

– Jak możecie nas tutaj obrażać? My bar-

dzo ciężko pracujemy. Popieramy naszego 

burmistrza we wszystkich jego działaniach. 

Nasze diety są i to za niskie, bo wszyscy 

bardzo się udzielamy i wspomagamy 

ludzi biednych w Czeladzi, kupujemy 

nagrody dla dzieci, fundujemy im obiady 

w szkołach.

W tym momencie wsparł go Spaleniec.

– Ja nie rozumiem, jak można tak obra-

żać naszych wspaniałych radnych, dzięki 

którym tak pięknie zmieniam Czeladź? 

Niech pan coś z tym zrobi, panie Ogon. 

Ogon popatrzał na salę obrad. Zobaczył 

te same twarze, które tak dobrze znał już 

od wielu lat. Uświadomił sobie, że twarze 

znał, ale niektórych głosów nie. Popatrzał 

na radną Ziarno czy radnego Wpychło 

– nigdy nie odezwali się ani na sesji ani 

na komisji. Tylko głosowali zawsze tak, 

jak chciał Spaleniec. 

– Tak, tak panie burmistrzu – przerwał 

swoje smutne rozważania. – Już dość tej 

tyrady panowie radni. A tak naprawdę 

to jaki macie wniosek? 

– No jak to jaki? – żachnął się Wroński. 

– No przecież, żeby zrobić obowiązkowe 

szkolenia. Najpierw dla radnych, a potem 

dla mieszkańców. 

– Aha, zatem zarządzam głosowanie. 

Proszę włączyć urządzenia i nacisnąć 

guziczek. No tak, wniosek nie przeszedł. 

To jednoznacznie dowodzi, że nasi 

mieszkańcy są doskonale zorientowani 

co do wszelkich spraw naszej samorządo-

wości i żadne szkolenia nie są potrzebne. 

Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos?

Do mównicy podszedł Spaleniec.

– Ze zdumieniem wysłuchałem tych 

haniebnych słów. One dowodzą, że ci trzej 

panowie nie mają najmniejszego pojęcia 

o zasadach naszej polskiej samorządo-

wości. Wypada ich głęboko dokształcić 

i zreformować. Im są potrzebne szkolenia, 

a nie naszym wspaniałym mieszkańcom 

i doskonałym radnym. Na szczęście nie-

bawem wybory, więc myślę, że problem 

sam się rozwiąże – uśmiechnął się wy-

luzowany. – Niepotrzebnie tylko straci-

liśmy dziś czas – spojrzał na Ogona, dając 

wymowny znak.

– Tak, tak panie burmistrzu – zareago-

wał natychmiast wyprężony na baczność 

Ogon – zamykam na dziś obrady. Zgodnie 

z poprzednimi ustaleniami, kwestię ko-

lejnych podwyżek diet omówimy na ko-

lejnej sesji.

I radni z poczuciem dobrze spełnionego 

obowiązku wobec mieszkańców rozeszli 

się do domów. 

Leon Dąbrowski

Cd. fikcyjnej i humorystycznej 

relacji z przyszłości nastąpi.

* burmistrz Spaleniec ma na imię Bur-

mistrz – wyjaśnienie w poprzednich 

odcinkach.Gospodarz domu Burmistrz* Spaleniec cieszy się z aplauzu SWOICH mieszkańców Rys. Piotr Zięba
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Można było też posłuchać ciekawej 

prelekcji przygotowanej i wygło-

szonej przez gościa specjalnego 

tego projektu – Dariusza Walerjańskiego, 

badacza zabytków, poszukiwacza, histo-

ryka, twórcę i wieloletniego kierownika 

Międzynarodowego Centrum Badań Dzie-

dzictwa Przemysłowego dla Turystyki dzia-

łającego przy zabytkowej kopalni Guido 

w Zabrzu. Kuratorem wystawy jest artysta 

fotografik Zbigniew Podsiadło. Wystawa 

zawitała do Czeladzi w ramach IV edycji 

Festiwalu Fotografii Industrialnej, który jest 

formą przeglądu twórczości profesjonalnej, 

jak i amatorskiej przedstawiającej w spo-

sób kreatywny przestrzenie przemysłowe. 

