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OD 
REDAKCJI
Za sprawą czarownicy na Rynku i lampy górniczej na Ma-

łym Rynku na Piaskach sprawa pomników jest numerem 

jeden w wielu rozmowach pomiędzy czeladzianami. 

W naszym mieście za olbrzymie pieniądze stawiane są nowe 

monumenty, ale nie likwiduje się tych przeterminowanych. 

Otóż w maju br. szczecińscy radni przegłosowali uchwałę 

w sprawie usunięcia z centrum miasta pomnika Wdzięcz-

ności dla Armii Czerwonej. Tymczasem w Czeladzi poza 

obeliskiem wdzięczności dla Armii Radzieckiej z czerwoną 

gwiazdą mamy jeszcze jeden komunistyczny monument – tzw. 

„nos” przed Urzędem Miasta, postawiony w hołdzie pierw-

szej komunistycznej radzie miejskiej w Czeladzi z 1927 r. 

Zarówno „nosa”, jak i pomnika w hołdzie Armii Czerwonej 

– w przeciwieństwie do Szczecina – nie sprząta się ani nawet 

nie opatruje tablicą z współczesną interpretacją. Przecież dziś 

dobrze już wiemy, czym jest komunizm i jak podłą rolę ode-

grał w historii. Natomiast stawianie nowych monumentów to 

tylko jeden z przejawów polityki aktualnych władz Czeladzi, 

których celem jest pompowanie wydatków gminnych (czego 

wyrazem jest choćby fakt, że jeszcze w grudniu 2015 r. w bu-

dżecie na ten rok zwiększono wydatki o prawie 18 mln zł). 

W tym numerze „Nowoczesnej Czeladzi” przestrzegamy 

przed taką zgubną polityką, której negatywne skutki będą 

odczuwalne nie za rok, ale za 5, 10 i 20 lat. Tymczasem lista 

byłej burmistrz Teresy Kosmali potwierdza smutną tezę, że 

społecznie dopuszczalną metodą sprawowania władzy w Polsce 

jest korupcja polityczna.

Mimo to nie popadajmy w negatywny nastrój. Dla Czeladzi 

i czeladzian można także wiele zrobić, nie korzystając z pienię-

dzy podatników, czego coraz to nowsze dowody daje czeladzkie 

Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto. Jeszcze przed wakacjami 

odbył się III Spływ Kajakowy na Brynicy im. Aleksandra Doby, 

a klasa 6a ze Szkoły Podstawowej nr 1, która była zwycięzcą 

konkursu, wyjechała na wycieczkę żeglarską. Z obu bardzo 

udanych imprez prezentujemy zdjęcia wewnątrz numeru. 

Z kolei pod koniec sierpnia stowarzyszenie zorganizowało 

III Bieg Rodzinny im. Janusza Domagalika oraz pokaz filmu 

opartego na książce „Koniec wakacji”. Ponadto podczas 

specjalnej uroczystości zostały rozdane nagrody najlepszym 

czeladzkim sportowcom.

W tym numerze nie zabrakło także naszych stałych działów: 

Tu i ówdzie, Czeladź 2031, newsy samorządowo-ekonomiczne, 

kronika kryminalna i stałych autorów: Krzysztofa Machy,

Henryka Górskiego i Grzegorza Klonka.

Wszystkich mieszkańców Czeladzi zapraszamy do współpracy. 

Zachęcamy do przesyłania na mail nowoczesnaczeldz@gmail.

com swoich uwag i komentarzy na temat tego, co się dzieje 

w Czeladzi oraz do współtworzenia kwartalnika. Czekamy 

również na przesyłanie ogłoszeń drobnych, które bezpłatnie 

umieścimy w kolejnym numerze.
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S tatuetki sportowca, ręcznie wy-

palane z gliny, zostały wykonane 

dzięki pomocy Warsztatów Te-

rapii Zajęciowej w Będzinie. Pierwsze 

miejsce zajął Wawrzyniec Latus (cięża-

ry), który w tym czasie miał trenować, 

by jechać na paraolimpiadę do Rio de 

Janeiro, ale nie pojechał, bo doznał 

kontuzji. Dlatego mógł być u nas ode-

brać nagrodę. Zostały także rozdane 

dyplomy Wydarzeniom/Działaniom/

Zjawiskom, realizowanym na rzecz 

sportu przez czeladzian. Oczekujemy 

na zgłoszenia kandydatur w plebiscycie 

za rok 2016.

Po uroczystości wręczenia statuetek 

odbył się pokaz filmu w reżyserii Sta-

nisława Jędryki opartego na książce 

„Koniec wakacji” czeladzianina Ja-

nusza Domagalika.

PLEBISCYT 

NA NAJLEPSZEGO

SPORTOWCA

WSZECHCZASÓW

W CZELADZI

Prosimy o zgłaszanie w terminie 

do 30 listopada 2016 r. kandydatur 

z uzasadnieniem (zdjęcie wskazane). 

W grudniowym numerze opublikujemy 

listę zgłoszonych kandydatur z prośbą 

o głosowanie. Wyniki ogłosimy wiosną 

2017 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać 

mailem na adres:

nowoczesnaczeladz@gmail.com 

bądź pocztą tradycyjną 

na adres redakcji.

Dlaczego głosowałem przeciw absolutorium?

