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Dziś niektórzy czeladzianie zachwycają się „inwestycjami” 

burmistrza Szaleńca i tym, że w mieście „tak dużo się dzieje”. 

Wiele z tych rzeczy i nam się podoba. I pewnie także by-

łyby w naszym programie. Jedno co budzi nasz stanowczy protest, 

to przepotężna ilość naszych pieniędzy, jakie na to poszły. Takie, 

a i lepsze efekty z pewnością staralibyśmy się uzyskać znacznie 

taniej. Bo my szanujemy społeczne pieniądze. I nasze zmiany nie 

generowałyby wzrostu kosztów miasta w przyszłości, a tak niestety 

teraz jest. Czeladź czeka katastrofalny wzrost wydatków w następ-

nych latach. Sztuką nie jest wydawać na potęgę. Sztuką jest zapewnić 

stały przypływ kasy, dzięki racjonalnie budowanej bazie podatkowej, 

a nie wydawać pieniądze z obligacji, kredytów i sprzedaży ziemi! 

Czy czeladzianie tak samo działają we własnych życiu? W Polsce, 

niestety, od lat inne jest podejście do prywatnych pieniędzy, a inne 

do publicznych.

Prosimy czeladzian, by przemyśleli ten problem jeszcze przed 

oddaniem głosu w wyborach samorządowych. 

Bo, że te tuż przed nami, więc siłą rzeczy, zdecydowaną większość 

powierzchni tego numeru zajmują teksty dotyczące tego tematu. 

Część członków stowarzyszeń Nowoczesna Czeladź i Pomocy 

Rodzinie będzie startować w wyścigu wyborczym pod sztandarem 

ruchu Kukiz’15. W środku wyjaśniamy, skąd ta decyzja, publikujemy 

ich program wyborczy oraz prezentujemy kandydatów na radnych 

i na stanowisko burmistrza, którym jest Stanisław Pisarek.

Poza tym w aktualnym numerze podajemy wyniki plebiscytu 

na Sportowca Wszech Czasów Czeladzi oraz kontynuujemy nasze 

stałe cykle: Tu i ówdzie, Czeladź in the Future, Coolinarna Czeladź, 

Coolturalna Czeladź, Czeladzkie apsórdy czy dział Zrozumieć ludzi. 

Zapraszamy do lektury! Warto. Aha, jeszcze jedno. Nie mamy 

żadnego związku z nowoczesna.pl.

Redakcja

To już XXI numer naszego pisma. Jeden z ostatnich. Wydajemy go regularnie i rzetelnie, oceniając i podsumowując 
realia miasta. Warto podkreślić ten fakt, bo jest precedensem na skalę całej Polski. I to właśnie u nas – w Czeladzi.

Rys. Piotr Zięba

Dlaczego prosimy 
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WYNIKI PLEBISCYTU NA SPORTOWCA 
WSZECH CZASÓW CZELADZI
Mamy już wyniki głosowań w konkursie na Sportowca Wszech 
Czasów Czeladzi. Komisja ekspertów wybrała:

A oto wyniki głosowania czytelników:

Pozostali sportowcy 

uzyskali poniżej 

7 głosów. Dzięku-

jemy wszystkim, 

którzy uczestni-

czyli w plebiscycie 

i przesłali swoje 

kandydatury.

Wyniki tego plebi-

scytu rekomen-

dujemy władzom 

miasta – warto 

pomyśleć o naszych 

sportowcach, którzy 

sławili i sławią 

Czeladź.

N i g d y  n i e  k o r z y s t a l i ś c i e  z  p o m o c y  d i e t e t y k a ?

Poznaj 5 powodów, dla których warto udać się do Naszego specjalisty.

1. Dietetyk jest ekspertem, który udzieli Ci wyczerpujących informa-
cji i wskazówek na temat zdrowego żywienia. Jest źródłem wiedzy  
o właściwym odżywianiu, dlatego nie bój się zwrócić do niego o pomoc.  

2. Dietetyk nie prowadzi jedynie kuracji odchudzających, ale poma-
ga również przytyć. Ustala też diety odpowiednie dla osób z różny-
mi schorzeniami. Na konsultację do specjalisty może pójść więc każ-
dy, kto potrzebuje fachowej porady na tematy związane z odżywianiem. 

3. Specjalista dobierze indywidualizowaną i urozmaiconą  
dietę, biorąc pod uwagę potrzeby organizmu, dotychczasowe  
nawyki, preferencje oraz tryb życia. Każdy z nas jest inny i ma zróż-
nicowane potrzeby. Dietetyk w oparciu o dokładny wywiad i nie-
zbędne pomiary ustali jadłospis odpowiedni dla Twojego organizmu. 

4. Jedynie dietetyk zaplanuje plan dietetyczny tak, aby nie zabra-
kło w nim żadnych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania  
organizmu składników odżywczych. Jako ekspert w dziedzinie żywie-
nia, potrafi określić Twoje zapotrzebowanie na witaminy i mikroelemen-
ty oraz dopasować posiłki i suplementy, które to zapotrzebowanie pokryją. 

5. Specjalista, oprócz ułożenia odpowiedniego jadłospisu, służy ciągłym 
wsparciem. Zmiana dotychczasowych nawyków żywieniowych nie jest  
łatwym wyzwaniem i dietetyk ma tego świadomość. Możesz zwrócić się do 
niego w chwili zwątpienia. Odpowiednie podejście do każdej osoby i umiejęt-
na motywacja potrafią zdziałać cuda.

UCIEKNIJ OD ZŁYCH NAWYKÓW Ż YWIENIOWYCH!

A Ty? Chcesz zawalczyć dziś o swoje zdrowie??
Umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ z Naszym dietetykiem. 

Pomożemy Ci spełnić marzenia o wymarzonej sylwetce!

I miejsce ex aequo: Józef Herman i Józef Pawełczyk

II miejsce ex aequo: Marek Bęben i Henryk Grabowski

III miejsce: Włodzimierz Puzio

IV miejsce: Beata Maksymow-Wendt

V miejsce ex aequo: Wawrzyniec Latus, Sławomir Olejniczak, Robert Janiec, Kacper 

Kaczor, Stanisław Hachorek, Henryk Komuniewski i Walerian Mucha

I miejsce: Jolanta Ptaś 

II miejsce: Kacper Kaczor 

III miejsce:  Józef Pawełczyk 

IV miejsce:  Robert Janiec 

V miejsce: Sławomir Olejniczak

VI szóste: ex aequo Beata Maksymow-Wendt i Józef Herman 

VII miejsce: ex aequo Marek Bęben, Marian Kita i Włodzimierz Puzio 

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM, ICH RODZINOM I PRZYJACIOŁOM.
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Tak zmieniła się Czeladź

Nie pierwszy raz burmistrz Zbigniew Szaleniec 

na siłę, a tym samym po niskich cenach 

wyprzedaje czeladzkie nieruchomości. 

Rok temu wyszło na jaw, że przy ul. Będzińskiej 

władze Czeladzi sprzedały działki znacznie taniej 

niż sąsiednie działki prywatny właściciel, na czym 

miejski budżet stracił niemal 7 mln zł. Teraz cho-

dzi o ul. Gdańską. Ogłoszono przetarg na sprze-

daż prawie 12,3 ha gruntów z ceną wywoławczą 

15 mln zł. Tymczasem firma, która chciała wziąć 

udział w przetargu, w obawie, że zostanie on z tego 

powodu unieważniony, zwróciła uwagę władzom 

Czeladzi, że operat szacunkowy został wykonany 

z rażącymi błędami. Budżet Czeladzi mógłby stracić 

na tym niemal 3 mln zł! Bo według niezależnej wy-

ceny cena rynkowa przedmiotowego terenu wynosi 

ponad 17,8 mln zł. Co więcej, wykazano również 

wątpliwości co do stanu prawnego sprzedawanych 

działek. Ostatecznie, burmistrz Szaleniec przetarg 

odwołał, a w wykazie nieruchomości przeznaczo-

nych do sprzedaży podał, że cena wywoławcza 

przedmiotowych działek, która będzie stanowić 

nową cenę wywoławczą w przetargu, wyniesie 

19 mln zł. Co tak się władzom spieszy z wyprzedażą 

czeladzkiego majątku za bezcen? Czyżby rację miał 

radny Kamil Kowalik, że w połowie roku zwyczajnie 

zabrakło pieniędzy w miejskim budżecie? 

Mariusz Jeziorny

Nowa afera gruntowa
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Obrady beznadziejnie prowadzi 

Jolanta Moćko – pracowniczka 

sosnowieckiego budżetu. To oni 

teoretycznie podejmują uchwały o po-

datkach lokalnych, o sprzedaży gruntów, 

o kierunkach rozwoju miasta i o wydat-

kach na duże, miejskie (tzw.) „inwestycje” 

(o małych burmistrz decyduje samo-

dzielnie i nikogo nie pyta). Piszę „teo-

retycznie”, bo w praktyce kierunki takie 

wyznacza burmistrz. Co miesiąc powinni 

spotykać się podczas, zazwyczaj jednej, 

sesji Rady Miejskiej. Poza tym spotykają 

się na posiedzeniach komisji tejże Rady 

(zwyczajowo też raz w miesiącu przed 

sesją, by wstępnie omówić jej planowane 

uchwały). Oprócz tego raz w miesiącu 

każdy radny ma godzinny dyżur. 

Cóż jednak za korzyść z tego dla 

mieszkańców, skoro większość z nich 

ani na sesjach, ani na posiedzeniach 

komisji, ani podczas dyżurów tak na-

Stanisław 
Pisarek

Czeladzkie OCZKO, czyli nasi radni

Rady Miejskiej, czyli etaty obsługi admi-

nistracyjnej, wydruki, koszt utrzymania 

telefonów, delegacji, pomieszczeń i wiele, 

wiele innych, okaże się, że ta – w tej 

postaci, nieefektywna Rada Miejska 

kosztuje nas, czeladzian, ponad 3 mln zł! 

Chyba każdy wie, co można by zrobić 

z takimi pieniędzmi. Kiedy zgłosiłem 

projekt zmniejszenia diet, radni oczy-

wiście odrzucili go.

Niektórzy z tych „wspaniałych” przed-

stawicieli po prostu wstydu nie mają, 

że kandydowali. Oto ich podstawowe 

wady:

– niekompetencja – większość nie ma po-

jęcia, o co chodzi w kwestiach finan-

sowych czy inwestycyjnych;

– bierność – nie zabierają głosu, nie 

analizują problemów;

– autoreklama i błahość podejmowa-

nych działań 

– zachowanie kury po zniesieniu jajka. 

Gdy zainterweniują w sprawie dziury 

w jezdni, a MZGK to naprawi, chwalą 

się i krzyczą, gdzie tylko się da, jakby 

sami to naprawili. 

Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że Po-

lacy – także w Czeladzi – mają wybory 

za nic. Połowa w ogóle nie idzie głoso-

wać, a zaledwie ok. 5% dokonuje świado-

Jest ich 21, czyli 2 razy za dużo, ale na tę bzdurę nie mamy 
wpływu. Naradzają się w sali w UM, idiotycznie i kosztownie 
zmienionej na jakąś klasę, zamiast tradycyjnego 
okrągłego stołu.

prawdę niemal NIC NIE ZAŁATWIA? 

Nie odzywają się podczas sesji czy po-

siedzeń komisji! A głosują, najczęściej 

nie analizując danego problemu. Ow-

szem, potrafią czasem zainterweniować 

w sprawie dziury w chodniku czy innym 

drobiazgu komunalnym. To główna 

forma aktywności radnych – sprawy 

komunalne. Pomijam, że to nie tylko 

w Czeladzi, ale niemal w całej Polsce. 

Ten przyjęty i utrwalany stereotyp takiej 

właśnie pracy radnego jest polskim 

dramatem. Utrwalają go sami radni, 

dziennikarze, cwana władza wykonaw-

cza, której to wszystko gra. A przecież 

nie od tego są radni – od spraw komu-

nalnych mamy, sporo nas kosztujące, 

służby miejskie z burmistrzem na cze-

le. Więc tak naprawdę nasze miasto 

z „pracy” radnych nie ma prawie żadnej 

korzyści.

Ale oni prywatnie mają korzyść! 

Bo za tak beznadziejnie wykonywane 

obowiązki każdy z nich bierze co miesiąc 

ponad 1800 zł nieopodatkowanej diety. 

Rocznie 21 600 zł, a w czasie kadencji 

łącznie aż 86 tys. zł. Zatem wszyscy radni 

kosztują nas – mieszkańców Czeladzi 

– prawie dwa miliony. A jeśli dołożyć 

do tego koszty ogólne funkcjonowania 

mego, przemyślanego wyboru. Pozostali 

albo głosują na pierwszego z listy, albo 

na jakąś partię, albo na kumpla, albo 

na kogoś popularnego, albo kogoś, kto 

postawi lepszą wyborczą kiełbasę. 

I niestety, pewnie dalej tak będzie. 

Marne są szanse w Polsce, a i w Czeladzi 

na zmianę. Piszę te słowa ze smutkiem, 

bo jeśli w polskich szkołach nie zacznie-

my mądrze uczyć demokracji i biznesu, 

to i kilku pokoleń nie wystarczy na po-

zytywne zmiany. 

Wprawdzie nie za bardzo wierzę, ale 

może stanie się cud i posłuchacie, cze-

ladzianie, trzech moich rad przed tymi 

wyborami:

1. Nie głosujcie 
na kogokolwiek 
zatrudnionego 
w budżecie! Żadnych 
nauczycieli czy 
urzędników!
Bo tacy ludzie, choćby byli najlepszymi 

kandydatami na świecie, są wyeliminowa-

ni przez podległości służbowe. Ich miejsce 

zatrudnienia i wynikające z tego zależ-

ności dyskwalifikują takiego kandydata! 