Z tematyki festiwalu wynika też lokalizacja 

wystaw w obiektach poprzemysłowych 

pełniących z powodzeniem nowe funkcje 

Czeladzki szpital 
redukuje straty i prowadzi 
rekordowe inwestycje.

W  rezultacie prowadzonej 

od początkowych miesięcy 

2017 r. restrukturyzacji szpi-

tala powiatowego w Czeladzi znacznie 

obniżono koszty, co wraz ze zwiększonymi 

przychodami pozwoliło zakończyć pierw-

szy raz, rok z niewielką stratą. To duża 

zmiana w stosunku do lat poprzednich, 

gdy powiat pokrywał wielomilionowe 

straty szpitala.

Na 2018 r. zaplanowano w szpitalu re-

kordowe inwestycje o wartości 16 mln 

zł! Wymienię główne inwestycje: prze-

budowa i modernizacja pomieszczeń 

na potrzeby Oddziału Okulistyki wraz 

z blokiem operacyjnym w szpitalu w Bę-

dzinie (6 mln zł), termomodernizacja 

budynku głównego szpitala w Czeladzi 

(ponad 6 mln zł), przebudowa i moder-

nizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni 

Specjalistycznej w Będzinie (1,85 mln zł), 

wymiana wind wraz z remontem szybów 

Są ulice, osiedla, dzielnice, których 

mieszkańcom władze miejskie 

budują place zabaw, parki, re-

montują ulice, różne udogodnienia. 

Są i takie miejsca, których mieszkańcom 

władze miejskie obiecują złote góry, 

a wychodzi z tego niewiele lub nic. Jest 

w Czeladzi taka dzielnica, której miesz-

kańcom władze miasta nawet nic nie 

obiecały przez całą ubiegającą kadencję. 

Tą dzielnicą jest część miasta, nazywana 

potocznie Musiała. Inne dzielnice mogły 

cieszyć się z nowych skwerów, placów 

Paweł 
Łakomik

Musiała 
– zapomniane 
miejsce na ziemi

zabaw, miejsc parkingowych, ulic, par-

ków, placów z fontannami, hucznych 

urodzin wreszcie. Co prawda, w parku 

Jordana, został postawiony plac zabaw 

ze strefą fitness i na Alfredzie będzie 

budowana strefa integracji społecz-

nej. Ale to wszystko w ramach budżetu 

obywatelskiego, zainicjowane przez 

obywateli i przez nich, za przynależne 

im fundusze, w głosowaniu, „wywal-

czone”. Natomiast z inicjatywy władz 

miejskich mieszkańcy nie doczekali 

się niczego, a mają takie same, jak inni, 

potrzeby, poczucie miejskiej przynależ-

ności, no i płacą jak wszyscy podatki. 

Pragnę przypomnieć, że to „zapomniane 

miejsce” ma w Radzie Miejskiej swoich 

przedstawicieli: Zofię Bazańską i Wal-

demara Żaka. Oboje z koalicji rządzącej 

oraz Irenę Owczarz z wyjątkowo biernej 

opozycji.

windowych w Czeladzi i Będzinie (1 mln 

zł), modernizacja pomieszczeń na po-

trzeby 6-stanowiskowej Sali Nadzoru 

Kardiologicznego, która będzie działa-

ła w ramach Oddziału Wewnętrznego 

II z pododdziałem Szybkiej Diagnostyki 

Kardiologicznej w Czeladzi (800 tys. zł). 

Przyjęto również „Plan zakupów inwe-

stycyjnych sprzętu i aparatury medycznej 

oraz technicznej na 2018 rok” na kwotę 

1,1 mln zł.