STANISAW PISAREK

Martwi struktura gwałtownie 

rosnących wydatków. Znacząco 

rosną koszty bieżącego utrzy-

mania miasta, rośnie zadłużenie, a brak 

jest analizy skutków tych realizowanych 

i planowanych jeszcze zamierzeń budow-

lano-remontowych. Burmistrz rozpędza 

miasto w złym kierunku i boję się, że może 

to być potężnym kłopotem dla naszych 

potomków. A rozpędzonemu w złą stronę 

miastu, jak Titanicowi, trudno będzie 

zmienić kierunek. Nieodwracalnie wy-

przedajemy miejską, czyli naszą wspólną, 

własność – z jednej strony jest to dobre, bo 

nowi właściciele płacą podatki, z drugiej 

strony jednak, nasze własne grunty zamie-

niamy na ozdóbki i inwestycje, które będą 

generowały potężne koszty utrzymania. 

To wszystko na tle zmniejszającej się ilości 

mieszkańców i podmiotów gospodar-

czych w Czeladzi, która nie przyciągnie 

nikogo tym, że powstanie kolejny nowy 

obiekt kulturalny czy sportowy. Już wy-

starczająco potężne pieniądze ładujemy 

w utrzymanie „Elektrowni” i muzeum, 

z oferty których korzysta znikomy pro-

cent mieszkańców. Ludzi i inwestorów 

przyciągnęłyby niższe podatki, smaczna 

woda w kranach, czyste i równe ulice, 

a nie kolejne urzędnicze etaty w kolejnych 

drogo wybudowanych obiektach, które 

trzeba utrzymywać z naszych podatków.

Taki kierunek – obniżania kosztów 

utrzymania miasta, z pewnością jest 

możliwy i dałby szybki efekt, przycią-

gając do miasta młodych ludzi. Ale taki 

kierunek jest niemożliwy w wykonaniu 

burmistrza, który lubuje się w podejmo-

waniu decyzji o wydawaniu nie swoich 

pieniędzy i, jak widać, dobrze się uczył od 

swego niedawnego szefa, czyli Donalda 

Tuska – słowem, manipulacją, cyframi 

i propagandą mieszającego w głowach 

Polaków. Burmistrz nie przedstawił 

piramidy wiekowej Czeladzi, a ta jest 

nieperspektywiczna. Dominować będą 

emeryci, którzy płacą znacznie mniejsze 

podatki, a to przecież na ich barki spadnie 

niebawem utrzymanie miasta. Burmistrz 

Szaleniec, po tylu latach na wysoko opła-

canych etatach państwowych, będzie miał 

pewnie wyższą emeryturę niż średnia, 

ale to niewielka pociecha dla miasta. 

Bieg i wręczenie statuetek 
28 sierpnia w parku Grabek odbył się III Bieg Rodzinny im. Janusza Domagalika. 

Bezpośrednio po biegu w restauracji „Trzy smaki” przy czeladzkim basenie odbyło się 

uroczyste wręczenie statuetek dla NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW CZELADZI za rok 2015.

Rodzina Majchrzaków 
w oczekiwaniu na start 

do biegu rodzinnego

Start biegu

I miejsce Wawrzyniec Latus 
– ciężary

Laureaci plebiscytu na 
najlepszego sportowca

Podczas czerwcowej sesji RM głosowano absolutorium dla burmistrza Szaleńca, które otrzymał przy dwóch głosach wstrzymujących się 
i jednym przeciw. 
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TO M A S Z  C U K I E R N I K

W edług radnego Stanisława 

Pisarka najpierw należy ob-

niżyć podatki lokalne (od 

nieruchomości, od środków transportu, 

targowy), co spowoduje, że pojawią się 

firmy, by inwestować w nowe przedsię-

wzięcia. W ten sposób miejski budżet 

będzie miał więcej wpływów z udziału 

w podatkach dochodowych PIT i CIT. 

Jednocześnie z obniżką podatków nale-

ży zmniejszyć wydatki na niepotrzebne 

cele i niepotrzebne „inwestycje” oraz 

odchudzić biurokrację. Kolejny krok 

to całkowite zlikwidowanie podatków 

lokalnych, co przyciągnie kolejnych 

inwestorów, dzięki czemu znacząco 

wzrośnie ilość oferowanych miejsc pra-

cy, a dochody miasta jeszcze bardziej 

wzrosną. Pojawi się trwała nadwyżka 

budżetowa. I wtedy dopiero można 

z zaoszczędzonych pieniędzy myśleć 

o wydatkach na cele rozrywkowe i wte-

dy tych funduszy nie zabraknie bez 

potrzeby zaciągania zobowiązań.

Z kolei według strategii rządzenia 

prezentowanej przez burmistrza Zbi-

gniewa Szaleńca, jeśli brakuje pienię-

dzy na wydatki, to Czeladź (czyli nas 

wszystkich) trzeba zadłużyć (wyemi-

tować obligacje) i sprzedać działki 

(jednorazowy napływ gotówki). Za te 

pożyczone pieniądze – jak za Gierka 

i Tuska – trzeba zgotować życie ponad 

stan – rozrośnięta biurokracja, miejskie 

niepotrzebne „inwestycje”, muzeum 

Saturn, muzeum Elektrownia, klub 

Traffic, place, parki, fontanny, imprezy, 

koncerty, pomniki, telebimy. W efekcie 

pieniądze szybko się skończą i miasto 

za kilka lat pozostanie z potężnymi 

długami, a o imprezach, które się od-

były, dawno nikt nie będzie pamiętał. 

Pozostaną długi do spłacenia i obligacje 

do wykupienia. W ten sposób już teraz 

żyjemy pod zastaw swoich przyszłych 

zarobków, a także zarobków przyszłego 

pokolenia.

Czeladź Pisarka oznacza najpierw 

dojście do dobrobytu, a potem korzy-

stanie z niego poprzez konsumpcję. 

Mielibyśmy dziesięć razy więcej re-

alnych inwestorów z Chin i nie tylko 

z Chin, gdyby podatki były niższe. 