Nauczyciel podlega dyrektorowi szkoły, 

a ten burmistrzowi. To samo pracownik 

Urzędu Miasta, zakładów i spółek miej-

skich. Koło się zamyka. Koniec. 

Jak najbardziej można głosować na eme-

rytowanych pracowników budżetu. To – 

jak napisałem wcześniej – często wy-

śmienici ludzie. A po zakończeniu pracy 

są już NIEZALEŻNI. Poza tym, emeryci 

to ludzie z DOŚWIADCZENIEM życio-

wym. Na nich warto głosować!

2. Nie głosujcie na ludzi 
zbyt młodych,
bo choćby byli najmądrzejsi na świecie, 

to brak im życiowego doświadczenia. 

Najczęściej młody, pchający się na rad-

nego, to klasyczny przykład kariero-

wiczostwa i chęci bycia przy korycie. 

Młodzi oczywiście są potrzebni, ale 

lepiej by byli asystentami radnych, niż 

radnymi. A będą kiedyś starsi i wtedy 

będzie ich czas.

3. Głosujcie na ludzi 
z prywatnymi sukcesami, 
z ciekawym podejściem do życia. Ludzi 

pozytywnie wyróżniających się. Jest wielu 

takich czeladzian.

Cóż jednak z tych światłych rad, skoro 

w ostatnich, uzupełniających wyborach 

do naszej Rady wygrał właśnie pracow-

nik budżetu?!? No tak, niby emeryt, ale 

aktualnie na etacie. I wygrał z miażdżącą 

przewagą! Pracownik techniczny Mu-

zeum Saturn, którym zarządza żona bur-

mistrza zostaje radnym! Czyli człowiek 

służbowo podległy burmistrzowi. Brawo 

czeladzianie! Tak trzymać! A będziemy 

w czarnej…

Napisanie tego tekstu to klasyczny 

przykład mojej politycznej naiwności. 

Toż zaledwie garstka z Was go przeczyta, 

w tym raczej na pewno zainteresowani. 

I znowu się na mnie obrażą.

Pozdrawiam Was, czeladzianie.
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stępniając nieodpłatnie sprzęt do trenin-

gów w czasie gdy grali w pierwszej lidze. 

Odbyły się u nas zawody Zagłębiowskiej 

Ligi Sztangi, w momencie gdy siłownia 

przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu była 

w remoncie.

Teraz miasto wypowiedziało nam 

lokal. To cios zadany w samo serce i ten 

cios bardzo boli. Niedawno doprowadzo-

no do likwidacji siłowni RELAX. Teraz 

kolej na nas – po tylu latach istnienia 

staliśmy się niepotrzebni w Czeladzi. 

Roman Weżgowiec

Często biorę udział w czeladzkich 
dyskusjach w Internecie. Jestem tam 
nieźle atakowany. Oto jeden moich 
głosów w takich dyskusjach. 
(...) Po drugie, kwestia wiedzy meryto-

rycznej, a członkostwo w radach nad-

zorczych spółek państwowych (w tym 

miejskich). W obecnym stanie naszej 

polskiej demokracji nie ma to oczywiście 

najmniejszego związku i jest to tylko kla-

syczny instrument finansowy dla swoich, 

służący rewanżowaniu się za coś, bądź 

politycznej korupcji. Np. Pan Szaleniec 

dostaje za to 2542 zł na miesiąc od miasta 

Sosnowiec (ciekawe co ma za to Sosno-

wiec?). A praktycznej pracy ma pewnie 

nie więcej niż max. kilka godzin w mie-

siącu (...). Ciekawe ile i jak ciężko pracuje 

nasz radny Gadecki w radzie nadzorczej 

innej sosnowieckiej spółki? I ciekawe też 

dlaczego powołano właśnie jego, a nie 

kogoś innego? Na którejś sesji RM za-

dałem pytanie o to, dlaczego przewod-

niczącym rady nadzorczej naszej ZIK 

Sp. z o.o. jest nasza wiceburmistrz Pani 

Dmitruk. Pytanie także bez odpowie-

dzi. Toż to nielogiczne, bo ZIK i tak jej 

podlega jako wiceburmistrzyni. Ale jest 

to również oczywistym dodatkowym 

wynagrodzeniem do niemałej przecież 

pensji. Znacznie szerzej jest o tym w ar-

tykule „Korupcja polityczna w Czeladzi” 

w nr 13 „Nowoczesnej Czeladzi” – dostęp 

na www.nm.infp.pl. Przy czym oczy-

wiście nie ma się co dziwić. Kto by nie 

Jako opozycyjny radny

Siłownia GOLIAT powstała 

na początku 2001 roku. Kapitał 

startowy to było 8000 zł., jakie 

pozyskałem ze sprzedaży akcji na gieł-

dzie, wiec wyposażenie jej tak, żeby była 

konkurencyjna dla istniejących wtedy 

pobliskich siłowni kosztowało mnie 

wielu wyrzeczeń i włożenia w to całego 

serca.

Gościliśmy u siebie kulturystów z mia-

sta Auby we Francji, trenowały u nas 

przeróżne grupy młodzieży, pomagali-

śmy koszykarzom z naszego miasta, udo-

skorzystał z okazji, jak dają zarobić. Tyle 

tylko, że – jak napisałem wyżej – nie 

ma to żadnego związku ani z pracowi-

tością ani z umiejętnościami. Po prostu 

państwowa kasa.

Po trzecie, „dzieje się” w Czeladzi. 

Do jasnej ciasnej. Jak się wydaje tyle 

pieniędzy, to się MUSI dziać, a Czeladź 

musi się zmieniać. Jakiekolwiek zmiany 

czegokolwiek są zawsze tylko pochodną 

wydanych środków! A te środki w Cze-

ladzi wydawane są niesamowicie. Więc 

są i zmiany. Ale one nie biorą się z nieba, 

ani nie daje ich wujek z Ameryki. Nie 

daje ich również Pan Szaleniec – jak 

sądzę nie dał własnej ani jednej złotówki. 

To nasze pieniądze. Z obligacji, kredy-

tów, wyprzedaży gruntów. To znacznie, 

znacznie szerszy temat. I chętnie nań 

podyskutuję. Szkoda bowiem, że nie 

ma światów równoległych. Tylko wtedy 

można by w miarę obiektywnie ocenić 

proporcje zmian. Jakóbczyk względnie 

zainwestował znacznie więcej, Mrozow-

ski również. Tyle tylko, że oni działali 

na przyszłość i głównie pod ziemię, 

a Szaleniec inwestuje głównie w ozdoby. 

A te widać. Poza tym niezwykle umie-

jętnie się tym chwali, a oni nie gdakali 

jak kura po zniesieniu jajka. Nie było 

imprez na otwarcie. Nie było billboardów 

opłacanych z naszych pieniędzy z życze-

niami albo z troską o smog. Nie było 

kupowanych tytułów lidera w tym czy 

w tamtym – szokujący był tytuł gminy 

ekologicznej. Ale Wy daliście się nabrać 

nawet i na to. (...)

Po czwarte, dlaczego jestem w opozy-

cji? Przecież kiedyś poparłem Szaleńca. 

Otóż jestem tu ani nie z zazdrości (każdy, 

kto zna mnie osobiście, wie, że to śmiesz-

ny zarzut), ani nie dlatego, że stosuję 

krytykę dla krytyki co też arogancko 

mi zarzucano. Mam po prostu bardzo 

inną ocenę metod, wg których powinny 

być wydawane pieniądze publiczne. 

Wg mnie Szaleniec wydaje je bardzo 

źle. Z wyjątkową łatwością wręcz nimi 

szasta. W bardzo wielu artykułach tej 

gazety jest o tym mowa. Dobre i cel-

ne w numerach 17 i 18 - dostępne na 

www.nm.info.pl.
Po piąte, pokochanie Szaleńca. Tak jak 

napisałem wyżej, nie jestem zazdrosny 

o „sukcesy” Szaleńca, ale faktem jest, 

że jestem pod wrażeniem, jak umiejętnie 

rozgrywa czeladzian. I jak wielu ludzi 

daje się na to nabrać. Chylę czoła przed 

jego umiejętnościami autopromocji. Jest 

niezłym mówcą, dba o dobre relacje 

z mieszkańcami, jest przyjazny, miły 

i wyjątkowo sprytny. Karol Winiarski 

- historyk, świetny kandydat na prezy-

denta Sosnowca powtarza, że jak naród 

pokocha króla, to wybaczy mu wszystko. 

Mechanizmy socjologiczne są ciągle 

te same. W Rzymie też były igrzyska.

 Po szóste, anonimy. Tak jak wielu z Was 

i ja brzydzę się anonimami i nigdy w życiu 

ani nie napisałbym, ani na zajmowałbym 

się anonimem. Np. na samym początku tej 

kadencji dostałem anonim przeciw burmi-

strzowi Szaleńcowi o nieruchomość przy 

ul. Bytomskiej 70. Gdyby był podpisany, 

zająłbym się sprawą. Nie był – wywaliłem 

do kosza. Ale do Rady Miasta nie wpłynął 

anonim, tylko pismo od wojewody. A dla-

czego on zajął się anonimem, pytajcie jego. 

Przy okazji prywatna dygresja – Polacy 

jako naród nie mają łatwej historii. Za-

bory, likwidacja 90% inteligencji podczas 

II wojny św., rządy komuny. Ludzie boją 

się władzy. Boją się. Boją się występować 

oficjalnie, bo… – przecież sami wiecie. 

Nie są asertywni. Gdy dołożymy do tego 

jedną z naszych cech narodowych, czyli 

zawiść, wówczas łatwiej zrozumieć, skąd 

w Polsce anonimowe donosy. Podobno 

i urzędy skarbowe i prokuratura są ich 

pełne.

No i odpowiem jeszcze na pytanie 

co do mojej czeladzkiej aktywności.

Realizowane przeze mnie wraz z cze-

ladzkimi przyjaciółmi projekty na rzecz 

miasta:

– pewnie jedna z najwyższych ilość in-

terpelacji na sesjach RM;

– obrona dolnego targowiska przed od-

daniem tej nieruchomości podmiotowi 

publiczno-prywatnemu, do czego parł 

burmistrz. Dzięki mojej interwencji 

teraz teren jest tylko dzierżawiony. Nie 

straciliśmy go jako miasto;

– inicjatywa Białych i Czarnych Czeladz-

kich Morw;

– plebiscyt na najlepszego sportowca 

miasta;

– plebiscyt na najlepszego sportowca 

wszech czasów Czeladzi;

– bieg rodzinny imienia Janusza Doma-

galika Koniec wakacji;

– spływ kajakowy na Brynicy im. Alek-

sandra Doby;

– wydawanie gazety „Nowoczesna Czeladź”;

– inicjatywa 100 dębów na stulecia odzy-

skania niepodległości;

– wydanie 20 tys. ulotek przybliżających 

mieszkańcom sprawy komunalne;

– inicjowanie spotkań z wybitnymi Po-

lakami (m.in. Doba, Wielicki, Kawa, 

Filipecka);

– walka o czystą Brynicę i udział w walce 

o czystsze powietrze;

– promowanie Czeladzi podczas własnych 

wystąpień medialnych – kilkukrotnie 

Radiu Katowice;

– i wiele innych.

Nie wziąłem na to ani jednej złotówki 

z czeladzkiego budżetu. 

 Stanisław Pisarek

GOLIAT 
– stan 
ZAGROŻenia
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 Muzeum Saturn nie jest w stanie dokładnie 

podać, ile kosztuje utrzymanie podległej mu jed-

nostki GSW „Elektrownia”. Udało nam się ustalić, 

że w 2017 r. tzw. koszty bezpośrednie GSW wynio-

sły 565 133,23 zł, ale do tego najeży doliczyć tzw. 

koszty ogólnozakładowe, czyli m.in. wynagrodzenia 

działu administracji, koszty materiałów biurowych, 

środków czystości itp., media działu administracji 

czy koszty BHP i koszty wynikające z obsługi całości 

instytucji. Czy oznacza to, że GSW „Elektrownia” 

kosztuje czeladzkich podatników być może nawet 

1 mln zł rocznie?

 Poprosiliśmy UM o przekazanie danych dotyczą-

cych kosztów czeladzkiego festiwalu Ave Maria

na przestrzeni lat. Z uzyskanej informacji można 

wysnuć co najmniej dwa wnioski. Po pierwsze, koszt 

tegorocznego festiwalu był najwyższy w całej jego 

historii – wyniósł 139 255,24 zł. Po drugie, za rzą-

dów burmistrza Szaleńca systematycznie z roku 

na roku organizacja festiwalu jest coraz droższa. 

W 2015 r. jej koszt wyniósł 96 498,43 zł i w ciągu 

trzech lat zwiększył się o ponad 44%! 

 Tegoroczne Dni Czeladzi kosztowały czeladzkich 

podatników rekordową kwotę 322 302,99 zł (dla 

porównania w 2016 r. Dni Czeladzi kosztowały 

„tylko” 253 296,1 zł). Z kolei koszty bezpośrednie 

związane z INDUSTRIADĄ, które poniosło Muzeum 

Saturn w 2018 r., to kwota 17 063,43 zł. Dodatkowo 

UM na Industriadę wydał 972,92 zł, co łącznie daje 

kwotę 18 036,35 zł. Oznacza to, że tylko na te trzy 

imprezy (Dni Czeladzi, Ave Maria, Industruada) każ-

dy czeladzianin wydał w tym roku prawie 16 zł! 