Dotychczasowe zmiany w szpitalu 

spowodowały znaczną poprawę dostęp-

ności i jakości świadczeń medycznych, 

a dalsze plany inwestycyjne zwiększą 

jeszcze jakość świadczonych usług me-

dycznych. Warto wspomnieć, iż w szpitalu 

znacząco został rozszerzony wachlarz 

zabiegów operacyjnych w najnowszych 

technologiach laparoskopowych, w tym 

operacje onkologiczne na jelicie grubym 

realizowane przez znanego w Europie 

prof. S. Czudka. 

Mateusz Drożdżowski

przewodniczący Rady 

Powiatu Będzińskiego

Dobry rok 
szpitala

w przestrzeni publicznej. Dyrektorem 

artystycznym Festiwalu Fotografii Indu-

strialnej jest Krystian Niedbał.

Autorzy zdjęć nawiązali w swej wystawie 

do przemysłu, który kształtował ten region 

kraju od schyłku XVIII w. Na początku 

XX w. Zagłębie Dąbrowskie było najbar-

dziej uprzemysłowioną częścią Królestwa 

Polskiego. Po 1989 r. do zmiany systemu. 

Przemysł ciężki znalazł się w kryzysie. 

Zaczęto zamykać kopalnie, huty, co trwa 

do dzisiaj. W latach 90. zmienił się krajo-

braz regionu. Zagłębie, z regionu typowo 

górniczego, przemieniło się w region 

usługowo-handlowy. Fotograficy po-

stanowili uwiecznić industrialną stronę 

swojego regionu, dokumentując zarówno 

pozostałości infrastruktury przemysłowej, 

jak i nadal działające zakłady.

– Efekt tej fotograficznej wędrówki 

po industrialnych zakamarkach zagłę-

biowskich zakładów przemysłowych 

został namalowany, narysowany okiem 

kamery, aby ocalić od zapomnienia 

i pokazać, że tacy byliśmy i tacy dziś 

jesteśmy. Jak mawiał znany i ceniony 

fotograf Jerzy Lewczyński „nie mijamy 

bez śladu, a ślad to właśnie fotografia”. 

Zaprezentowane podczas wystawy oraz 

w prezentacji fotografie różnych autorów 

uczą nas otwierać oczy i widzieć nie tylko 

przedmioty, rzeczy, miejsca i specyficzne 

krajobrazy, ale piękno zmienności świata 

– mówi zaproszony do projektu Dariusz 

Walerjański, który wygłosił w Galerii 

„Elektrownia” prelekcję o przemyśle 

zagłębiowskim.

Joanna Bratko-Lityńska

Industrialne piękno 
Zagłębia w Czeladzi
23 maja w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” można było obejrzeć 
wystawę fotograficzną członków Stowarzyszenia Miłośników Fotografii 
pod tytułem „Industrialne piękno Zagłębia”.

Źródło: www.powiat.bedzin.pl

Wnętrze zdewastowanego Domu Ludowego, zwanego 

Klubem, będącego znaczącym ośrodkiem kultury 

i sportu w mieście

Alejki parku usłane, na początku lata, liśćmi 

z ubiegłorocznej jesieni.

Boisko przy dawnej ul. 18 Listopada było, w przeszłości, 

świadkiem wielu ważnych wydarzeń, meczów na szczycie: 

blok na blok, ulica na ulicę, osiedle na osiedle.

Pozostałości po ostatnim boisku na os. Musiała

Fot. Ireneusz Czechowicz

Fot. P. Łakomik
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COOLINARNA

Jednym z najczęściej diagnozowanych 

zaburzeń w profi lu lipidowym jest 

podwyższony poziom cholesterolu 

we krwi. Wokół cholesterolu oraz jego 

zbyt wysokiego stężenia we krwi narosło 

sporo mitów. Najważniejsze z nich do-

tyczą tego, że to spożywanie tłuszczów 

przyczynia się do zwiększonego poziomu 

cholesterolu we krwi, a także błędnego 

przekonania, że cholesterol to główny 

czynnik ryzyka rozwoju chorób układu 

krążenia. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego 

takie teorie nie znajdują pokrycia, warto 

dowiedzieć się, jak syntetyzowany jest 

cholesterol i jaka jest jego rzeczywista 

rola w organizmie.