Czeladź Szaleńca oznacza bieżącą 

konsumpcję i „inwestycje”, które – 

co gorsze – uniemożliwiają dojście 

do dobrobytu w przyszłości. Żaden 

inwestor nie przyjedzie do nas z wor-

kiem pieniędzy tylko dlatego, że jest 

ładny nowy pomnik albo fontanna. 

Przyjedzie jeśli będą dobre warunki 

do prowadzenia działalności gospodar-

czej, w tym przede wszystkim niskie 

podatki. Świetlana przyszłość Czeladzi 

właśnie jest palona rządami aktualnego 

burmistrza (byłego członka skrajnie 

lewicowej Unii Pracy) i popierających 

go radnych. 

S T A N I S Ł A W  P I S A R E K

Klasa robotnicza pije wino ustami 

swoich przedstawicieli” – zwykł 

mawiać na zamkniętych rautach 

komunistycznej władzy PRL-owski pre-

mier Józef Cyrankiewicz w latach 50. Para-

frazując jego słowa, można by powiedzieć 

„Mieszkańcy Czeladzi jedzą frykasy i piją 

wino ustami swoich przedstawicieli”. Mam 

M A R I U S Z  J E Z I O R N Y

Przyjrzyjmy się zatem z boku, cóż 

takiego genialnego robi ten wy-

chwalany gospodarz:

▶  trochę remontuje ulice, parę domów, 

parkingi – ale toż to jego podstawowy 

obowiązek, a i to wywiązuje się z niego 

słabiutko;

▶ zainicjował kilka dużych przedsięwzięć 

remontowo-budowlanych; większość 

niepotrzebnych, a generujących teraz 

i w przyszłości duże wydatki;

▶  wyprzedaje czeladzki majątek – często 

za zbyt małe pieniądze;

▶  ciężko pracuje na rautach spotkaniach, 

delegacjach, obiadach służbowych i wie-

lu tym podobnych imprezach;

▶  kiepsko nadzoruje pracę UM i pod-

ległych jednostek; koszty utrzymania 

administracji miejskiej wzrosły;

▶  nie restrukturyzuje Czeladzi w żad-

nym sensie;

▶zatrudnia „swoich”, nie zważając na ich 

kompetencje, np. woda była za droga 

i nadal tak jest.

▶  jeździ sobie samochodem służbowym;

▶  bierze wysoką pensję (w 2015 r. zaro-

bił w Czeladzi ponad 180 tys. zł), a do 

pomocy w niewielkim mieście ma aż 

dwie, drogo opłacane, zastępczynie;

▶  żona zatrudniona jest w podległej 

mu placówce i również bierze wysoką 

pensję;

▶  ładnie uśmiecha się do zdjęć i za-

wsze ma nienagannie wymanicuro-

wane paznokcie;

▶  zdarza mu się czasami mijać z prawdą 

i gdy go ktoś przyłapie, to nad wyraz 

grzecznie przeprasza.

Czy to rzeczywiście zasługuje na ochy 

i achy? Czy raczej są one efektem tego, 

że Szaleniec działa wg rzymskiej jeszcze 

zasady „Ludowi igrzyska”, a czeladzianie 

po prostu dają się na to nabierać? 

UWAGA! ATTENTION! ACHTUNG! POZOR! WNIMANIE! ATTENZIONE!
Czeladzianinie – na tych dwóch stronach poczytasz teraz o błędach. Nie czepiamy się naszego wspaniałego burmistrza, choć wielu, a zwłaszcza on, próbuje nam 

przypiąć taką opinię. Po prostu pokazujemy, jak naprawdę groźne dla nas wszystkich są działania człowieka, którego głównym celem jest II kadencja na ciepłym, 

prestiżowym stołku. I jakie jego działania dawania igrzysk będą miały konsekwencje za kilkanaście lat.

Czeladź Szaleńca vs Czeladź Pisarka
Alternatywna przyszłość Czeladzi za kilka-kilkanaście lat: 1) miasto dumne, bogate, czyste i tanie dla mieszkańców lub 

2) dobre wyłącznie dla swoich, a drogie dla mieszkańców, ledwo zipiące, by utrzymać urzędnicze stada i z wysiłkiem spłacające kredyty. 

Tę drugą opcję w atmosferze zabawy i rytmu górniczej orkiestry w chińskim sosie szykuje nam burmistrz Szaleniec.

Miasto „na bogato”, czyli czy Czeladź można jeszcze uratować przed Szaleńcem?

W Czeladzi, po kilku latach prób oszczędzania pieniędzy z naszych podatków, od momentu wyboru nowego burmistrza 

nastąpił gwałtowny wzrost kosztów utrzymania miasta. Wyraźnie widać, ile jest miejsca na to, by władze mogły 

funkcjonować znacznie oszczędniej. To z kolei przełożyłoby się na możliwość obniżenia a w perspektywie nawet 

likwidacji podatków gminnych.

to skojarzenie, ilekroć uczestniczę w ja-

kiejś imprezie czeladzkich urzędników. 

Podczas uroczystości wręczenia Pierścieni 

Saturna wprawdzie nie piłem wina, bo do 

sali wynajętej w Szafranowym Dworze, 

podjechałem autem, ale zjadłem dobry 

obiad i kawał tortu. A wraz ze mną wielu 

innych gości tej gali. Na sali było niemal 

200 osób. Ciekawe jaka wyszłaby suma 

w skali roku, gdyby tak podsumować 

wszystkie wydatki na obiady, kolacje, 

spotkania radnych etc.? Może lodowiska 

by się za to nie wybudowało, ale jakąś 

niewielką fontannę na pewno!