A przecież to nie wszystkie imprezy fundowane 

z kieszeni czeladzkich podatników! Do tego do-

chodzą cykliczne Urodziny Piasków, festiwal kultury 

żydowskiej Szalom na Rynku, Letnie Kino Plenerowe 

na pl. Viannaya czy festyny rodzinne.

▶ Burmistrz Zbigniew Szaleniec ogłosił na FB, 

że w Czeladzi przy ul. Krótkiej w sąsiedztwie siłow-

ni pod chmurką powstanie pierwsza w Zagłębiu 

Dąbrowskim… tężnia solankowa. Co więcej, dodał, 

ze „jeżeli pomysł się sprawdzi, a mieszkańcy chętnie 

będą korzystać z przysparzają-

cej zdrowia inhalacji solankowej, 

to w kolejnej kadencji wybuduje-

my w naszym mieście albo jeden 

duży obiekt w którymś z parków, 

albo trzy średniej wielkości w każ-

dej części miasta”. Niemal wszy-

scy komentujący byli zachwyceni 

i piali z uwielbienia i zachwytu 

nad działaniami włodarza miasta. 

Nasz redaktor Tomasz Cukiernik

spytał o koszty tej „inwestycji”. 

Burmistrz odpisał na FB, że tężnia 

kosztuje ok. 120 tys. zł. Zatem to nie będzie tężnia 

tylko jakaś jej skromniutka miniaturka, ale fama ma 

iść. A może najpierw należałoby oczyścić czeladzkie 

powietrze, które od października do kwietnia jest 

w katastrofalnym stanie? Czy ludzie będą w tężni 

wdychać smog? Burmistrz zapewnił, że zimą tężnia 

będzie nieczynna. Zobaczymy.

 Podczas jednej z sesji Rady Miejskiej i poprzedzają-

cej ją Komisji Finansów burmistrz znienacka poinfor-

mował, że znajdą się dodatkowe 3 mln zł z podatków 

i że proponuje przeznaczyć je na remont stadionu. 

Praktycznie nie było dyskusji. Zresztą zazwyczaj nie 

ma dyskusji. Przybliżmy: 3 mln zł to po 100 zł na jed-

ną czeladzką głowę. W praktyce po tyle wszyscy 

za to zapłacimy. Jednocześnie w naszym mieście stoi 

odłogiem mnóstwo innych rzeczy. Potrzeb w mieście 
Koszt czeladzkiego festiwalu Ave Maria w latach 2007-2018. Opracowanie własne na podstawie 

danych UM Czeladź.

wiele, a pieniędzy nie wystarcza na wszystko. Do-

konuje się wiec wyborów, przy czym aktualna Rada 

w ogóle się nad nie nimi zastanawia. Zatwierdza 

tylko propozycje burmistrza. Teoretycznie powinno 

być na odwrót. Podczas posiedzenia komisji rozwoju 

rozpatrywano list mieszkańców, w którym prosili 

o wykonanie kanalizacji. Kiedyś na sesji słuchano 

Pana z ul. Harcerskiej, która do dziś jest polną drogą. 

Takie prośby odprawiane są z kwitkiem, a stadion 

będzie błyszczał. To nie tak. A jeśli dołożyć do tego 

potężny koszt utrzymania naszych urzędników, 

to jest jeszcze bardziej nie tak. Dla przykładu miesz-

kańcy ul. Harcerskiej przyjmijmy, że średnio dzięki 

nim do miasta wpływa rocznie 120 tys. zł. Ostatnie 

10 lat zatem to ponad milion złotych. A nie mogą 

doprosić się o drogę, na którą już przecież dali kasę. 

To jak powinno być?

▶ Czy Czeladź weźmie zły przykład z Sosnowca 

i wprowadzi nocną prohibicję? W związku z noc-

nymi awanturami radny Andrzej Mentel (klub 

radnych CIS) chciał ograniczenia sprzedaży alko-

holu przy ul. Ogrodowej. Niestety, części radnych 

pomysł ten spodobał się na tyle, że chcą go roz-

szerzyć na całe miasto. Czy powrócą znane z lat 

80. meliny?

 Gazeta „Nowa Czeladź” informuje, że koszty ko-

lejnej autopromocyjnej kampanii pt. „Tak zmieniała 

się Czeladź w latach 2015-2018” to prawie 7500 zł. 

Tymczasem to i tak niewiele z kosztami, jaki mia-

sto cały czas przepuszcza na te i podobne cele. 

Otóż mało czeladzian pewnie wie, że w Wydziale 

Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą 

Urzędu Miasta Czeladź pracuje aż 8 osób. I to każda 

zatrudniona jest na pełen etat!

▶ Jak informuje serwis czeladz.pl, petycję ws. usta-

wy odorowej poparło 3257 mieszkańców Czeladzi. 

Następnie petycja została przesłana wraz z listami 

poparcia do marszałka Sejmu oraz premiera rządu 

RP. Chodzi o uregulowanie kwestii wydzielania się 

uciążliwych zapachów ze składowisk śmieci czy 

zakładów przemysłowych. 

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik
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Czeladź łączy nas wszystkich. 

Kandydujemy, ponieważ jest 

to element aktywności obywa-

telskiej. Możemy nie robić nic i przyjąć 

to, co ktoś nam zgotuje, albo być aktyw-

nymi i zabiegać o prawdziwą, a nie tylko 

wizerunkową zmianę Czeladzi, o władzę 

działającą dla mieszkańców, a nie dla 

kolesi albo przekupnych stanowiskami 

znajomych. Chcemy wspierać społeczeń-

stwo obywatelskie, czyli takie, w którym 

obywatele mają aktywny i rzeczywisty 

wpływ na swoje interesy. Nie chcemy 

być bierni. Bierni są egoistami. Bierność 

osób tworzących wspólnotę prowadzi 

do przejęcia kontroli nad nimi przez 

choćby trochę aktywniejszych, co z ko-

lei prowadzi do rządów gminnych lub 

większych oligarchów, systemowego 

przedkładania interesu jednej z grup 

nad interesami innych, co w efekcie 

przynosi konfl ikty, a czasami lokalny 

totalitaryzm. 

Nam zależy na dobru Czeladzi i jej 

mieszkańców, dlatego chcemy wystar-

tować do wyborów samorządowych pod 

egidą jedynego niepartyjnego komitetu 

wyborczego KUKIZ ‘15

Nasze środowisko to:

Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto,

 To oni podjęli się organizacji szeregu 

inicjatyw społecznych, w tym: spotkań 

z ciekawymi ludźmi, których gośćmi 

byli m.in. kajakarz Aleksander Doba, 

himalaista Krzysztof Wielicki czy 

pilot szybowcowy Sebastian Kawa. 

To ludziom z tego stowarzyszenia 

zawdzięczamy odkrycie możliwości 

pływania kajakami po Brynicy i oni 

też walczą o jej czystość. Zorganizowali 

bieg rodzinny im. Janusza Domaga-

lika – coroczną imprezę pod nazwą 

Koniec Wakacji. Wydają kwartalnik 

„Nowoczesna Czeladź”, który pokazuje 

inną (tę ukrywaną) stronę medalu 

wydawania pieniędzy budżetowych 

przez władze naszego miasta. Od lat 

przyznają czeladzkie nagrody Białej 

i Czarnej Morwy – niezależnej od władz 

oceny sukcesów i osiągnięć naszych 

mieszkańców i porażek władz. Za-

inicjowali i przeprowadzili plebiscyt 

na sportowca wszech czasów naszego 

miasta. Wszystkie te działania reali-

zują, nie biorąc ani jednej złotówki 

z miejskiej kasy. Wszystko własnymi 

siłami i za własne pieniądze – dla 

Czeladzi i dla jej mieszkańców – nie 

chcą być bierni.

stem z Tobą”

 Organizacja pożytku publicznego, która 

działa na rzecz społeczności lokal-

nej w takich obszarach, jak wparcie 

psychologiczno-pedagogiczne rodzin 

czeladzkich, działania na rzecz senio-

rów, osób w trudnej sytuacji życiowej, 

zagrożonych wykluczeniem, wspieranie 

rodziców w procesie edukacji i wycho-

wania. To oni przeprowadzili wiele 

projektów społecznych dla  czeladzian 

np. „Szkoła Obywatelska 50+”, Szkoła 

dla dzieci i psychologiczno-pedago-

giczne dla uczniów z trudnościami 

szkolnymi, a także Telefon Zaufania. 

Stowarzyszenie ma systematyczny kon-

takt z mieszkańcami Czeladzi, zna ich 

potrzeby i problemy, które chce rozwią-

nauki, przedsiębiorców, matek i ojców 

rodzin.

Idziemy pod egidą KUKIZ’15, bo zga-

dzamy się z jego celami: 

łecznych zmierzających do budowy 

społeczeństwa obywatelskiego opie-

rającego się na zasadach patriotyzmu, 

pracowitości i sprawiedliwości; 

wolności gospodarczej, swobód oby-

watelskich oraz polityki regionalnej;

obywatelskiego, samorządności, po-

staw obywatelskich oraz aktywności 

obywateli w życiu politycznym i go-

spodarczym kraju.

W kolejnych tygodniach kampanii 

mieszkańcom Czeladzi nasz program 

i zamierzenia oraz wskazywać błędy 

i niedociągnięcia obecnej władzy. 

Zapraszamy do kontaktu osoby aktyw-

ne, świadome, potrafi ące myśleć krytycz-

nie, a także wszystkich którzy poczuwają 

się do obywatelskiej troski o swoje miasto 

i najbliższych a więc tych, którzy nie chcą 

pisząc na adres: wybory-czeladz@wp.pl.

Na następnej stronie sylwetki naszych 

kandydatów. Szczegóły w kolejnym nu-

merze kwartalnika. 

Drodzy mieszkańcy Czeladzi!

Dlaczego prosimy was o głosowanie 
na Listę Komitetu Wyborczego

C iągle jeszcze trwa zbieranie 

danych, a potem nastąpi faza 

szczegółowej analizy wielu cieka-

wych odpowiedzi. Niemniej już wstępna 

analiza, daje naprawdę smutne wyniki. 

Okazuje się, że większość z nas w ogóle 

nie uczestniczy w wielu sztandarowych 

imprezach bądź nie bywa w lansowa-

nych przez władze administracyjne 

miejscach.

W galerii Elektrownia nigdy nie 

było ponad 50% badanych, a zaledwie 

dobnie Kopalnia Kultury, czy impreza 

Jeszcze gorzej jest z Urzędem Miasta – 

ten pałac ponad 90% odwiedza co naj-

wyżej raz w roku. Fatalnie też z  Muzeum 

Saturn – ponad 70% badanych nawet nie 

wie co i gdzie, i po co, i nigdy tam nie 

było. Więc po co nam potężne wydatki 

na te rozdęte instytucje czy imprezy? 

Może i są potrzebne, nawet jeśli dotyczą 

tylko znikomego odsetka mieszkańców, 

ale czy muszą nas aż tyle kosztować? 

Bo przecież – co jednoznacznie wynika 

z części II – zdecydowanie najważniejsza 

dla czeladzian jest:

– czysta, smaczna i niedroga woda 

w naszych kranach

– tani i skuteczny wywóz śmieci

– czyste i zdrowe powietrze

Nie jakieś miasta partnerskie, nie 

imprezy, nie budowanie kolejnych sfer 

rekreacji. To te trzy punkty są najważ-

Przerażające 
wyniki sondy
W sierpniu nasi ankieterzy w wielu 
miejscach Czeladzi przeprowadzili badania 
opinii publicznej. Rozmawiano z wieloma 
czeladzianami i poproszono ich o wypełnienie 
sondy (dostępna w tym kodzie).

niejsze! Ale czy one 

są najważniejsze dla 

aktualnych władz?

Warto uświado-

mić sobie odpowiedź na to pytanie – 

bo brzmi ona NIE!!! W  Czeladzi, w koń-

czącej się kadencji wydano mnóstwo 

pieniędzy. Władza na kosztownych bill-

boardach chwali się, że zmieniła Czeladź.

Może i coś się zmieniło, przecież wy-

dano potworną ilość społecznych środ-

ków, ale czy na pewno to najważniejsze? 

Czy na pewno w którymś z tych trzech 

najważniejszych punktów?

Dlatego zastanówcie się czeladzianie 

nad propagandą, jaką wciska się wam 

do głów. Zastanówcie się nad tym co jest 

najważniejsze i nad czym przede wszyst-

kim powinna pracować władza wykonaw-

cza w mieście. Dobrym uzupełnieniem 

do przemyśleń jest analiza części III. 

A wynika z niej znowu dokładnie to samo 

rzeczy specjalnie nas nie obchodzą.

Tak jak napisaliśmy – badanie opinii 

czeladzian nadal trwa. A i Wy możecie 

do nas napisać swoje uwagi. To w opar-

ciu o autentyczne potrzeby społeczne, 

a nie widzimisia megalomanów, którzy 

przypadkowo stanęli u sterów miasta, 

powinien powstawać program reali-

zacji pracy dla nas. Bo miasto jest dla 

mieszkańców, nie na odwrót. A teraz 

w Czeladzi jest właśnie na odwrót. Czas 

przywrócić właściwe pozycje. 

Studnia bez dna.
Tytułową studnią dającą wodę na młyn 

tej rubryki jest osiedle Musiała i jego 

nim numerze (NCz 2/21) artykule mo-

jego redakcyjnego kolegi p.t. „Musiała 

zapomniane miejsce na ziemi”, żywo 

zareagowały władze miasta, instalując 

w parku Saturn nowe ławki. Fakt, są nowe, 

ale myślałem, że tego typu konstrukcje 

odeszły do historii wraz ze słusznie mi-

nioną epoką, dziwny też był ich montaż. 

młodych ludzi, wyładowali elementy 

ławek z osobowych samochodów i za-

montowali je tak, by zadowolić wszelkie 

gusta. Dlatego też mamy ławki: wyższe 

z lewej niższe z prawej, wyższe z pra-

wej niższe z lewej, pochylone na prawo 

i na lewo, do przodu i do tyłu, wysokie 

i niskie. Szkoda tylko, że nie ma żadnej 

dla miłośników równych i poziomych.