Cholesterol – związek 
niezbędny do życia
Cholesterol to substancja lipidowa sta-

nowiąca niezbędny składnik budulco-

Hipercholesterolemia 
– jak się odżywiać?

wy błon komórkowych. Ponadto jest 

to aktywny metabolit wielu istotnych 

przemian. Cholesterol jest prekursorem 

do syntezy licznych związków aktywnych 

biologicznie, takich jak hormony płciowe 

(estrogen, progesteron, testosteron) czy 

hormony kory nadnerczy. Bez cholesterolu 

nie jest możliwa synteza witaminy D3 czy 

kwasów żółciowych. A skąd się bierze 

w organizmie sam cholesterol?

Podstawowym źródłem cholesterolu jest 

jego synteza wewnątrz organizmu. Taki 

cholesterol endogenny syntetyzowany 

jest przez wszystkie komórki organi-

zmu, głównie jednak proces ten zachodzi 

w wątrobie, jelitach oraz skórze. Źródłami 

dla syntezy cholesterolu są w 50% węglo-

wodany, w 30% tłuszcze, a w 20% białka. 

Dobitnie świadczy to o tym, że największy 

wpływ na poziom cholesterolu ma dieta 

obfi tująca w węglowodany.

Cholesterol dostarczany z dietą 

to tzw. cholesterol egzogenny, który 

w niewielkim stopniu wpływa na po-

ziom cholesterolu we krwi. Ten bowiem 

determinowany jest przede wszystkim 

wątrobową syntezą cholesterolu endo-

gennego.

Wysoki cholesterol 
szkodzi?
Teoria o szkodliwości wysokiego pozio-

mu cholesterolu uznawana jest obecnie 

za jeden z największych mitów dietetyki. 

Okazuje się bowiem, że podwyższony 

poziom cholesterolu nie jest chorobą samą 

w sobie, a jedynie objawem nasilonych 

stanów zapalnych w organizmie. A jeśli 

chodzi o związek z miażdżycą, to szko-

dliwe są jedynie małe, gęste LDL, czyli 

utlenione cząstki cholesterolu. A te po-

wstają np. w procesie glikacji, czyli mo-

dyfi kacji generowanych zbyt wysokim 

poziomem glukozy we krwi. Ponownie 

okazuje się zatem, że to dieta obfi tująca 

w węglowodany jest bardziej szkodliwa 

dla zdrowia niż dieta tłuszczowa. Po-

nadto dziś mianem cholesterolu XXI 

w. określana jest homocysteina, której 

podwyższony poziom generowany jest 

chociażby zbyt wysoką podażą białka 

i niedoborem witaminy B6, B9 (kwasu 

foliowego) i B12.

Wraz z wiekiem zwiększa się poziom 

cholesterolu we krwi, rozwijają się także 

choroby układu sercowo-naczyniowego. 

Dlatego na drodze prostego skojarzenia 

powiązano cholesterol z miażdżycą czy 

zawałem serca. Jednak związek ten nie jest 

taki oczywisty. W starszym wieku maleje 

synteza hormonów płciowych, a zatem 

wzrasta stężenie cholesterolu, gdyż nie 

jest on wykorzystywany do syntezy tych 

hormonów. Ponadto nasilona synteza 

cholesterolu przez wątrobę w starszym 

wieku wynika z potrzeby zapewnienia 

działania neuroprotekcyjnego, cholesterol 

wchodzi bowiem w skład osłonek mieli-

nowych nerwów. Jako silny antyoksydant 

cholesterol wzrasta ponadto w przebiegu 

cukrzycy czy insulinooporności, a tak-

że innych schorzeniach o charakterze 

zapalnym. 