W Czeladzi od początków rządów 

Szaleńca (który, zamiast służbą, jest 

władzą w socjalistycznym stylu) na 

różnego rodzaju rauty i przyjęcia wy-

dano wiele tysięcy złotych. Kiedy my, 

w czeladzkim Stowarzyszeniu No-

woczesne Miasto, robimy spotkanie 

wigilijne – każdy płaci za siebie. Gdy 

w grudniu zeszłego roku spotkali się 

czeladzcy radni, stoły uginały się od 

jedzenia. A wraz z nimi siedzieli goście 

z Łotwy i sporo innych VIP-ów. A tego 

typu imprez było całkiem sporo. Legen-

darni Chińczycy też zjedli niezły obiad 

z burmistrzem – choć tutaj akurat 

były to pieniądze wydane z nadzieją 

na dobrą inwestycję. Kiedy radni ro-

bią sobie wigilię, mogliby sami za nią 

zapłacić. W końcu biorą co miesiąc 

1800 zł diety w zamian za co dwa razy 

w miesiącu dwie godziny siedzą na 

komisjach, raz godzinę na dyżurze i raz 

kilka godzin na sesji. Czasem i czela-

dzianie mogą coś zjeść, np. podczas 

otwarcia III wersji schodów do UM 

(ciekawe za ile lat kolejny burmistrz 

Cóż takiego genialnego robi nasz gospodarz?
Zewsząd słychać ochy i achy dla wspaniałego gospodarza Czeladzi. A tym bardziej je słychać, im bardziej podsyca je sam zainteresowany, 

który wykorzystuje do tego także cały aparat Urzędu Miejskiego. Ciekawe – przy okazji – ile niepotrzebnie jest wyrzucanych naszych pieniędzy 

na takie właśnie podsycanie, autopromowanie?

Déjà vu czeladzkiej Rady Miejskiej
S T A N I S Ł A W  P I S A R E K

Byłem czeladzkim radnym w ostat-

niej, skróconej kadencji Miejskiej 

Rady Narodowej lat 80. To były 

tylko dwa lata. Potem, w 1989 r., Polska 

odzyskała wolność i demokrację (ten 

stan z różnymi efektami trwa do dzisiaj), 

więc pseudokomunistyczna rada została 

rozwiązana. Pamiętam, że jej obrady nie-

wiele różniły się od obecnej. Większość 

radnych nigdy się nie odzywała, mało 

konkretów, dużo wzajemnej adoracji, 

fasadowość. Ówczesny naczelnik mia-

sta, Jerzy Matyja, rządził bez przeszkód. 

Ale były też dość istotne różnice – radni 

pracowali naprawdę społecznie (diety 

były minimalne), znacznie mniej było 

radnych zatrudnionych w budżecie, no 

i nie pamiętam, bym przez te dwa lata 

choć raz uczestniczył w jakiejś imprezie 

z jedzeniem i winem.

Dla odróżnienia i kontrastu, świetna 

była I kadencja znów wolnej Polski – ta 

od 1990 r. Niemal zerowe diety, zaangażo-

wana praca społeczna fajnych, oddanych 

ludzi, z których większość to prawnicy, 

lekarze, przedsiębiorcy.

Teraz, po wielu latach przerwy, jestem 

radnym szóstej już kadencji czeladzkiej 

Rady Miejskiej w demokratycznej Pol-

sce. Jakie są różnice? Pod względem 

fasadowości i solowego zarządzania 

burmistrza wszystko wróciło do stanu 

z czasów komuny. Zaangażowanie rad-

nych niestety również.

Pierwsza różnica to skład Rady Miej-

skiej – obecną tworzą głównie aktualni 

bądź emerytowani pracownicy budżetowi 

(głównie nauczyciele).

Druga to wysokość diet – teraz to około 

1800 zł miesięcznie!

Trzecia to rauty, delegacje, bankiety 

i innego rodzaju catering spożywany 

przez stanowiących i wykonujących 

czeladzkie prawo radnych i urzędni-

ków na koszt miasta, czyli na koszt jego 

mieszkańców.

Nie ma różnicy w zaangażowaniu 

radnych – i wtedy 30 lat temu, i dzisiaj 

poziom jest podobny. Nieliczni tylko 

aktywnie działają dla Czeladzi, reszta 

milczy, a część czasem głośno krzyczy, 

gdy dokona jakiejś interwencji w ZIK czy 

MZGK – obwieszcza ją światu wszem 

i wobec, gdakając niczym kura, która 

zniesie jajko. 

weźmie kolejny kredyt, by znowu je 

naprawiać?) – dawano całkiem dobrą 

kapustę z grochem.

W 2014 r. na czeladzkim Rynku pod-

czas akcji „budzimy Czeladź” udało się 

zorganizować imprezę dla czeladzian, 

podczas której czynnie bawiło się kil-

kaset osób. Były konkursy, nagrody, 

zabawy, zawody, tańce i muzyka. Im-

prezę zorganizowało Stowarzyszenie 

Nowoczesne Miasto i NIC nie koszto-

wała czeladzkich podatników. Miasto 

odmówiło nawet energii elektrycznej, 

której wartość wyniosła zaledwie 27 

zł – udostępnił ją jeden z mieszkańców 

Czeladzi. Otwarcie nowych schodów 

do UM w 2015 r. również zgromadziło 

kilkaset osób, które były widzami 

autopromujących przemówień burmi-

strza, a potem obejrzało występy drogo 

opłaconych artystów. Koszt imprezy 

z okazji otwarcia zrewitalizowanego 

Śródmieścia wyniósł ponad 52 tys. zł. 

O innych wydatkach „NCz” pisze na 

kolejnych stronach. To wszystko za 

nasze pieniądze i to te, których miasto 

jeszcze nam nie zabrało w podatkach! 