Budżet niby Obywatelski – 
a władza robi, co chce?
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatel-

i stworzenie stref integracji społecznych 

zweryfi kowany, myślę, co do zakresu 

robót w ramach dostępnej kwoty. Na spo-

tkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 

w tej sprawie (środek wakacji, frekwencja 

jakieś 10 osób) zainteresowani mogli 

się dowiedzieć, że ze względu na nie-

doszacowanie projektu, będzie wyko-

nany remont alejek, ale tylko dwóch, 

malutkie boisko i plac zabaw, o ławkach 

i innych nie wspomniano. Dodatkowo 

większość wykonane zostanie nie w parku 

Alfred, tylko w parku Saturn. Czy to nie 

oszustwo, czy tak przedstawiony zakres 

projektu zyskałby poparcie ponad 900 

mieszkańców?

Czy Unia Europejska wie, 
co robi?

nywane są prace modernizacyjne, jakież 

było moje zdziwienie gdy, po przeczyta-

niu tablicy informacyjnej dowiedziałem 

się, że inwestycja dotyczy waloryzacji 

przyrodniczej starorzecza rzeki Brynicy. 

Zakres robót jest taki, że przekopano 

każdy kawałek ziemi i jeśli żył tam jakiś 

jeż, lis, czy robak, to został unicestwiony, 

albo, po takiej traumie, uciekł nie tylko 

z parku, ale z Czeladzi. 

Redaguje: Eustachy Przypadek
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Czeladź 
– można lepiej!

Społeczeństwo: 
Zaczniemy od projektu zrównoważenia budżetu 

Budżet Czeladzi wzrósł ze 120 mln zł w 2015 

r. do 162 mln zł w 2018r. Nie stało się tak, niestety, 

dzięki wzrostowi zamożności mieszkańców. Jest 

efektem rabunkowej wyprzedaży czeladzkich 

gruntów, emisji obligacji i zaciągania kredy-

tów. Tymczasem zadłużenie miasta z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek wzrosło 

z 31 mln zł do prawie 33 mln zł. Władze miasta nie 

wykorzystały dobrej koniunktury w gospodarce 

do redukcji zadłużenia. Do dyspozycji było 35% 

środków finansowych więcej i co najmniej o tyle 

dobry gospodarz zmniejszyłby swoje długi, 

czyli zadłużenie powinno być niższe co naj-

mniej o 10 mln zł. Tymczasem wzrosło o 6,5%! 

Jeśli odsetki stanowiłyby ok. 10%, to na sam 

haracz dla banków wydalibyśmy ok. 3 mln zł. 

Każda rodzina z dwójką dzieci (od niemowlaka 

do dziadków) mogła utopić w błocie rękami 

władzy nawet 3200 zł!

Kiedy zmniejszymy obciążenia na rzecz ban-

kierów, oddamy pieniądze Wam, czeladzianie 

– poprzez likwidację poboru opłaty za wywóz 

śmieci. TAK – ZLIKWIDUJEMY OPŁATY ŚMIE-

CIOWE. Poza tym rozważymy wówczas stałe 

obniżenie miejskich podatków, co powinno dać 

efekt pozytywnego sprzężenia finansowego dla 

miasta – mniejsze podatki = więcej podmiotów 

gospodarczych = większe wpływy do budżetu.

Administracja 
1. Mniej biurokracji! Zmniejszymy niepotrzeb-

ną biurokrację w instytucjach miejskich, 

umożliwimy załatwianie większości spraw 

przez Internet. To także da wymierny efekt 

finansowy w budżecie miasta.

2. Wprowadzimy ocenę pracy urzędników 

Urzędu Miasta, którzy będą przechodzić 

weryfikację obsługi mieszkańców, swoich 

działań, kompetencji i osiągnięć.

3. Przywrócimy mieszkańcom kontrolę nad 

miastem:

-

jętności, a nie przynależności partyjnej 

i rodzinnej;

zastępców;

4. Miejskie budynki nie będą przedmiotem 

geszeftów. Szkoła nr 4 stanie się z powro-

tem placówką oświatową, a jeśli zostanie 

trochę wolnego miejsca, poszerzymy bazę 

miejsc w żłobkowych i przedszkolnych. Nie 

będziemy mieszać edukacji i wychowania 

z obsługą wody i kanalizacji. 

5. Opracujemy program jak najszerszego promo-

wania naszego miasta w celu napływu nowych 

firm i mieszkańców. Rozliczymy obecnego 

burmistrza z wydatków na promocję siebie 

samego, a nie miasta! 

6. Wprowadzimy zasadę, że jak najwięcej po-

stępowań o zamówieniach publicznych do-

konywane przez miasto będzie rozstrzygane 

na otwartej dla wszystkich giełdzie zamówień. 

7. Zmniejszymy diety radnych.

Rodzina 
1. Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych 

w klasach VII – VIII otrzymają bezpłatną opiekę 

dentystyczną, drogą konkursu zostaną do tego 

wybrane gabinety dentystyczne.

2. Każdej rodzinie, która zdecyduje się na trze-

cie dziecko, zapewnimy darmowe miejsce 

w żłobku i przedszkolu.

3. Seniorzy będą otoczeni szczególnym wspar-

ciem. 

4. Wdrożymy program wsparcia instytucji zdro-

wia publicznego w zakresie obsługi specja-

listycznej; przychodnie otrzymają wsparcie 

w zamian za przygotowany program redukcji 

kolejek i kosztów obsługi pacjentów.

5. Aktywnie pomożemy młodym rodzinom 

w zakresie mieszkaniowym. 

6. Podwyższymy jakość i dostępność pomocy 

dla rodzin poprzez zmiany w funkcjonowaniu 

MOPS.

Edukacja i wychowanie 
1. Powołamy stałą Radę Konsultacyjną Edukacji 

– będziemy współpracować z nauczyciela-

mi i wychowawcami w celu opracowania 

ponadstandardowej strategii oświatowej 

miasta.

2. Wdrożymy program patriotycznego wycho-

wania młodzieży i budzenia dumy z ich małej 

ojczyzny. Zawsze będą kraje bogatsze od Pol-

ski i miasta bogatsze od Czeladzi, dlatego nie 

przekonamy młodych ludzi do pozostania 

w swojej małej ojczyźnie tylko poprzez wa-

runki materialne. Chcemy odbudować system 

wartości. Jak inaczej niż na podstawowych 

wartościach, takich jak duma z własnej hi-

storii, miłość do ziemi, która kryje prochy 

naszych przodków i bohaterów budować 

przywiązanie do małej ojczyzny?

3. Naszym celem jest utrzymanie jak największej 

liczby zdolnej młodzieży w naszym mie-

ście. Na ten cel potrzebne są środki finan-

sowe – położymy nacisk na pozyskiwanie 

ich od sponsorów i z oszczędności. W celu 

pomocy najzdolniejszym w nauce i sporcie 

utworzymy specjalny fundusz stypendialny.

Drogi i infrastruktura
1. Skanalizujemy tereny, na których powstają 

nowe osiedla domów jednorodzinnych oraz 

osiedla, które do dziś mają szamba.

2. Przebudujemy drogi gruntowe i oświetlimy 

tereny, po których strach spacerować wie-

czorem.

3. Powiększymy ilość miejsc parkingowych 

na należących do miasta drogach i placach.

4. Utworzymy miejską linię autobusową do-

stępną za darmo dla wszystkich, łączącą 

tereny osiedli z miejscami zakupów, terenami 

sportowymi i rekreacyjnymi, placówkami 

zdrowotnymi opieki i administracji. 

5. Szczególną uwagę poświęcimy wodzie – 

winna być możliwie najwyższej jakości, przy 

jak najniższej cenie.

6. Będziemy wszystkim chętnym mieszkańcom 

sprzedawać zajmowane przez nich mieszkania 

i lokale za preferencyjne ceny.

7. Nasi przodkowie korzystali z Brynicy organi-

zowali spływy i wodne pielgrzymki do Piekar, 

posiadali młyny. Będziemy działać, by w przy-

szłości przywrócić miastu rzekę, stworzyć 

bulwary dla rekreacji i wypoczynku, w miej-

sce młynów zbudować małe elektrownie 

wodne, a pozyskaną energię wykorzystać 

do oświetlenia ciemnych czeladzkich ulic 

i uliczek oraz ekologicznego ogrzewania 

szkól i przedszkoli. 

8. Każdy teren zielony: skwery, trawniki, pobocza 

ulic, parki będzie wykoszony, zadbany i obsa-

dzony szlachetną zielenią oraz wyposażony 

w małą architekturę

Przedsiębiorczość
1. Miasto będzie przyjazne dla przedsiębiorców! 

Zaoferujemy wykup lokali miejskich przed-

siębiorcom prowadzącym w nich działalność 

gospodarczą. Niech jak najwięcej ludzi pra-

cuje na swoim. 

2. Utworzymy centrum doradztwa dla przedsię-

biorców – każdy przedsiębiorca będzie mógł 

uzyskać poradę w kwestii wyboru formy dzia-

łalności, rodzaju opodatkowania, możliwości 

skorzystania z dostępnych środków i funduszy.

3. Będziemy wspierać nowych przedsiębiorców. 

Nowo powstałe firmy w naszym mieście będą 

miały zapewnioną bezpłatną obsługę księgową 

przez pierwszy rok funkcjonowania.

4. Przywrócimy targowisko miejskie – to z ul. 

Grodzieckiej, z którego korzystało wiele osób 

i które stanowiło element naszej tradycji.

5. Będziemy sprzyjać rozbudowie infrastruktury 

dla czeladzkich handlowców, aby tworzyć 

konkurencję dla dużych sieci handlowych, 

tak by można było sprzedawać i kupować 

w miłym otoczeniu możliwie najbliżej miejsca 

zamieszkania. 

6. Nie będzie zgody na kolejne sklepy wielko-

powierzchniowe i duże sieci handlowe. Zyski 

z handlu oddamy w ręce mieszkańców, a nie 

anonimowych zagranicznych funduszy.

7. Nie będzie sprzedaży ziemi pod hale i ma-

gazyny. Będziemy walczyć o przyjmowanie 

przedsiębiorców o wysokim stopniu zaawan-

sowania technologicznego. To przy zaawan-

sowanej produkcji jest godziwe miejsce pracy 

dla czeladzian.

Sport i kultura 
1. Będziemy wspierać istniejące kluby sportowe 

poprzez zorganizowanie konkursów na do-

finansowanie organizacji zajęć sportowych 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomagać 

w zdobyciu sponsorów. Otaczać indywidu-

alnym wsparciem wybitnych sportowców

2. Zweryfikujemy istniejącą ofertę kulturalną 

w mieście. Rozpoczniemy dyskusję nad jej 

kształtem oraz grupami odbiorców. Będzie-

my jak najszerzej promować i indywidualnie 

wspierać czeladzkich artystów i kreatorów 

wydarzeń kulturalnych.

3. Zlikwidujemy bezideowe, obskurantyzmu, 

bigoteryjne lub bluźniercze wydarzenia 

pseudoartystyczne lub instalacje. 

4. Będziemy za pomocą sztuki przywracać miesz-

kańcom ich pamięć historyczną i dumę z do-

konań swoich przodków. Będziemy wspierać 

działanie czeladzkich stowarzyszeń.

N A S Z  P R O G R A M

Drodzy czeladzianie,
Czeladź to nie tylko drogi i zabudowa ale przede wszystkim jej mieszkańcy. Nie 

godzimy się na nierozważną rozrzutność i obłudę obecnej władzy. Chcemy, 

aby Czeladź była dobrym miejscem do życia, dlatego pieniądze obywateli, 

którzy to miasto finansują, przeznaczymy na ich potrzeby. 

Mamy wiedzę i chęci. Pragniemy konkurować z sąsiednimi miastami i być 

na czele pod względem jakości życia. Wiemy, że można UCZCIWIEJ, TANIEJ 

I MĄDRZEJ – MOŻNA LEPIEJ zarządzać miastem poprzez przeznaczenie 

środków na: 

1. właściwe zadbanie o podstawowe potrzeby każdego mieszkańca – smaczną 

wodę, tani wywóz śmieci i czystość w mieście, a nie zaniedbane peryferia 

i ciemne ulice;

2. porządne zaplecze mieszkaniowe, a nie na pałace władzy; 

3. wygodne, oświetlone i czyste drogi, place i chodniki z wystarczającą ilo-

ścią miejsc parkingowych, a nie stale deficytowe instytucje zatrudniające 

rodziny i kolesi;

4. wysoki poziom opieki w żłobkach i przedszkolach oraz nauki w szkołach, 

a nie na kosztowne imprezy pop i pseudo kultury;

5. skuteczne wspieranie zdrowia publicznego i opieki, a nie stałą depopulację;

6. rozwój przedsiębiorczości i promocję miasta, a nie burmistrza i jego szalonej 

polityki. 