Jaka dieta przy wysokim 
cholesterolu?
Jeśli dotyczy Cię wysoki poziom chole-

sterolu, warto zastosować dietę, która 

przyczynia się do unormalizowania jego 

poziomu. Ale nie dlatego, że wysoki cho-

lesterol równa się zagrożenie miażdżycą 

i zawałem. Dieta ma na celu ogranicze-

nie stanu zapalnego, którego wyrazem 

jest podwyższony poziom cholesterolu 

we krwi. A najlepsza w tym celu okazuje 

się być dieta eliminująca węglowodany 

na rzecz tłuszczów.

Dieta oparta na tłuszczach eliminu-

je znacząco spożycie węglowodanów, 

a zatem ma działanie przeciwzapalne 

i ogranicza powstanie oxyLDL. Jedz zatem 

bez obaw ryby, mięsa, nabiał, oleje roślin-

ne, masło czy jajka. Spożywaj zarówno 

tłuszcze zwierzęce, jak i roślinne – uni-

kaj jedynie tłuszczów trans zawartych 

w smażonej, przetworzonej żywności 

czy Fast-foodach. Jeśli zależy Ci na pro-

tekcji układu krążenia – nie zapomnij 

o odpowiedniej podaży witamin z grupy 

B. Znajdziesz je w mięsach, zielonych 

liściach warzyw, pestkach dyni czy na-

sionach słonecznika. 

Grzegorz Klonek

Bieg
Domagalika
Termin: 1.09.20018 r. 

godz. 11.00

Miejsce: park Grabek obok 

boiska bocznego MOSiR (CKS)

Zapisy internetowo – 

nowoczesnaczeladz@gmail.com

lub od godz. 10.00 na miejscu.

Po biegu nastąpi uroczystość 

wręczenia Białych i Czarnej 

Czeladzkiej Morwy.
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Symbol – „znak, który ma jedno znaczenie 

dosłowne i wiele znaczeń ukrytych postrze-

ganych zmysłowo”  (Wikipedia)

Przemoc symboliczna – „miękka forma przemocy, 

która nie daje po sobie poznać, że jest przemocą. 

Polega na uzyskiwaniu różnymi drogami takiego 

oddziaływania grup dominujących czy uprzywilejo-

wanych na całość społeczeństwa, by podporządko-

wani postrzegali swoją sytuację jako naturalną lub 

nawet korzystną dla nich samych” Pierre Bordou

Symbole stosowane są skutecznie do sterowa-

nia grupami społecznymi, narodami, wiernymi 

we wszystkich obszarach życia. Symbolem może być 

wszystko. Tworzy się go, łącząc przedmiot, znak, 

budynek, pomnik, utwór itp. z emocjami dużej grupy 

ludzi i utrwala przez powtarzanie (ceremoniały). Naj-

większą rolę w życiu ludzkości odgrywają symbole 

związane z władzą świecką i religijną. Należą do nich 

godła, flagi, berła, korony, pisma święte, symbole 

wiary, świątynie, pałace, pomniki, budynki sądów, 

więzień, a nawet całe miasta, takie jak Mekka czy 

Jerozolima. Aby symbole władzy mogły działać, czyli 

zmieniać stan emocjonalny, wymuszając uległość, 

posłuszeństwo, wierność, musiało zginąć wiele 

milionów ludzi, ponieważ symbole władzy wpro-

wadza się do świadomości w stanach krańcowego 

lęku, przeżyć traumatycznych, łamiąc charaktery 

i wpajając ludziom poczucie niskiej wartości, by byli 

gotowi oddać życie w obronie symbolu. 

Wiele wojen toczyło się o panowanie jednego 

symbolu nad innym. Zawsze grupa przejmująca 

władzę wprowadza własną symbolikę, aby oddzie-

lić swoich od innych, których symbolikę niszczy, 

co ułatwia kontrolę nad ludźmi („dziel i rządź”). 

W życiu codziennym mamy symbole wyróżniające 

grupy społeczne. Więźniowie mają swoje tatuaże, 

kibice barwy klubowe, czapki, szaliki, bogaci wysoką 

konsumpcję, czyli domy, jachty, samochody, drogą 

odzież, buty, torebki, zegarki, wyszukane potrawy, 

biedni swoje zwyczaje, potrawy, sposób mówienia, 

przyzwyczajenie do tradycji. 