To za te pieniądze, które w przyszłości 

zabierze już także naszym dzieciom! 

A wydatki trwają. Po „Majówce w Cze-

ladzi”, Industriadzie, Dniach Czeladzi, 

Kinie Letnim, za drogiej „czarownicy”, 

na wrzesień zaplanowano „Urodziny 

Piasków”. A przecież te pieniądze nie 

biorą się z powietrza. Nie daje nam 

ich jakiś dobroczyńca. To nasze pie-

niądze, z naszych podatków. Czy nie 

lepiej jest płacić mniejszy podatek od 

nieruchomości? Czy nie lepiej mniej 

płacić za wodę i mieć ją smaczną, 

zdrową i bez kamienia w czajniku? 

Czy nie lepiej tanio płacić za wywóz 

śmieci? Czy nie lepiej mieć niższe 

podatki i tym przyciągnąć inwesto-

rów, którzy dadzą atrakcyjne miejsca 

pracy? Czy nie lepiej mieć kanalizację, 

parkingi, równe jezdnie, chodniki? 

Czy nie lepiej…?

Już chyba nawet za późno jest powie-

dzieć STOP!

Burmistrz wydaje nasze pienią-

dze, jakbyśmy w Czeladzi byli jakimś 

krezusami, a przecież większość cze-

ladzian nie ma łatwo. Na dodatek 

wyprzedaje nasz czeladzki majątek 

i zamienia je w ozdóbki i rozryw-

kę dla niewielu. Za każdym razem, 

kiedy przechodziłem przez Rynek, 

podczas transmisji na telebimie 

olimpiady z Rio de Janeiro, widzów 

było… ZERO. Z kolei pierwszy film 

w ramach Kina Letniego obejrzało 

niecałe 20 osób. 

Miasto utrzymywane jest za bogato, za 

drogo, bez perspektyw zachowania tego 

całego bogactwa w przyszłości. Zwłasz-

cza że jest nas coraz mniej i jesteśmy 

coraz starsi. Czy Czeladź da się jeszcze 

uratować przed Szaleńcem? Wątpliwe, 

bo populizmem, drogą autopromocją 

i ruchami kadrowymi prawdopodobnie 

wygra następne wybory samorządowe. 

A nawet jeśli by nie wygrał, to i tak 

wpędzi Czeladź w długi i jego następca 

będzie miał poważne problemy z wypro-

wadzeniem finansów miasta na prostą. 

Rynek w Czeladzi Fot. T. Cukiernik
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Chcesz rozpocząć nowy rozdział 
w swoim życiu, poznać nowych ludzi, 
zdobyć nowe umiejętności? 
MAMY DLA CIEBIE DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE!
Szeroki wachlarz kierunków 
w Żaku w Będzinie daje ogromne możliwości. 
WYPEŁNIJ FORMULARZ
http://www.zak.edu.pl/formularz
i rozpocznij zmiany w swoim życiu. 
Ostatnie wolne miejsca! Trener personalny, Wizaż,
Technik usług kosmetycznych, Rachunkowość, BHP! 

ul.  Małachowskiego 60 w Będzinie,  tel.  32 267 42 28

do nadrzędnych władz wykonawczych, 

którym służbowo podlega MZGK. Oto 

telefon do burmistrza Zbigniewa Sza-

leńca: (32) 76‒33‒693. A to e-mail: bur-

mistrz@um.czeladz.pl

Jeżeli Twoje interwencje nie dadzą 

efektu, dopiero wówczas warto poszukać 

radnego z danego okręgu wyborcze-

planu. Z informacji uzyskanej z biura 

projektów wynika, że wykonywany jest 

trzeci z kolei projekt obejmujący grunty 

miejskie oraz spółdzielcze (bez zgody 

spółdzielni). Jest to dobra wiadomość dla 

projektanta, bo będzie jeszcze jeden za-

mienny projekt. Zła natomiast dla władz 

miasta, bowiem po raz kolejny złamano 

prawo, składając nieprawdziwe oświad-

czenia o prawie do dysponowania nieru-

chomością. Pikanterii tej sprawie dodaje 

fakt, że wiceburmistrz stwierdziła, iż do 

prawidłowej i sensownej realizacji tego 

zamierzenia jest konieczne wykonanie 

obwodnicy łączącej ul. Siemianowicką 

z Równoległą, a na to niestety nie ma 

pieniędzy. Burmistrz z kolei twierdzi, 

że nie może tego projektu zrealizować, 

bo spółdzielnia mu na to nie pozwala.

Godnym uwagi jest również projekt 

dotyczący realizacji nowego targowiska 

przy ul. Szpitalnej. Tam też ambitny plan 

zagospodarowania tej przestrzeni odetnie 

od drogi publicznej nie tylko pawilony 

i sklepy znajdujące się w przyziemiu 

pawilonu handlowego, ale również 

budynki i pomieszczenia techniczne 

Tauronu. Wpisują się w takie działanie 

słowa piosenki Kazimierza Grześkowiaka 

„Bo nieważne, czyje co je, ważne to je, 

co je moje!”. 

UWAGA! Instrukcja 
obsługi czeladzkiego MZGK!
Mieszkanko i mieszkańcu Czeladzi!

Jeżeli dostrzeżesz jakąś nieprawidłowość – np. dziurę w jezdni, nierówny chodnik, przewrócony krawężnik, nadmiernie wyrośniętą 

trawę w parku, zatkaną studzienkę spływową itp. usterki komunalne w naszym mieście NIE MUSISZ szukać radnego, by zgłosić mu 

taki problem! Wystarczy, że samemu zgłosisz daną usterkę czy wadę do naszych miejskich służb. Bo to są także Twoje służby. 