Naszym celem jest miasto przyjazne dla swoich obywateli, zapewnia-

jące szanse i możliwości dla nas dzisiaj i naszych dzieci w przyszłości, 

zapewniające bezpieczną przestrzeń dla przedsiębiorczości, kultury, 

patriotyzmu i normalności. Bez bełkotu archaicznych ideologii, finanso-

wania prymitywizmu i obrażania uczuć osób wierzących oraz dobrego 

smaku pozostałych.
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Parkowanie na Rynku
Funkcjonariusz straży miejskiej 

na wniosek jakiegoś „życzliwego” miesz-

kańca spisywali i pouczali obywateli, 

że w strefie Rynku i kamienic nie można 

parkować samochodów, gdyż będzie 

to grozić następnym razem mandatem. 

Grzecznie odesłali mnie na parkingi 

za rynkiem. Ciekaw jestem, czy jak 

będzie festiwal Ave Maryja, pogrzeb, 

wesele, komunia, jarmark też tak będą 

skrupulatnie wykonywać swoją misję? 

Nie blokuję drogi żadnym służbom 

i mieszkańcom, nie łamię przepisów, 

nie jeżdżę pod prąd, a spotykam się 

z kolejnymi utrudnieniami ze strony 

mieszkańców.

* * *

Podlewanie w upał
W słoneczny i bardzo ciepły dzień 

sierpnia o godz. 13 przyglądałem się, 

jak marnotrawione są pieniądze pu-

bliczne na podlewanie o tej godzinie 

kwiatów na rynku. Każdy zdrowo my-

ślący posiadacz kawałka trawnika wie, 

że takie zabiegi pielęgnacyjne wyko-

nuje się wcześnie rano lub wieczorem. 

Nie podlewamy „ogródków” w upalne 

południe, ponieważ woda nie dotrze 

do korzeni roślin, tylko zostanie w du-

żej mierze bardzo szybko odparowana 

z powierzchni gleby, tudzież z samych 

roślin. Aby zaoszczędzić i wykorzystać 

ją jak należy i nie tracić jej (puszczać 

pieniędzy z parą), należy się stosować 

do tych dwóch jakże prostych zasad: 

rano i wieczór.

* * *

Edukacyjne refleksje
Zwiększyła się liczba szkół podstawo-

wych w gminach, więc wzrasta poziom 

rywalizacji między nimi. Rodzi się po-

trzeba wykształcenia przez placówki 

oryginalnego pomysłu na taki sposób 

wychowania i edukacji dzieci od pierw-

szej do ósmej klasy, aby wyróżnić się 

w mieście i dać rodzicom jasny sygnał 

do najlepszego wyboru szkoły dla ich 

dzieci. Okazuje się, że ani profilowanie 

szkoły, ani ilość zrealizowanych projek-

tów zagranicznych, ani nawet tablice in-

teraktywne i dziennik elektroniczny nie 

gwarantują szkole poczucia pewności 

na rynku edukacyjnym w nowej rzeczy-

wistości. Spróbujmy podjąć się wykre-

owania nowego podejścia do uczniów 

i rodziców, aby szkoła mogła uzyskać 

poczucie spełnienia jako nowoczesna 

placówka edukacyjna. Przede wszyst-

kim powinno się oszacować zakres 

bezradności szkoły wobec trudności 

wychowawczych i opracować nowe 

sposoby pracy z dziećmi. Nie wystarczy 

wychowanków kontrolować i upomi-

nać. Warto poprosić każdego rodzica, 

aby podczas indywidualnej rozmowy 

z dyrektorem zadeklarował akceptację 

pomysłu szkoły na priorytetowe zasady 

wychowania i zachowania. Korzystajmy 

z doświadczeń innych placówek, szkół 

prywatnych, przeprowadzajmy wywiady 

z rodzicami, których dzieci chodzą 

do innych typów szkół.

Szczególne problemy sprawia nauczy-

cielom nauczanie porządku i dyscy-

pliny. Dobrym pomysłem może będą 

karty „Brawo Ja”, które dziecko wy-

pełnia w domu z rodzicami, notując, 

co robi w związku z kształceniem np. 

cechy utrzymywania ładu i porząd-

ku, pokonywania nawyków „nie chce 

mi się” i „potem”. Poprawmy jakość 

zajęć świetlicowych, żeby nie był to czas 

poświęcony tylko na przechowanie 

dzieci – w czasie zajęć świetlicowych 

można zaplanować zajęcia zespołowe, 

podczas których dzieci mogą budować 

modele, makiety, uczyć się kreatywności 

i formowania przestrzennego, mogą 

mieć zajęcia z dyscypliny i utrzymy-

wania porządku. Jest wiele obszarów 

szkoły, w ramach których są warunki 

do kształtowania postaw i pozytywnych 

nawyków uczniów/uczennic. 

Pamiętamy o katalogu umiejętności 

XXI w. na progu trzeciego tysiąclecia. 

Oto niektóre z umiejętności społecz-

nych: wyszukiwanie i zarządzanie in-

formacją, kreatywność, rozwiązywanie 

problemów, wyrażanie myśli, efektywna 

współpraca, zdolność adaptacji co no-

wych warunków, pracowitość, kultura 

relacji, planowanie działań. Uważam, 

że wiele jest jeszcze w tym zakresie 

do zrobienia. Warto powrócić do tych 

idei i włączyć sposoby wdrażania 

umiejętności XXI w. poprzez progra-

my wychowawcze – po prostu więcej 

wychowania i przykładów niż profi-

laktyki. Ostrzegając, a nie wychowując 

pozostaje duży margines bezradności 

wychowawczej.

Iwona Sułkowska

* * *

Czeladzkie marzenia 
zwariowanej patriotki
Zwariowałam na punkcie Czeladzi 

30 lat temu, kiedy to przybyłam do tego 

zacnego grodu „za mężem” wprost 

z… Katowic! To, co mnie zauroczyło 

w tym mieście, to ogromna ilość zieleni 

i zróżnicowanie terenu. W przeciągu 

tych kilkudziesięciu lat poznawałam 

zakątki Czeladzi, z ogromną cieka-

wością chłonęłam każdą publikację 

na temat historii i legend tego miasta. 

Zaczęłam zastanawiać się, jak promować 

piękno Czeladzi w kraju i na całym 

świecie, co można by było jeszcze zrobić, 

by przyciągnąć uwagę przejeżdżających 

przez miasto ludzi? Prowadząc przez 

8 lat internetowe radio Radio Muzyka 

Miła Sercu – co czwartek nadawałam 

audycję na żywo „Czeladź miasto zieleni, 

muzyki i magii”, które wzbudzały zain-

teresowanie w całym świecie. Nadana 

przeze mnie po raz pierwszy na antenie 

radia internetowego MMS w trakcie 

takiej audycji piosenka „Siła Przyjaźni” 

w wykonaniu czeladzkiego zespołu Mini 

Babki stała się przebojem większości 

internetowych stacji radiowych, w tym 

polonijnych i jest hitem do dziś!

Ale miałam pisać o czeladzkich marze-

niach… Otóż moje marzenia związane 

z Czeladzią można podzielić na dwie 

grupy. Pierwsza to takie przyziemne 

jak remont ulic, oznaczenie ciekawych 

miejsc poprzez tablice informacyjne czy 

drogowskazy, zainspirowanie zrobienia 

filmu promującego Czeladź jako miasta 

nie tylko historii, ale też atrakcyjnego 

terenu dla inwestorów, zrobienia ma-

kiet historycznych miasta, utworzenia 

w muzeum działu właśnie dotyczącego 

historii samego miasta (tego mi bardzo 

brakuje). Druga grupa to już bardziej 

zwariowane marzenia „ściętej głowy”. 

Pierwszym takim marzeniem było zor-

ganizowanie na terenie parku Jordana 

„mini zoo”. Wtedy właśnie była moda 

na powstawanie takich zwierzyńców 

– miałam już rozrysowane plany, „za-

czerpnięty język” wśród mieszkańców, 

czy takie mini zoo miałoby wzięcie, 

miałam już nawet oferowaną pomoc 

w budowaniu, propozycje przekaza-

nia zwierząt, w tym nawet strusi i lam, 

chętnych już do pracy… Ale wszystko 

się rozbiło o brak funduszy, a inwe-

storów nie umiałam zdobyć. W mojej 

zwariowanej głowie pojawiły się kolejne 

pomysły np. na zbudowanie naprzeciw-

ko M1 za Oberżą i hotelem Rycerskim 

kompleksu relaksu rodzinnego z żywo-

płotowym labiryntem monitorowanym 

kamerami – projekt tego kompleksu 

też przedstawiłam w Urzędzie Miasta 

– pozostał bez echa. Kolejne marzenie 

to projekt, który przygotowywałam 

przez trzy lata – projekt Kompleksu 

rekreacyjno-szkoleniowego dla psów 

w parku Jordana. Gdy nadarzyła się 

okazja, złożyłam go w Urzędzie Miasta 

w ramach projektu obywatelskiego. Zajął 

przedostatnie miejsce w głosowaniu. 

Jakże się ucieszyłam, gdy okazało się, 

że w tym parku powstanie „psi park”. 

Chodziłam, podziwiałam, aż tuż przed 

otwarciem szlag mnie trafił, gdy zoba-

czyłam, z czego zrobiona jest większość 

przeszkód. Cóż, na nic się zdały moje 

„wariackie” reakcje. Niestety, moje 

przewidywania ziściły się – kładka już 

jest zniszczona, a pozostałe przeszkody 

psy omijają. Marzy mi się, by kładkę 

naprawiono, a na pozostałe przeszkody 

nałożono ochronne otuliny z materia-

łu wytrzymałego, ale sprężystego. Jak 

stwierdzono, Rexarium nie jest projek-

tem opartym o mój projekt. 

Moje „wariactwo”, by uatrakcyjnić 

Czeladź, trwa nadal. Marzyło mi się, 

by w zrujnowanej kamienicy „czeladzkiej 

czarownicy” otworzyć przytulną kawia-

renkę z magicznymi elementami. Nie 

chciano mi podać namiarów na właści-

ciela – cieszę się, że ktoś właśnie zajął się 

tą kamienicą, widzę nowe okna i kwiaty 

w nich… Coś się dzieje. Przydałaby 

się choć tablica informacyjna o tym, 

że tu mieszkała czeladzka czarowni-

ca. Korciło mnie też, by w przyległym 

do fotografa na rynku lokalu urządzić 

„Czarowne Muzeum”, w którym pośrod-

ku pomieszczenia byłaby przestrzenna 

makieta starej Czeladzi z pokazanym 

tunelem prowadzącym od kościo-

ła św. Stanisława z Rynku do zamku 

w Będzinie z jednej strony, a z drugiej 

strony z głęboko umieszczoną pieczarą 

ze skarbami. Na ścianach repliki starych 

zdjęć Czeladzi i miejsce z krzesłami 

przed monitorem, na którym byłby 

K R O N I K A 
K R Y M I N A L N A

▶ Na okres 3 miesięcy do aresztu trafił 

40-letni Niemiec, posiadacz nielegalnej 

broni i amunicji, której część przecho-

wywał w skrytce na terenie jednego 

z marketów w Czeladzi. Przy zatrzyma-

nym znaleziono kolejną jednostkę broni 

i amunicję. Ponadto wystawionymi przez 

rybnicki sąd poszukiwany trzema listami 

gończymi mężczyzna, chcąc uniknąć 

więzienia, podawał błędne dane osobo-

we, które potwierdził swoim podpisem 

w protokole zatrzymania. 

▶ Decyzją będzińskiego sądu na 3 mie-

siące do aresztu śledczego trafił 28-letni 

mieszkaniec Czeladzi, podejrzany o fi-

zyczne i psychiczne znęcanie się nad 

swoją 54-letnią matką. Mężczyzna odpo-

wie także za zmuszenie kobiety do wzię-

cia na jego potrzeby kilku kredytów ban-

kowych. Kobieta zadłużyła się w różnych 

bankach i instytucjach na kwotę prawie 

70 tys. zł. Jak się okazało, do sądu trafił 

już wcześniej akt oskarżenia przeciwko 

mężczyźnie, który od ponad 5 lat znęcał 

się nad swoją matką. 

▶ Stróże prawa z Wydziału do Walki 

z Przestępczością Gospodarczą Komen-

dy Powiatowej Policji w Będzinie oraz 

funkcjonariusze z Śląskiego Urzędu 

Celno-Skarbowego z Częstochowy za-

bezpieczyli nielegalne automaty do gier 

hazardowych. Przeprowadzona w Cze-

ladzi akcja zakończyła się przejęciem 

10 nielegalnych maszyn w dwóch lo-

kalach.  

Na podstawie serwisu policja.pl

wyświetlany film o historii, legendach, 

ale i o współczesnych osiągnięciach Cze-

ladzi. Czarodziejskiej atmosfery nada-

wałyby magiczne elementy i oczywiście 

nieodzowna postać czarownicy. Byłyby 

też sprzedawane pamiątki z Czeladzi. 

Z żalem patrzę też na niszczejący 

budynek po dawnym kinie „Uciecha”, 

jak nie kino to można by tam zrobić 

centrum konferencyjne z salą audiowi-

zualną i restauracją na dole – doskonała 

lokalizacja! Tak, tak, jestem niepopraw-

ną marzycielką, zwariowaną patriotką 

i dalej mam „kosmiczne pomysły”. Np. 

„chodzi mi po głowie” zorganizowanie 

wesołego elektrycznego pociągu w sta-

rym stylu. Marzenia się spełniają, może 

i tych marzeń spełnienia doczeka się 

„zwariowana patriotka”. Niech zatem 

moc będzie z wszystkimi lokalnymi 

patriotycznymi marzycielami, a marze-

nia Wasze niech się spełnią. Namaste.

Mirosława Pawełek
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O br a dy  R a dy  Mi a s t a  –  w r z e s i e ń  2 03 3  roku
Spaleniec zrobił się czerwony na twarzy 

z oburzenia i znacząco spojrzał na Ogona. 