Namawiam do wyszukiwania symboli określa-

jących grupy zawodowe, typu lekarze, prawnicy, 

wojskowi, murarze, informatycy itp. Wyjątkową 

grupą są politycy, którzy niczym kameleon posłu-

gują się symboliką tych grup, o których poparcie 

zabiegają, np. przybywając do danego regionu 

podczas kampanii wyborczej, jedzą dania regionalne 

i śpiewają lokalne piosenki. Przy pomocy symboli 

opisujemy jednostkę, grupę, społeczeństwo, nie 

zadając sobie trudu, aby ich poznać, co ułatwia 

manipulację. Wartościując symbole, ustawia się 

je hierarchicznie, co utrwala aktualny system władzy 

i pozwala na szybkie konfliktowanie grup celem jej 

wzmacniania.

Drogi Czytelniku, odpowiedź sobie na pytania: 

czego symbolem jest moherowy beret, drogi zega-

rek, ośmiorniczki i drogie wino, wódka i golonko, 

limuzyna, emigrant? Jak zmienia się Twoje samo-

poczucie, kiedy wchodzisz do pałacu, kościoła, 

urzędu skarbowego, ZUS-u, sądu? Jaki to ma wpływ 

na Twoje życiowe decyzje? Czy aby Twoje decyzje 

są w pełni Twoje? 

Henryk Górski

PS. Do opisania zachowań prawie 

40-milionowego narodu wystar-

czy wykonać badania na 1000-oso-

bowej próbie respondentów.

redaguje Henryk Górski

Symbole i przemoc 
symboliczna

Życie nie jest takie, 
jakim go postrzegamy, 

ale też nie jest inne
mądrość Wschodu

Przy ul. Będzińskiej, na terenie pobliskich 

ogródków działkowych (R.O.D. „Miejski”), 

w  sąsiedztwie stojącego nieopodal 

drewnianego krzyża, znajduje się metalowy 

krzyż. Posiada okrągły przekrój i niewielką figurkę 

Chrystusa. Według informacji uzyskanej od prezesa 

ROD „Miejski”, krzyż ten postawił i wykonał 

w latach 70. XX w., pan Józef Pustuł pracujący 

w zakładach mechanicznych kopalni „Siemianowice”. 

Intencja postawienia nie jest znana. Krótki opis 

odnoszący się prawdopodobnie do tego krzyża 

odnajdziemy w zbiorze czeladzkich pocztówek, 

przybliżających historię małych obiektów sakralnych 

na terenie miasta: „Prawdopodobnie, wcześniej 

znajdował się tam krzyż drewniany ustawiony 

w innym miejscu. Obecny krzyż jest krzyżem 

metalowym. Poprzednio znajdował się tam krzyż 

drewniany lecz nie w tym miejscu co obecny”. 

Obecnie trudno dotrzeć do informacji, które po-

zwoliłby ustalić jego historię. 

19 czerwca 2018 r., po smutno zakoń-

czonym meczu Polaków w piłkę noż-

ną, na czeladzkim Rynku spotkała się 

Kapituła Czeladzkiej Morwy, by przedyskutować 

kandydatury do Morw za rok 2017. Po niełatwej 

dyskusji nominowano do Białej Morwy:

– Kawiarnia Kawa i wino na czeladzkim Rynku – 

za oryginalność podejścia do prowadzenia nieła-

twego biznesu w niełatwych warunkach;

– Łukasz Kożuch z Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej – za ciekawą ofertę prowadzonej przez niego 

Kopalni Kultury;

– Beata Marcinkowska z Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej – za pełne zaangażowania podejście do swoich 

zawodowych obowiązków, za działanie na rzecz 

kultury w naszym mieście;

– Raven – Instytut Studiów Kulturowych – za wyjąt-

kową formę i treść przekazywanej wiedzy oraz od-

wagę i konsekwencję w budowaniu oazy na pustyni;

– Roman Głogowski z portalu Czeladzianie na Fa-

cebooku – za pełne czeladzkiego patriotyzmu 

zaangażowanie w sprawy miasta;

– Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym – za ist-

nienie i działanie;

Morwy 2017 przyznane
– Izabela Penszko z MZGK – za ponadnormatywną 

realizację obowiązków służbowych.