Po to płacisz podatki w naszym 

mieście, aby za te pieniądze miasto 

było czyste i sprawne. To na to 

PRZEDE WSZYSTKIM powinny być 

przeznaczane NASZE pieniądze. Żeby 

było czysto, zdrowo, wygodnie i bez-

piecznie.

MZGK to także TWÓJ ZAKŁAD. 

Jesteś jego współwłaścicielem. Ba – jesteś 

jego pracodawcą!

Oto telefon do MZGK: (32) 265‒26‒53, 

a to adres e-mail: sekretariat-mzgk@

mzgk.czeladz.pl

Jeśli MZGK nie będzie reagować na 

Twoje zgłoszenia, możesz zgłosić sprawę 

go i zgłosić mu problem. Przy czym: 

UWAGA! W czeladzkich warunkach 

brzegowych, jeśli będzie to radny w ja-

kimś sensie związany z burmistrzem, 

interwencja prawdopodobnie będzie 

skuteczna. 

Burmistrz zechce łaskawie wesprzeć 

radnego, by go promować. Jeśli jednak 

będzie to radny opozycyjny, wówczas 

prośba o pomoc może okazać się totalnie 

nieskuteczna, a wręcz szkodząca sprawie, 

choć z pewnością wywoła tym większe 

zaangażowanie radnego. Zwłaszcza na 

radnego Pisarka burmistrz reaguje wy-

jątkowo alergicznie.

Redakcja

Fot. T. Cukiernik

Burmistrza droga malowana
W dziedzinie innowacyjności budownictwa drogowego Czeladź jest w czołówce 

jeżeli nie światowej to zapewne europejskiej. W naszym mieście bowiem powstała 

droga malowana.

Z B I G N I E W K O C O T

Każdy ją może oglądać i podzi-

wiać, jest bowiem na widoku 

publicznym przy nowym par-

kingu wykonanym przez miasto przy ul. 

Szpitalnej. Drogę tą zafundowało miasto 

spółdzielni mieszkaniowej wraz z nową 

kostką, oczywiście gratis. Gest jest bar-

dzo ładny, dlatego zapewne spółdzielcy 

czekają z niecierpliwością na ciąg dalszy 

tej charytatywnej działalności, bowiem 

chodniki są w fatalnym stanie.

Dlaczego malowana droga warta jest 

wzmianki? Bo wiedzie do chodnika 

i śmietnika, a została wykonana na pry-

watnej posesji bez zgody właściciela 

czy też zarządcy. Aby zrealizować tę 

malowaną drogę, popełniono przestęp-

stwo podczas składania dokumentacji 

w starostwie, oświadczając o prawie do 

dysponowania całym terenem objętym 

projektem i realizacją tego projektu. 

Drogę wymyślił i zaprojektował specja-

lista z MZGK, zapewne mający dostęp 

do informacji, które działki są miejskie, 

a które nie. Całość zatwierdziła specjalnie 

do tego powołana komisja z policjantem 

włącznie. W sporządzonej przez tegoż 

specjalistę notatce służbowej widnieje 

opis tej malowanki: „Należy wyznaczyć 

dokładny tor jazdy pojazdów (szer. min 

3 m) z parkingu do bloku wielorodzin-

nego nr 35 poprzez wymalowanie po-

wierzchni wyłączonej z ruchu znakiem 

P-21a wraz z linią krawędziową ciągłą 

P-7b. Powierzchnie wyłączone z ruchu 

zastosować po obu stronach drogi do-

jazdowej”. Z treści notatki wynika, że 

wszystkie wpisane tam uwagi zostaną 

zrealizowane. Niestety sprawność służb 

miejskich i tu dała wyraz swojego profe-

sjonalizmu, albowiem malowanka jest 

niedokończona, czyli podwójny bubel.

Nadmienić należy, że tą wytyczoną 

drogą nie można dojechać do przywo-

łanego w notatce bloku, ale do garaży, 

w tym do garażu burmistrza, owszem. 

W planach spółdzielni przewidywana jest 

także likwidacja tego śmietnika, bowiem 

pełni on rolę WC dla konsumujących 

pod oknami bloku, w tym mieszkania 

burmistrza, piwo i inne trunki. Tylko 

czekać, aż spółdzielcy wystąpią do wła-

ścicieli garaży o odpłatne korzystanie 

przez nich ze swojej nieruchomości, 

wprowadzając tym samym normalność 

z wykorzystywaniem cudzej własności.

Pazerności w realizacji prac budowla-

nych na prywatnych nieruchomościach 

ze strony miasta nie ma końca. Kolejny 

projekt zafundował nam burmistrz na 

osiedlu 35-lecia. Oprócz centrum re-

kreacyjno-sportowego, co nie dziwi, 

wszak jest on w tej dziedzinie specjalistą, 

zafundowano mieszkańcom parkingi 

oczywiście pod oknami. Po spotkaniu 

na osiedlu i rozmowie wiceburmistrz 

przeprowadzonej z zarządem spółdzielni 

oraz spółdzielcami, wykonano korektę 

Efekt bezprawia władzy Fot. Z. Kocot

M A R I U S Z  J E Z I O R N Y

Niestety, nie w Czeladzi. Woda 

(przynajmniej na Piaskach) od 

lat jest po prostu paskudna. Być 

Z B I G N I E W K O C O T

Władze Czeladzi zaproponowały 

użytkownikom wieczystym 

garaży w okolicach ul. As-

faltowej i Szpitalnej zmianę warunków 

dzierżawy. Wykonano nowe operaty 

szacunkowe nieruchomości, w wyniku 

których opłaty w ciągu kilku lat dojdą 

do nowo wyliczonych stawek, niemal 

trzykrotnie (!) wyższych niż do tej pory. 