Ten natychmiast przerwał głupią dyskusję:

– Radny Wojćkowski, proszę tutaj 

mi nie dyskutować! I to na dodatek nie 

na temat. Bo tematem jest dzisiaj zadzi-

wiający wniosek, rzekłbym niezrozumiały 

i irracjonalny, żeby nie użyć ostrzejszych 

słów. Niemniej musimy go rozpatrzyć, 

bo znowu radnym Pisakowi i Wrońskie-

mu – tak jak przy poprzednich bezsen-

sownych wnioskach o tańszą wodę lub 

mniejsze diety dla nas –  jakimś cudem 

udało się namówić stu mieszkańców 

do poparcia. A tym wnioskiem jest, nie 

wiem jak ma mi to przejść przez gardło 

– Ogon zawahał się z wyraźnym obrzydze-

niem. Tym wnioskiem jest – kontynuował 

– ODŁĄCZENIE PIASKÓW OD CZE-

LADZI I UTWORZENIE Z NICH OD-

RĘBNEGO MIASTA!

Sala zamarła. Zapanowała cisza. 

Wstrząśnięty Spaleniec tępo patrzał 

na salę. Odłączenie Piasków byłoby 

dla niego potężnym ciosem – toż tyle 

miejskich pieniędzy wpakował ostatnio 

w tę dzielnicę, by przekupić jej miesz-

kańców, choćby ostatnią miesięcznicę, 

na której znowu śpiewała Maryla Rodo-

wicz. Po chwili jednak odzyskał rezon. 

Przecież w swojej Radzie Miasta, w której 

- Dzień dobry – powitał radnych prze-

wodniczący Ogon – Witam wszystkich 

radnych, pracowników naszego Urzędu, 

a przede wszystkim naszego burmistrza 

Burmistrza* Spaleńca. 

W tym momencie Spaleniec wstał, 

a Płazecki, Wentyl oraz radna Pączek 

zaczęli głośno bić brawo.

– Proszę o ciszę – przerwał im Ogon 

– ja oczywiście rozumiem i podzielam 

te głosy uwielbienia, ale dziś mamy 

do omówienia bardzo trudny problem 

wniosku grupy mieszkańców. Istotny tym 

bardziej, że niebawem wybory.

– Jakie tam wybory?!? – niegrzecznie 

przerwał mu zachwycony Płazecki – 

przecież nasz wspaniały burmistrz już 

ma je wygrane. Wszyscy mieszkańcy 

naszego miasta go kochają. Wybory wca-

le nie są potrzebne, bo już wiadomo, 

że wygra je nasz jedyny, najmądrzejszy 

Burmistrz Spaleniec.

– Taki jest pan tego pewien, panie rad-

ny? – wtrącił się Wojćkowski – ja tam 

specjalnie go nie kocham, a raczej wręcz 

odwrotnie i znam wielu takich jak ja, 

którzy trzeźwo patrzą na sytuację w na-

szym mieście. Nie wszystkim udało się 

zrobić wodę z mózgu, mimo, że wyda-

no na to mnóstwo naszych miejskich 

pieniędzy.

uzależnił większość radnych taki wniosek 

nie mógł przejść. 

Wielu radnych mieszkało na Piaskach. 

Byli zszokowani takim pomysłem. Po raz 

pierwszy w ich głowach pojawiła się myśl 

o tym, że może jednak nie zawsze  i nie 

we wszystkim słuchać Spaleńca. Tym 

razem nie szło przecież o zgodę na kolejne 

wydatki budżetowe, w których nigdy 

nie stawiali oporu Spaleńcowi. Tu szło 

o ich Piaski.

Po chwili pełnej zdumienia ciszy, sala 

zaczęła wrzeć od wymienianych opinii.

– Proszę o ciszę – przerwał hałas Ogon 

– a wnioskodawców wzywam do uzasad-

nienia wniosku.

Do mównicy podeszli Pisak i Wroński. 

– Szanowni radni – zaczął Wroński 

– historycznie rzecz biorąc Piaski nie 

do końca są związane z Czeladzią. Geo-

graficznie również nie za bardzo. Ale jak 

dotąd nasz piaskowski udział w Czeladzi 

specjalnie nam nie przeszkadzał, choć 

pojawiały się głosy, że może lepiej by nam 

było z Sosnowcem. Aż do czasu, gdy 

burmistrzem został tu obecny Spaleniec. 

I nie idzie nam wcale o jego stosunek 

do nas samych – piaskowian. Bo tu akurat, 

ostatnio nawet sporo wsadził nam pie-

niędzy z kredytów, obligacji i bezmyślnej 

wyprzedaży czeladzkiej ziemi za bez-

cen. Idzie o jego smutną i rozrzutną

politykę prowadzenia bardzo drogiego 

w utrzymaniu miasta. Mamy już dość 

jego politycznej korupcji, bezsensownych 

kosztów, najdroższej w Polsce biurokracji, 

propagandy sukcesu i wielkich wydatków 

w autopromocji. Obawiamy się, że teraz 

przyjdzie kolej na nas. Że teraz latami 

będziemy musieli spłacać pozaciągane 

przez niego zobowiązania i coraz wię-

cej płacić na bieżące utrzymanie całego 

miasta. Na szczęście Cechownie, Elek-

trownie, Warsztaty Elektryczne, Muzea, 

Domy Śpiewu i Tańca, domy Lokalnego 

Rozwoju, Domy Tradycji  i różne inne 

budżetowe wybryki burmistrza Spaleńca 

nie są na Piaskach. Tu mamy tylko jeden 

budżetowy obiekt i łatwo zaadaptujemy 

go na nasz skromny Urząd Miasta. 

Sala słuchała w milczeniu, nie wiedząc 

jak zareagować. Głos przejął Pisak:

– Wszystko mamy już zaplanowane. 

Utworzymy miasto, w którym nie będzie 

idiotycznych wydatków budżetowych. 

Miasto, w którym będą się liczyli wszyscy 

jego mieszkańcy, a nie tylko wybrane 

grupki. Miasto, w którym najważniejsze 

sprawy to będą dobre drogi, smaczna 

i tania woda, niedrogi lub wręcz dar-

mowy wywóz śmieci, czystość i trwale 

niskie podatki, co przyciągnie nowych 

inwestorów, a tym samym zwiększy nam 

się baza podatkowa. W którym radni 

będą naprawdę społecznie pracować dla 

swojego miasta. Zadbamy o piaskowską 

młodzież i  piaskowskich seniorów. Nasze 

miasto będzie tanie w utrzymaniu i efek-

tywne dla mieszkańców, i szybko stanie 

się wzorem dla innych miast w naszym 

regionie, a i w całej Polsce. Powalczymy 

o dopuszczone Konstytucją RP przy-

wileje dla miast. Zrobimy z Piasków 

polską perełkę. Na sąsiadach wymusimy 

czystą Brynicę. Nie dopuścimy do prze-

rostu administracji. Wręcz odwrotnie 

– będziemy zaniżać krajowe wskaźniki 

biurokracji. Dlatego, wspólnie z kolegą 

Wrońskim i w imieniu mieszkańców 

dzielnicy Piaski stawiam wniosek o pod-

jęcie stosownej uhwały. I już. A jak się 

odłączymy, to już  nas tu nie ma z Wami 

koleżanki i koledzy, a wy się męczcie dalej 

z tym waszym uwielbieniem Spaleńca. 

Spotkamy się za parę lat – może jako 

miasta zaprzyjaźnione? Toż będziemy 

mieli blisko do siebie, hehehe. I wtedy 

pogadamy, komu lepiej – zaśmiał się 

wyluzowany Pisak.

– Zaraz, zaraz – podjął dyskusję Ogon 

– jak wniosek? Jaka uchwała? Jakie gło-

sowanie? Wy to sobie możecie tylko 

pomarzyć o takim fajnym mieście. Na ra-

zie to w Czeladzi jesteście i będziecie 

jeszcze długo. 

– Jakie zaraz, zaraz? – odpowiedział 

Wroński – niedawno Radzionków odłą-

czył się od Bytomia. Jakoś dali radę, 

no i teraz Bytom dołuje jak szlag, a Ra-

dzionków kwitnie. My też tak chcemy 

i proszę tu respektować głos mieszkań-

ców.

– Nic tu nie będzie głosowane – Ogon 

uginał się pod wzrokiem Spaleńca. -  

Ja wiem, że wy tylko szukacie haków 

na naszego wspaniałego burmistrza – 

z emocji zaczął bełkotać nie na temat, 

bo mu się już wątki pomyliły – ale my tu-

taj nie będziemy podejmować takich 

ważnych decyzji o naszym mieście.

– Niestety, często bez analizy podej-

mujemy niemądre decyzje w podobnie 

ważnych sprawach. A w tej na szczęście 

nie musimy – Pisak z Wrońskim wiedzieli 

co odpowiedzieć, bo byli przygotowani 

na taki rozwój wypadków. – Oczywiście, 

że żadne głosowanie nie jest potrzebne. 

Chcieliśmy was tylko sprawdzić. Przepro-

wadzimy referendum i minister zatwierdzi 

nowe miasto w Zagłębiu. A wy sobie 

zostańcie w radzie tego miasta i męczcie 

się dalej. My na szczęście nie będziemy 

już musieli płacić na wasze zawyżone 

diety. Niech żyją nasze wspaniałe wolne 

od Spaleńca Piaski. Hurra! – krzyknęli 

na koniec Pisak z Wrońskim, zakończyli 

wystąpienie i wrócili na miejsca.

Zdezorientowanemu i zdziwionemu 

Ogonowi nie zostało nic innego, jak za-

mknąć Sesję. Rutyna byłą przyczyną, 

że wspomniał o tradycyjnej podwyżce 

diet dla radnych, choć w kontekście se-

syjnej dyskusji, tym razem było to jeszcze 

bardziej bez sensu, niż zazwyczaj. A radni 

rozeszli się do domów z poczuciem nie-

pewności co do swych dalszych losów 

radnych, którzy nie muszą nic robić ani 

mówić. 

Leon Dąbrowski

Cd. fikcyjnej i humorystycznej 

relacji z przyszłości nastąpi.

* burmistrz Spaleniec ma na imię Bur-

mistrz – wyjaśnienie w poprzednich 

odcinkach.Rys. Piotr Zięba
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Centralnym obiektem wystawy pt. 

„Zapytaj Mokoszy” jest obrazobur-

cza instalacja żeńskiego narządu 

płciowego, która – patrząc od tyłu – przy-

pomina kształtem... figury Matki Bożej. 

Podpisana jest ona słowami „Clitoris 

Wielkiej Bogini”. Ten sporej wielkości 

obiekt znajduje się na noszach i był wy-

korzystywany do swoistej „Procesji Wil-

gotnej Pani” (przypominającej procesje 

katolickie), która odbyła się w 2014 roku, 

co zaprezentowano na zdjęciach.

(…) Kuratorem ekspozycji jest Ewa 

Mrozikiewicz z Centrum Sztuki Współ-

czesnej przy Starym Rynku w Poznaniu, 

a w projekt zostały zaangażowane wy-

łącznie kobiety (…) jjedna z zaproszo-

nych do wystawy artystek Iwona Dem-

ko, która pracuje na Wydziale Rzeźby 

w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 

i na oficjalnych stronach uczelni określa-

na jest słowami: „artystka waginistka, 

rzeźbiarka, feministka” … tytuł doktora 

sztuk plastycznych uzyskała na podstawie 

rozprawy doktorskiej „Waginatyzm” oraz 

pracy rzeźbiarskiej „Kaplica Waginy”. (…)

Wystawa z pewnością nie przeszkadza 

aktualnej władzy w osobie burmistrza 

Czeladzi Zbigniewa Szaleńca. Ten były 

już senator Platformy Obywatelskiej po-

jawił się na wernisażu (…) Ale bądźmy 

szczerzy: tu nie chodzi tylko o sztukę, 

lecz o pieniądze podatnika… gdyby nie 

hojny czeladzki podatnik, który utrzy-

muje GSW „Elektrownia”.. [Pani Demko 

i inne pseudoartystki] nie miałaby miejsca 

na wystawienie swojej „sztuki”? I to przez 

niemal dwa miesiące(…) Znaczna część 

podatników może zwyczajnie sobie nie ży-

czyć, by z ich pieniędzy były finansowane 

takie ekscesy (…) No ale jedną z obowią-

zujących ideologii w Unii Europejskiej jest 

aktualnie źle pojęty feminizm i nienawiść 

do Kościoła katolickiego. Na to zawsze 

znajdą się i pieniądze, i miejsca, także – 

jak widać – w rządzonej przez burmistrza 

Szaleńca 30-tysięcznej Czeladzi.

APEL do mieszkańców 
Czeladzi
Szaleniec i antykultura – powiedz stop !

Clitoris to po polsku łechtaczka. Dawniej 

tego typu „sztuka” prezentowana była 

w rynsztokowych pornosach, obecnie 

awansowała, pod patronatem władz mia-

sta Czeladź, na salony.

To nie tylko obraza uczuć religijnych 

ciągle jeszcze prawnie chronionych w na-

szym kraju. To po prostu PLUCIE NAM 

W TWARZ! I to nie tylko nam, katolikom, 

ale wszystkim ludziom przyznającym się 

do bycia człowiekiem cywilizowanym, 

a nie zmanipulowanym lemingiem bez 

tożsamości, historii, ojczyzny czy rodziny.