Z kolei do Czarnej Morwy nominowano:

– ZIK sp. z o.o. oraz władze administracyjne 

naszego miasta – za „aferę z wodą”;

– burmistrz miasta – za doprowadzenie do za-

mknięcia basenu;

– burmistrz miasta – za całokształt działań, które 

doprowadziły do likwidacji targowiska miejskiego;

– burmistrz miasta – za sprzedaż czeladzkich nie-

ruchomości; 

– burmistrz miasta – za realizację „inwestycji” 

z dotacji unijnych, do których latami trzeba bę-

dzie dopłacać.

Białe Morwy 2017 postanowiono przyznać: Be-

acie Marcinkowskiej, Romanowi Głogowskiemu 

i Czeladzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom 

z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym.

Czarną Morwę 2017 przyznano: burmistrzowi 

miasta za zlikwidowanie targowiska miejskiego 

w Czeladzi.

Uroczyste wręczenie Białych i Czarnej Morwy 

odbędzie się 1 września 2018 r. o godz. 12.00 po za-

kończeniu Biegu Rodzinnego im. Janusza Domaga-

lika KONIEC WAKACJI. Serdecznie zapraszamy.

Stefan Oleszczuk,
legendarny burmistrz 
Kamienia Pomorskiego:

Gmina minimum 
to jedynie zakład 
usługowy społeczności 
lokalnej, nie zaś 
ranczo dla lokalnych 
politycznych 
dygnitarzy.

Fot. R. Garstka

Robert 
Garstka

Krzyż 
na działkach
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Kiedy red. Cukiernik poprosił mnie, abym ko-

lejny felieton „Coolturalnej” oddał do 20 maja, 

pomyślałem, że to zrządzenie losu, bo wie-

czorek mojej „Wystawy Wierszy” był zaplanowany 

trzy dni wcześniej. Byłem więc przekonany, że za-

mieszczę w rubryce po prostu relację z wydarzenia 

w naszej miejskiej bibliotece. Spodziewałem się sporej 

frekwencji i drobnych fajerwerków – zaproszenia 

rozesłane zostały m.in. do władz miasta, wszystkich 

radnych, ale i również do wielu moich przyjaciół 

artystycznych z Zagłębia.

Jednak dzień wcześniej, w hołdzie górnikom, 

którzy zginęli w kopalni „Zofiówka”, dzień spotkania 

ogłoszono dniem żałoby w województwie. Wojewoda 

poprosił, by powstrzymać się od wszelkiej, nawet 

tak wydawałoby się bezkonfliktowej, aktywności 

kulturalnej. W ten sposób spotkanie promujące moje 

wydarzenie musiało zostać przesunięte na późniejszy 

termin, stając się finisażem kończącej się z począt-

kiem czerwca wystawy. Mam nadzieję, że część 

z Państwa mimo wszystko zajrzała w międzyczasie 

do biblioteki, przed wejściem wywiesiliśmy nawet 

wielki, trzymetrowy baner z podobizną autora…

Zaraz potem miałem planowany od dawna wy-

jazd na kongres do Florencji. I pewnie utonąłbym 

w splocie zawodowych wydarzeń, gdyby nie zaczęły 

mnie ścigać maile z Polski, a między nimi ten jeden 

w miejskich sprawach – o terminach zgłaszania kan-

dydatur do czeladzkich Morw. Bo właściwie – kogo 

w tym roku warto zgłosić i wyróżnić? Co zrobiliśmy, 

by lepiej nam się żyło w mieście? I czy w obszarze 

kultury miały miejsce wydarzenia, które zapadły 

w pamięć? Macie Państwo swoje propozycje? Jako 

członek kapituły tych nagród chętnie bym z tych 

sugestii skorzystał.