Nie wszyscy zgodzili się z takim stanem 

rzeczy i część postanowiła sprawdzić 

przyczyny. 

Okazało się, że operaty szacunko-

we są znacząco zawyżone w stosunku 

do prawdopodobnych cen rynkowych. 

Mianowicie ceny przedmiotowych dzia-

łek, które nie są uzbrojone, nie mają 

kanalizacji, nie mają wody, do których 

użytkownicy sami doprowadzili sobie 

Z jednej strony remont Traffica, który nie-

bawem ma się nazywać Kopalnią Kultury. 

Z drugiej strony remont Californii (łezka się 

za nią nieraz jeszcze zakręci), która już za chwilę 

zamieni się w Rossmanna.

KK to inwestycja miejska, Rossmann – prywatna.

Tu wydawane są NASZE pieniądze, tam pry-

watne, z których część od razu trafia do miejskiej 

kasy, czyli do NAS.

Kiedy budowa się zakończy, to Rossmann nadal 

będzie generował przychody dla miasta, a KK już 

zawsze stałe koszty. Będzie ładnie wyglądać przez 

pierwszych kilka lat, a potem będzie wymagała 

drogich remontów. Co roku każdy czeladzianin 

wyda na KK grubo ponad 100 zł. Każdy – dziecko 

i staruszek. A korzystać z tego będzie znikomy 

procent mieszkańców.

Problem w tym, że takie rzeczy robi się wtedy, 

gdy ma się dobrobyt. A my w Czeladzi nie mamy go 

jeszcze (no może czeladzkie władze już go mają!).

Kolejność powinna być taka: najpierw dobrobyt, 

potem konsumpcja.

W Czeladzi zaczynamy od konsumpcji. A to 

zawsze zła droga!

Burmistrzu Szaleniec, czas z niej zawrócić! 

Jak najszybciej! Bo może dzięki temu wygra pan 

kolejne wybory, ale utopi miasto na lata.

Redakcja

Woda – bez niej 
nie byłoby ŻYCIA

 

W dobrze zarządzanym mieście jest też dobra i czysta woda. 

Po to płacimy podatki, by powołane do tego przez miasto 

odpowiednie służby SKUTECZNIE rozwiązywały taki problem.

Wysoka jakość usług 
urzędniczych, 
czyli jak strzyc owce

instalację elektryczną (co powinno być 

uwzględnione w operacie), ustalono 

na poziomie porównywalnym z cena-

mi działek przeznaczonych na budowę 

wielorodzinną, gdzie mogą stanąć nie 

tylko garaże, ale i domy. Ponadto nie 

wprowadzono żadnych różnic w wycenie 

pomiędzy terenami atrakcyjnymi, czyli 

bliskimi centrów czy bloków a odległymi, 

leżącymi na peryferiach miasta. Osta-

tecznie prowadzi to do tego, że ceny są 

zdecydowanie zawyżone. Podwyżka nie 

jest jakaś znacząca, bo opłata wzrośnie 

z 61 zł do 150 zł rocznie, więc są to kwoty 

na tyle błahe dla pojedynczej osoby, że 

mało kto się będzie buntował. Jednak 

niecałe 100 zł więcej razy iluś dzier-

żawców daje już niebagatelne pieniądze. 

Dzierżawcy złożyli wnioski do Samo-

rządowego Kolegium Odwoławczego, 

podnosząc te kwestie. 

Kanalizacja i wodociąg na działkach garażowych Fot. Z. Kocot

może spełnia jakieś tam normy chemiczne 

czy sanitarne. Ale jest po prostu niesmacz-

na, a co najgorsze, znacząco zwiększa 

koszty mieszkania w Czeladzi. Oto jak 

to odbija się na nas:

▶  żeby napić się dobrej herbaty (smak 

kawy czy zupy jest bardziej intensywny 

i można jakoś przeżyć czeladzki syf), 

trzeba kupować wodę w sklepie, a ta 

jest około 100 razy droższa;

▶  do pralek czy zmywarek trzeba doku-

pywać drogie, reklamowane dodatki;

▶  kamieniem „zarastają” rury i armatura;

▶  to samo z urządzeniami typu czajniki 

czy ekspresy i inne.

Gdyby woda była bez kamienia, pral-

ki, czajniki i inne urządzenia mogłyby 

służyć przez lata. Tymczasem w Czeladzi 

zbyt często trzeba kupować nowe. Czy to 

nie zwiększa kosztów codziennego życia?

A NASZA spółka ZIK sp. z o.o. z pre-

zesem Święchem na czele (tak, tak – to 

ten sam, co prezesował CSM) robi różne 

rzeczy, w tym wątpliwe inwestycje czy 

podnoszenie ceny na wodę, pomimo 

ogarniającej całą Polskę deflacji!

A jakość wody na Piaskach jak była 

zła, tak zła jest nadal!

Są miasta w Polsce, gdzie woda w kra-

nie jest lepsza, niż nawet najdroższa ze 

sklepu. Np. w Krakowie – nie dość, że 

ponad 30% (!) tańsza niż u nas, to jedna 

z najsmaczniejszych i najzdrowszych (II 

miejsce na świecie!)

Niestety nie w Czeladzi. 

Dwie przemiany na Piaskach
Piaski to mają szczęście – naraz dwie duże przemiany vis a vis siebie w ich centrum. 

Porównajmy:

ZIK Fot. T. Cukiernik

Przemiana Californii    Remont Traffica Fot. T. Cukiernik



NOWOCZESNA CZELADŹNOWOCZESNA CZELADŹ8 9nr 3 (13), III kwartał 2016 r.nr 3 (13), III kwartał 2016 r.

Od czego zacząć?