Dodatkowo, oprócz niesmaku i obu-

rzenia, nie zdają sobie sprawy biedni 

promotorzy antysztuki, że idą w jed-

nym szeregu z siłami obskurantyzmu, 

bigoterii, wstecznictwa, anarchizmu, 

antypostępu – cofającego w rozwoju nie 

tylko jednostki czy społeczności, ale całe 

narody, a wszystko podlane sosem wręcz 

odwrotnych haseł, z anachronizmu któ-

rych być może nawet sobie sprawy nie 

zdają. Skąd się to bierze? 

Żałośni w swej głupocie i anachroniczni 

spadkobiercy oświecenia

Tragedią dla cywilizacji łacińskiej ufun-

dowanej na greckiej filozofii, rzymskim 

Bluźniercza 
wystawa!
W serwisie pch24.pl ukazał się artykuł pt. „Szok! Bluźniercza 
wystawa z neopogaństwem w tle. I to z pieniędzy 
podatnika”. Poniżej jego fragmenty:

prawie i religii chrześcijańskiej był wiek 

XVIII, kiedy to aktywni byli tacy anar-

chiści i burzyciele tej cywilizacji, jak 

Wolter czy J.J. Rousseau. W imię wol-

ności rozumianej jako rozpasanie bez 

żadnych ograniczeń, o ile nie szkodzi 

cudzej wolności, podjęto walką z czło-

wiekiem. Największym wrogiem ogło-

szono religię katolicką. Wspomniana 

tragedia polega na tym, że „jeżeli nie 

wierzy się w Boga, wierzy się w byle 

co”, stąd ubóstwienie wolności, rozumu 

i indywidualizmu. Wcześniejsze bunty 

rozwadniały moralność, ten przeistoczył 

ją w bydlęcą. Podważono i wyśmiano 

wszystkie prawdy i prawa naturalne, 

które niemoralnym bezbożnikom nie 

dają żyć spokojnie w ich plugawych 

przyjemnościach i dlatego je odrzucają.

Indywidualizm prowadzi do socjalizmu, 

gdyż w tym systemie filozoficznym jed-

nostka jest jedynym elementem państwa, 

które wchłania w siebie wszystkie pod-

ległe mu społeczności. Raz uwolnione 

demony anarchii i burzenia cywilizacji 

przekształciły się w permanentną rewo-

lucję obejmującą wszystkie dziedziny 

życia łącznie z moralnością i kulturą. 

Na przykład, w dziedzinie moralności 

w latach 50. ludzie uważali homosek-

sualizm za odrażający i w rezultacie 

sprzeczny z prawem. Jednakże w obliczu 

argumentu, że homoseksualizm to sprawa 

prywatna, która „nie rani” nikogo, naj-

wyższa zasada liberalizmu wymaga jego, 

najpierw tolerancji, obecnie akceptacji, 

a wręcz afirmacji. Podobnie w dziedzinie 

kultury najpierw promuje się socjalizm 

i komunizm, potem zabobony i czarow-

nice coraz bardziej szkaradne zgodnie 

z zasadami antysztuki, by w końcu pre-

zentować łechtaczki w czymś co miało 

służyć kulturze!

Obowiązki obywatela

Pierwszym obowiązkiem nas jako 

obywateli miasta jest pokazać nie tylko 

burmistrzowi, ale całej ekipie radnych 

czerwoną kartkę w wyborach! Obywatel 

miasta, któremu zależy na jego spo-

kojnym rozwoju, na własnej rodzinie 

niemolestowanej od najmłodszych lat 

profanacją i zgnilizną moralną, NIE 

MOŻE MILCZEĆ i to tym bardziej, jeśli 

jest niewierzący. Katolikom zostaje jesz-

cze emigracja wewnętrzna, ale wszyscy 

inni mają tylko kulturę.

Kultura uratowała nas w czasie zaborów 

Bez kultury staniemy się tylko nawozem 

historii, posłusznymi wykonawcami po-

leceń panów: ruskich, pruskich czy ame-

rykańsko-żydowskich, bez własności, 

honoru i godności, którym wystarczy 

na chleb i igrzyska im bardziej prostackie 

tym lepiej. Czy naszym ideałem ma być 

łechtaczka, piwo i koncerty „oj dana” pra-

wie co dwa tygodnie na Rynku (wesoła 

zabawa w dzień zadumy i żałoby – Wielką 

Sobotę), w Prochowni czy innych obiektach 

„kultury”, prostacka instalacja „czarownica” 

uwłaczająca po wiekach pamięci niewinnej 

kobiety? POWIEDZ STOP!

Mateusz Drożdzowski (PiS)                                    

Adam Dobiński (KWW Kukiz’15)

Fot. T. Cukiernik

Szymon Kubisa i jego 
niezwykła historia, której 
skrócony zapis podajemy 
poniżej.

Poznałem Esther z Kenii przez 

Internet, zainteresowaliśmy się 

sobą. W 2012 r. zaprosiłem ją, ale 

odmówiono jej wizy. Sam zatem wybra-

łem się w niezwykłą podróż do Nairobi. 

Polubiliśmy się i bardzo polubiłem jej 

dzieci. Przed wyjazdem złożyłem sto-

sowne dokumenty w polskim Konsulacie 

i udało mi się – w  kwietniu 2013 r. moja 

dziewczyna przyleciała do Polski na trzy 

miesiące. Spodobało jej się i postanowi-

Kenijskie ślady 
w Czeladzi

liśmy się pobrać. Potem jednak Esther 

napotykała ciągłe problemy z uzyskaniem 

polskiej wizy, pomimo, ze pani Konsul 

znała naszą sytuację. Nie było łatwo, 

a my bardzo, bardzo tęskniliśmy za sobą.

Ostatecznie, po niemałych przejściach 

Sąd Rejonowy w Warszawie przychylił się 

do prośby o zawarcie związku małżeń-

skiego. Niestety, 28 stycznia 2016 roku 

Esther zmarła mając zaledwie 34 lata. 

Przeżyłem to bardzo ciężko. Oto jak 

biurokratyczne i polityczne bariery 

zabrały mi trzy lata wspólnego życia 

z ukochaną kobietą. Potem zaczęła się 

batalia o dzieci Esther. Wreszcie w lip-

cu 2017 roku polski konsul w Nairobi 

wyraził zgodę na przyjazd do Polski 

dzieci i brata Esther, Dansona, jako ich 

prawnego opiekuna. 

Mam wsparcie moich rodziców, dzieci 

uczą się w polskich szkołach od 1 września 

2017 r. i fajnie się przystosowały. Młodszy, 

Denzel pasjonuje się piłką nożną, Britney 

uczy się w liceum w Będzinie. Danson 

otrzymał w Kenii licencjat z logistyki, 

a po przyjeździe do nas dostał się do Wyższej 

Szkoły Biznesu w Chorzowie. Dzieci tęsknią 

za babcią w Kenii i za Kenią, ale wybierzemy 

się do tam. W Czeladzi mieszkamy wspólnie 

i jest nam naprawdę dobrze – trochę jest 

ciasno, ale jasno patrzymy w przyszłość.

Ta relacja powstała z obszernej rozmowy 

z Panem Szymonem 

Iwona Sułkowska



NOWOCZESNA CZELADŹ14 nr 3 (21), III kwartał 2018 r.

redaguje Grzegorz Klonek

COOLINARNA
CZELADŹ

To zawarte w pszenicy, życie, owsie i jęczmie-

niu białko zawiera gliadynę, która prowadząc 

do nadreaktywności układu immunologicz-

nego i rozwoju stanu zapalnego. Rozszczelnienie 

ścian jelit powoduje przenikanie alergenów i toksyn 

z układu pokarmowego do krwiobiegu, co generuje 

kaskadę niekorzystnych zmian. Przez to gluten 

to druga po laktozie mleka przyczyna alergii po-

karmowych. Nietolerancja glutenu lub wrodzona 

choroba polegająca na zaniku kosmków jelitowych 

pod wpływem glutenu, czyli celiakia, objawia się 

na wiele sposobów. Całe spektrum dolegliwości 

bólowych i pokarmowych, a także uczuleniowych 

prowadzą do pogarszania się stanu zdrowia. Jak 

określić, czy jesteśmy uczuleni na gluten?

Kryterium rozpoznania nietolerancji glutenu 

jest pojawienie się dolegliwości pokarmowych 

po spożyciu produktów zawierających gluten. 

Choć nie jest to żelazna reguła – niekiedy zmiana 

przepuszczalności ścian jelit może zachodzić epi-

zodycznie, np. pod wpływem stresu, alkoholu czy 

antybiotykoterapii. Jednoznacznym potwierdzeniem 

alergii są dodatnie wyniki testów alergicznych 

i oznaczenie poziomu specyficznych przeciwciał 

przeciwko glutenowi. Inną metodą jest zastosowa-

nie diety eliminacyjnej, czyli wykluczenie glutenu 

z diety na co najmniej miesiąc, a następnie jedno-

razowe spożycie glutenu w celu zaobserwowania, 

czy dolegliwości powrócą.

Produkty zawierające gluten, czyli niezalecane 

w diecie przyjaznej jelitom, to:

Gluten 
– wróg publiczny nr 1

– mąka pszenna, orkiszowa, żytnia, jęczmienna, 

owsiana;

– płatki i otręby żytnie, pszenne, jęczmienne, owsiane;

– pieczywo z wyjątkiem specjalnego – bezglute-

nowego;

– kasza manna, kuskus, bulgur i jęczmienna;

– kawa zbożowa;

– piwo;

– kiełki pszenne i zarodki pszenne;

– makaron orkiszowy, żytni, owsiany i pszenny;

– bułka tarta;

– zupy i sosy instant;

– słodycze;

– przetwory mięsne;

– majonez, ketchup i musztarda i wiele innych.

Wydawać by się mogło, że wprowadzenie diety 

bezglutenowej w życie jest niemal niemożliwe – gluten 

jest bowiem wszędzie. Jednak w dobie niezwykłej 

popularności produktów bezglutenowych wystar-

czy po prostu uważnie czytać etykiety ze składem 

produktu i wybierać te, które nie zawierają glutenu. 

Dziś niemal każdy produkt z glutenem ma swój 

bezglutenowy odpowiednik. Dieta bezglutenowa, 

jak każda dieta eliminacyjna może być obciążona 

niedoborami pokarmowymi, zwłaszcza w zakresie 

witamin z grupy B, dostępnych w pełnoziarnistych 

produktach zbożowych. Eliminując je z diety, należy 

wzbogacić jadłospis o świeże warzywa i owoce, ko-

mosę ryżową i amarantus, ryż, orzechy czy tłuszcze 

roślinne. 

Grzegorz Klonek

Mamy w Czeladzi miesięcznik „Echo 

Czeladzi”. Czy wiecie, ile kosztuje nas 

jego wydawanie? On jest niby „za dar-

mo”, ale przecież płacimy za niego MY. I bardzo 

lekko licząc, każdy z nas płaci tak ze złotówkę 

na miesiąc. Jest też w Czeladzi nasz kwartalnik. 

Czy wiecie, ile kosztuje nas jego wydawanie? 

Krzyż przydrożny stojący przy ul. Mysłowickiej 

został wykonany z żeliwa i ustawiony na coko-

le, składającym się z czterech zmniejszających 

się płyt, ułożonych jedna na drugiej. Na froncie, 

pierwszej od góry, wyryta była data 1911. W roku 

2004 odnowiono krzyż i cokół, i zapewne przy 

tej okazji zniszczono płytę z wyrytą datą, w której 

zatopiony był trzpień krzyża. Zamieniono ją no-

wym elementem, na którym w niewielkiej niszy 

umieszczono marmurową tabliczkę z napisem: 

„Krzyż postawiony w roku 1911. Odnowiony w 2004 

ze środków budżetu miasta Czeladź”.

Pomimo przeszukiwania źródeł i rozpytywania 

osób mieszkających w pobliżu nie udało się z całą 

pewnością ustalić, iż data upamiętnia wzniesienie 

krzyża. Nie znany jest również fundator oraz inten-

Jeszcze kilka lat temu produkty zbożowe, zwłaszcza 
te pełnoziarniste uważane były za jedne z najzdrowszych 
produktów spożywczych. Dziś wiemy, że wiele produktów 
zbożowych sieje spustoszenie w naszych jelitach 
– a wszystko to za sprawą glutenu. 

Wyższość 
„Nowoczesnej Czeladzi” 
nad „Echem Czeladzi”

My wiemy. Ale wiemy też, że Was ani Czeladzi 

nie kosztuje ani grosza. Tak samo jak ani grosza 

nie kosztuje nikogo z nas, gdy ukazuje się gazeta 

„Nowa Czeladź” czy inna gazeta, ulotka, broszura, 

której nie wydaje jakakolwiek miejska instytucja. 

I oczywiście nie musicie czytać ani naszej gazety, 

ani żadnej innej. Tak samo jak nie musicie czy-

tać wydawnictw Muzeum Saturn czy 

„Echa Czeladzi”. Nikt Wam nie każe. 

Ale jeśli nie czytacie, nie nazywajcie 

tych gazet brukowcami, szmatławcami, 

nie piszcie na facebookowych forach, 

że nadają się tylko do pieca. To przykre, 

to obraźliwe. Iluś ludzi przejmuje się 

losem naszego miasta i walczy o to, 

by dotarło do Waszych głów, że kierunek 

rozwoju tak lansowany przez aktualne 

władze jest kierunkiem fatalnym. Nie 

dostrzegacie tego, bo jak stado bara-

nów idące za przewodnikiem, wcale nie 

analizujecie drogi. Po prostu nabierając 

się na potężną propagandę, dołącza-

cie do chóru wielbiącego burmistrza. 

Dlatego ukazują się opozycyjne gazety. 

Warto je czytać i analizować podawane 

w nich argumenty. 