I właśnie wtedy, już przeciskając się przez tłum 

na Moście Złotników (znanym częściej jako Ponte 

Vecchio), spojrzałem na nasze miasto florencki-

mi oczami. Zobaczyłem poranny ludzki rwetes: 

czekających na przystankach, pędzących do firm 

i urzędów, otwierających sklepy i stragany, pod-

jeżdżających po zakupy na targ albo świeży chleb 

do piekarni… A potem zobaczyłem jeszcze wikarego 

śpieszącego, by ochrzcić niemowlę, więc od razu 

przypomniałem sobie, że parafia św. Stanisława 

była erygowana w 1260 r., a jej pierwszy odnoto-

wany kapelan miał na imię Stefan. Może to nie tak 

dawno, prawda? Może…

Od półtora roku piszę haiku. To mający ponad pięć 

wieków japoński poetycki format charakteryzujący 

się maksymalną oszczędnością formy – 17 sylab, 

zwykle trzy linie wiersza, najczęściej przekaz jest 

związany z naturą. Powoli składam już książkę 

z tych minipoematów. Ale czasem piszę też odrobinę 

większe, zawierające takie haiku teksty – haibuny. 

Z okna hotelu nad Arno czeladzki haibun mógłby 

na przykład wyglądać tak:

Sobotni chleb

senny poranek

uchylam drzwi na ogród

budzi się jesień

W soboty rano jeżdżę czasem po chleb na Rynek. 

Jest tam maleńki piekarniany sklepik z dwiema 

zawsze tymi samymi sprzedawczyniami, 

które już na pamięć znają twarze i życzenia 

klientów. Dwa pokrojone farmerskie, jeden 

wiejski, pół chłopskiego. W zamówieniach 

słychać zasady zdrowego żywienia.

„Dzień dobry, dawno pani nie widziałam!”, 
„Teściowa wyjeżdża z dziećmi nad morze, 

będzie laba”, „Czyj to piesek przed sklepem?”, 
„Mąż umarł jeszcze w zeszłym roku”.

W soboty rano zawsze jest kolejka, 

często zawija się wzdłuż muru. A bywa, 

że jest to też parada parasoli.

moje miasto

ma osiemset lat

woń świeżego chleba

Pocztówka 
z Florencji
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Poprawne rozwiązanie krzyżówki z numeru 19 „Nowoczesnej Czeladzi” przesłało wielu naszych Czytelni-

ków. Prawidłowe hasło brzmiało: Błędy to droga do prawdy. Wylosowaliśmy trzech zwycięzców nagród 

książkowych. Są to: Danuta Legęza-Anus, Rafał Kidawa oraz Monika Jewak. 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). 

Polub nas na Facebooku

www.facebook.com/

nowoczesnemiastoczeladz

Numer aktualny 

i wszystkie numery archiwalne 

„Nowoczesnej Czeladzi”
są dostępne w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Marii Nogajowej

przy ul. 1 Maja 27 w Czeladzi,

a w wersji elektronicznej 

na stronie www.nm.info.pl.

W celu umieszczenia w kolejnym numerze 

kwartalnika „Nowoczesna Czeladź” treść drobnych 

ogłoszeń bezpłatnych proszę przesyłać na mail: 

nowoczesnaczeladz@gmail.com 

BEZPŁATNE  OGŁOSZENIA DROBNE

UBEZPIECZENIA
• domy/mieszkania (garaże, domki letniskowe, budynki gospodarcze)

• OC w życiu prywatnym, tel. 577 875 700

• 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. 

• Al-anon. 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 godzina 18.30.

• Emeryt do pomocy w pracach w ogrodzie. Tel. 605 200 445.

Florencja Fot. Krzysztof Macha

Piękny widok z Brynicy podczas V Spływu Kajakowego po Brynicy 

im. Aleksandra Doby 23.06.2018 r.