Mariusz Jeziorny

cja jego postawienia. Data 1911 może upamiętniać 

zarówno jego wzniesienie, jak i renowację lub inne 

ważne wydarzenie. Podobny przykład znajduje się 

w Dąbrowie Górniczej, gdzie na drewnianym krzyżu 

wyryta była słabo widoczna data 1949. Po zmianie 

krzyża na nowy w 2015 r., na pionowej belce umiesz-

czono datę 2015, nie podając daty wcześniejszej. Tak 

więc po latach, a zapewne i współcześnie, wiele osób 

może uważać, iż rok 2015 wskazuje jednoznacznie 

na budowę krzyża. 

Metalowe, zbliżone kształtem, krzyże znajdują się 

w Będzinie przy zbiegu ulic Sieleckiej i Zagórskiej 

oraz Promyka*. 

Robert Garstka 

*Garstka R., Będziński pejzaż frasobliwy, Będzin 2006.
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Kleptokracja – władza złodziei, a dokładnie 

sposób sprawowania władzy przez tworzenie 

systemu, który umożliwia defraudowanie 

pieniędzy państwowych i społecznych w maksymalnie 

bezpieczny sposób przez ludzi władzy i z władzą 

powiązanych. Praktycznie wszystkie państwa ne-

potyczne i autorytarne są kleptokracjami, np. kraje 

afrykańskie, południowoamerykańskie, byłe republiki 

ZSRR. Wszystkie cechuje niski poziom życia ludności 

i wysoki poziom życia ludzi związanych z władzą. 

Interesujące jest to, w jaki sposób kraje demo-

kratyczne o słabo zakorzenionej demokracji prze-

kształcają się w kleptokrację. W zależności od sta-

nu świadomości i zaangażowania społeczeństwa 

w życie społeczne proces ten jest krótszy, dłuższy 

lub nie jest w stanie się zrealizować, gdy społe-

czeństwo jest świadome swoich praw i rozumie 

swoją podmiotowość, czyli wie, że władza służy 

całemu społeczeństwu, a nie ludziom władzy. 

Proces przekształcania demokracji w kleptokrację 

trwa od kilku do kilkunastu lat (Rosja, Białoruś, 

Ukraina itd.). Grupa, która ma zamiar pasożyto-

wać na społeczeństwie, planuje długoterminowo. 

Pierwszym etapem jest podzielenie i rozchwianie 

emocjonalne społeczeństwa tak, aby przyjęło nie-

prawdziwy, ale prosty model świata, który jasno 

definiuje, kto jest winny (ludzie sami dopowiedzą 

sobie czego). Ci, którzy go „kupią”, otrzymują – ni-

czym w reklamie leków – proste rozwiązanie, które 

brzmi: oddajcie nam władzę, a my zrobimy z tym 

porządek (każdy może mieć co innego na myśli). 

Jeśli „kupujący” stanowią większość, przejęcie 

władzy staje się faktem. 

Po zdobyciu władzy szybko obsadza się kluczowe 

stanowiska ludźmi skrajnie dyspozycyjnymi, dla któ-

rych partia, a nie społeczeństwo, jest najważniejsza. 

Państwo i jego struktury mają jej służyć. Następuje 

zmiana celu państwa, niezauważana przez społeczeń-

stwo. Państwo stopniowo przestaje realizować te cele, 

które nie służą ludziom partii, a służą społeczeństwu, 

takie jak budowa społeczeństwa obywatelskiego. 

Steruje się tak strumieniem pieniądza, aby realizo-

wał cele grup związanych z władzą. Rozwój całego 

społeczeństwa staje się sprawą drugorzędną. Jeżeli 

ten pierwszy etap się powiedzie, następuje podział 

łupów wśród osób najbardziej lojalnych i oddanych 

władzy. Są to wysoko płatne stanowiska pracy oraz 

kontrakty i zlecenia. Jedynym kryterium jest lo-

jalność i reprezentowanie interesów ludzi władzy 

(kwalifikacje są drugorzędne). 

Aby tego dokonać, zmienia się prawo tak, by to, 

co do tej pory było bezprawne, można było robić 

w majestacie prawa, np. obsadzanie stanowisk bez 

konkursów. Kluczowym celem kleptokracji jest 

bowiem zapewnienie bezkarności ludziom władzy. 

Stąd konieczność ścisłej kontroli nad wymiarem 

sprawiedliwości, policją, armią, służbami specjalnymi, 

co umożliwia korzystne dla ludzi władzy interpretacje 

zdarzeń i przepisów. Mając te wszystkie elementy 

i kontrolując informacje, można spokojnie „skubać” 

społeczeństwo, a jeżeli ma się jeszcze wsparcie Ko-

ścioła (np. Rosja Putina), to można robić to długo 

i bezpiecznie. Od tego momentu państwo zaczyna 

się staczać. Narasta arogancja władzy. Coraz bardziej 

widać nadużycia. Pojawia się mniejszy lub większy 

terror, problemy gospodarcze, obniżenie jakości 

życia ludzi niezwiązanych z władzą. Może to trwać 

latami. I tylko czasem jakiś stary człowiek opowie 

o chamie, który miał złoty róg i czapkę z piór, a został 

mu się ino sznur. 

Henryk Górski

redaguje Henryk Górski

Kleptokracja
W miarę wzrostu bogactwa 

rośnie chciwość
Owidiusz

Po niemal dwóch latach walki w obronie naszej 

rzeki na horyzoncie pojawiła się pierwsza 

jaskółka. 

Nasze Państwo – Polska zajmie się jej proble-

mem. Bardzo liczymy na to śledztwo – dzięki 

Sukces!!!

Ekologiczna gmina? 
Nie – ekologiczna katastrofa!
Oto stan środowiska w obrębie ulic Ponia-

towskiego, Nowopogońskiej. Teren po byłej 

fabryce okien Okfens. Widoczne na zdjęciu 

auto, dwie godziny wcześniej wyjechało z myjni. Wy-

starczyło, że zaparkowano je na parkingu nieopodal 

niemu być może dowiemy się kto i jak zatruwa 

naszą rzekę. A wtedy dużo łatwiej będzie zadbać 

o jej czystość. I być może doczekamy czasów, 

że wędkarze będą znowu mogli wędkować na na-

szej rzece. 

hal produkcyjnych firmy Gabor Sp. z o.o. odległych 

o około 200m. Unoszące się w powietrzu pyły po-

wstałe w wyniku obróbki drewna prowadzonej w tych 

halach przy ulicy Nowopogońskiej, zanieczyszczają 

okolice ulic Poniatowskiego, Nowopogońskiej, 

Mazura, Wojciechowskiego. Tylko wysokie drzewa 

bronią inne miejsca przez tym totalnym zapyleniem. 

A ponoć jeszcze gorzej jest w nocy.

Na razie mamy lato, sezon grzewczy dopiero 

przed nami. Strach pomyśleć, co będzie dalej. Już 

teraz firmy i mieszkańcy skażonych miejsc z trwogą 

myślą o tym co dalej. W takich warunkach nie można 

pracować. Polska firma Refrarent Sp.zo.o. działająca 

na w/w terenie zamiast o rozwoju, myśli raczej 

o ucieczce z tego miejsca. Gdzie są służby miasta 

Czeladź? 

Jerzy Sufler
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CZELADŹredaguje Krzysztof Macha

Jest początek września, ale jeszcze 

resztki wakacji u mnie. Mieszkam 

na wydmie na włoskiej wyspie 

i w zależności od siły wiatru – albo 

pływam na desce, albo z niej spadam. 

Tymczasem częściej pływam, a w takim 

czasie myśli biegają bardzo swobodnie, 

aż po horyzont, w poszukiwaniu zacze-

pienia. To co dzieje się w Polsce mniej 

mnie denerwuje. Na urlopie sięgnąłem 

do starej dość książki Gabriela Garcii 

Marqueza „Morze utraconych opowiadań 

i inne felietony 1980-1984”, która czytana 

piętnaście lat później jest jeszcze silniej 

zanurzona w polityce. Nie, żebym musiał 

to udowadniać, ale pozwolę sobie na je-

den cytat, fragment felietonu:

„Chyba żaden kraj nie przejmuje się 
tak bardzo jak Kolumbia tym, co się 
o nim pisze za granicą. Żaden nie jest 
przewrażliwiony na punkcie wiadomości 
i komentarzy publikowanych w prasie, 
które mogą mieć wpływ na jego wizerunek 
wobec świata. Niewielu Kolumbijczyków 
w ostatnich latach dało zagranicznej pra-
sie powody do pisania o swej ojczyźnie. 
(...) niepokój, czasami wyolbrzymiony, 

który budzą w nas wiadomości szkodliwe 
dla naszego zagranicznego wizerunku 
na tle informacji dobrych, przeistacza 
się w nieodpartą chęć przejaskrawia-
nia ich aż po granice śmieszności. (...) 
Oślepieni sprzecznościami naszego wła-
snego wizerunku w zwierciadle świata 
narażamy się na ryzyko, że w końcu nie 

będziemy w ogóle wiedzieli, jacy jesteśmy 
naprawdę”*.

Moja wyobraźnia pozwala mi zamie-

nić „Kolumbijczyków” na „Polaków”, 

pozwala też w ich miejsce podstawiać 

osoby z naszego najbliższego otoczenia. 

Ale czasem… spadam z deski. I może 

tak jest lepiej.

Tymczasem w Czeladzi w Muzeum 

Saturna właśnie odbył się fi nisaż III Art 

Passion Festival, projektu Stowarzyszenia 

Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, 

który tym razem realizowany był ze wspar-

ciem naszego miasta, a Jan Powałka (GSW 

„Elektrownia”) był głównym jurorem. Spo-

ro o tym w necie, ale pewnie niewiele osób 

wie, że w dniu otwarcia wystawy przed 

PKZ-tem w  Dąbrowie Górniczej świetny 

happening – „Salon Odrzuconych” – zor-

ganizowała prowadzona przez Krzysztofa 

Zięcika grupa „Point”, która nawiązując 

do tradycji z czasów napoleońskich wy-

stawiła swoje niezakwalifi kowane prace 

na placu przed Pałacem. Sfotografowałem 

się z „Odrzuconymi”, którzy dosłownie 

kilkanaście dni później zgarnęli dwie 

nagrody w konkursie malarskim z okazji 

65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Serce 

artysty jest dzielne i przyniosło przed PKZ 

m.in. panią Urszulę Górę. Podziwiajmy, 

ale nie tylko  z racji jej wieku!

Poza tym, dużo się latem w mieście 

działo, to było naprawdę fajne, także 

kulturalnie lato. Piszą o tym nasze portale 

fejsbukowe. Ale to już stare historie, już 

toczy się tam, mniej i bardziej zawoalo-

wana, walka przed wyborami samo-

rządowymi. Czyszczone i przypinane 

są stare lub nieprawdziwe medale, zdjęcia 

upadków ukwiecają wielkie bilbordy 

sukcesów, administratorzy upominają, 

żeby nie politykować i zaraz sami łamią 

swoje zakazy. Mógłbym o tym mniej 

gładko napisać, to prawda. Ja jednak 

jestem jeszcze na wakacjach, gdzie wiatr 

sypie piaskiem w oczy zupełnie bez po-

wodu i właśnie wywrócił wspomnianą 

już książkę Marqueza, ukazując jej tył, 

czwartą stronę okładki. Pisze na niej 

Marquez o opowiadaniu, którego tytuł 

był świetny, ale które nigdy nie powstało. 

Taki dobry tytuł** to prawie – haiku. 

A ja piszę haiku, pamiętacie? 

jesienny stand up

rządowe limuzyny

w małym miasteczku

* „Morze utraconych opowiadań i inne felie-

tony 1980-1984”. „A cóż jest złego w kiepskiej 

prasie?”- G.G. Marquez, Muza 2002, s. 457.

** „Topielec, który przynosił nam ślimaki”. 

Tamże.

Przed przelotem 
limuzyn
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Polub nas na Facebooku

www.facebook.com/

nowoczesnemiastoczeladz

Numer aktualny 

i wszystkie numery archiwalne 

„Nowoczesnej Czeladzi”
są dostępne w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Marii Nogajowej

przy ul. 1 Maja 27 w Czeladzi,

a w wersji elektronicznej 

na stronie www.nm.info.pl.

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

gmail.com 

tel. 666 513 860.

żyć zapraszamy na spotkanie Al-Anon w każdy piątek o godz. 18.30. 

w godz. 18.00 - 20.00.

Stefan Oleszczuk,
legendarny burmistrz 
Kamienia Pomorskiego:

Samorząd jest 
dla mieszkańców, 
a nie mieszkańcy 
dla samorządu…

Fot. T. Cukiernik

Jak się okazuje nasz pazerny bur-

mistrz zasiadał w Radzie Nad-

zorczej sosnowieckiego szpitala 

nie mając do tego stosownych upraw-

nień. W trakcie, udało mu się w końcu 

zdać stosowny egzamin, tym samym 

zdobywając uprawnienia, niemniej 

wcześniej zasiadał bezprawnie i bezpod-

stawnie brał niemałe wynagrodzenie. 

Czy Sosnowiec upomni się o zwrot? 

To zależy od byłego partyjnego kolegi 

naszego Szaleńca, czyli od A. Chęciń-

skiego z Platformy Obywatelskiej. Tak 

naprawdę cała ta sprawa jest dość za-

gmatwana, gdyż Szaleniec po okresie 

bezprawnego zasiadania nie otrzymał 

nowego powołania, a do dzisiaj zasiada 

w tejże RN. Tak swoja drogą, to kla-

syczny przykład koniunkturalnego 

wykorzystywania Rad Nadzorczych 

gminnych spółek. 

Czy Z. Szaleniec 
zwróci pieniądze 
miastu SOSNOWIEC?!?