Decydując się na wpro-

wadzenie zmian związa-

nych z utratą kilku ki-

logramów, powinniśmy 

pamiętać, że ingerujemy 

w nasz organizm. Warto 

zatem wiedzieć, jak wła-

ściwie rozpocząć odchu-

dzanie i w czym może 

nam pomóc dietetyk.

Pierwszy krok to pozna-

nie własnego ciała i na-

wyków żywieniowych.

– W trakcie pierwszej 
wizyty, wykonywane są 
pomiary masy ciała, za-
wartości tkanki tłuszczo-
wej i wody metabolicznej 
w organizmie, dodatkowo 
obliczane są wskaźniki 
WHR, BMI, grubość kości 
oraz podstawową prze-
mianę materii. Ważnym 
elementem jest rozmowa, 
mająca na celu określenie 

motywacji i zaangażo-
wania osoby, która chce 
rozpocząć kurację – mówi 

Marta Nowak, dietetyk

z Centrum Naturhouse 

w Będzinie.

Każdy wywiad diete-

tyczny uwzględnia nasze 

choroby, zażywane leki 

i nawyki fizjologiczne, 

dzięki czemu możliwe 

jest ułożenie spersona-

lizowanej diety, dopa-

sowanej do indywidu-

alnych potrzeb i stanu 

zdrowia organizmu. 

Wsparcie dietetyka jest 

również bardzo istotne 

w końcowym okresie 

kuracji, czyli stabilizacji 

naszej ciężko wypra-

cowanej, idealnej wagi. 

Fachowa porada pozwa-

la uniknąć efektu jojo, co 

bardzo często zdarza się 

osobom, które odchu-

dzają się na własną rękę.

Jaką dietę wybrać?

Ilość różnorodnych ty-

pów diet i sposobów od-

chudzania jest niezwy-

kle duża. Nie wszystkie 

jednak, nawet te najbar-

dziej popularne mają 

dobry wpływ na nasze 

zdrowie. Przede wszyst-
kim powinniśmy unikać 
radykalnych metod 
oraz kuracji, które nie 
uwzględniają indywi-
dualnych predyspozycji 
naszego organizmu. Pa-
miętajmy, że każda dieta 
musi być pełnowarto-
ściowa, zbilansowana 
i praktyczna – niezbędne 
produkty powinny być 
łatwo dostępne, a sposób 
przygotowania posiłków 
nieskomplikowany – 
dodaje dietetyk z Na-

turhouse w Będzinie.

Kaloryczność dań nale-

ży dopasować do naszej 

przemiany materii, tak 

aby uzyskać zadowa-

lające efekty, ale nie 

kosztem zdrowia. Nie 

oczekujmy spektakular-

nych efektów w ciągu 

kilku tygodni. Do prze-

prowadzenia procesu 

odchudzania potrzeba 

czasu oraz cierpliwości. 

Jeśli jednak uda nam się 

wytrwać w nowym po-

stanowieniu, satysfakcja 

z uzyskanych rezultatów 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji dietetycznej.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ TELEFONICZNIE LUB ODWIEDŹ NAS BEZPOŚREDNIO!

Centrum Dietetyczne Naturhouse
Będzin, ul. Piłsudskiego 4, tel. 791 245 004

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, Środa, Piątek: 11:00 – 19:00

Wtorek, Czwartek: 8:00 – 16:00

będzie najlepszą na-

grodą.

Dla wszystkich, którzy 
pragną zadbać o swoje 
zdrowie polecam wizytę 
w Naszym Centrum 
Dietetycznym Natur-
house! Dzięki wsparciu 

specjalisty ds. żywienia, 

indywidualnie dobranej 

diecie oraz naturalnej 

suplementacji zrzucimy 

zbędny nadmiar kilo-

gramów.

TE R E S A K O S M A L A

Od 2015 r. we wszystkich jed-

nostkach organizacyjnych 

miasta Czeladź, zakładzie bu-

dżetowym, dwóch instytucjach kultury 

i dwóch spółkach komunalnych nastąpił 

spory wzrost kosztów zatrudnienia. 

W tym czasie doszło również do znacz-

nej wymiany kadr. Nowe wywodzą się 

w większości z Towarzystwa Powszech-

nego i spośród kandydatów na radnych 

Czeladzkiej Inicjatywy Samorządowej. 

Ponadto u zaprzyjaźnionych z burmi-

strzem Czeladzi włodarzy miast ościen-

nych pracę i odpłatne funkcje otrzyma-

li niektórzy czeladzcy radni z Klubu 

Radnych CIS i PO, a dawni pracownicy 

gminni z Sosnowca, Siemianowic Śl. 

i Wojkowic znaleźli zatrudnienie w Cze-

ladzi. Tym sposobem stworzony został, 

uznawany powszechnie za patologiczny, 

układ zależności pomiędzy wpływowym 

decydentem politycznym – burmistrzem, 

który otoczył opieką konkretną grupę 

ludzi w zamian za poparcie polityczne, 

dzięki któremu utworzył większość w Ra-

dzie Miejskiej oraz uzyskał sprzyjających 

mu politycznie pracowników gminnych.

Nadużywanie zajmowanego stanowi-

ska do protegowania i wspierania swoich 

krewnych, przyjaciół, członków ugru-

powania politycznego czy organizacji 

społecznej zalicza się do katalogu działań 

korupcyjnych w sferze publicznej, która 

ma być wolna od prywaty. Wymienione 

zjawiska świadczą o patologii życia spo-

łecznego prowadzącej do zawłaszczania 

przestrzeni publicznej przez „kolesi”, a co 

za tym idzie, wbrew zasadzie równości, 

do ograniczania pozostałym obywatelom 

dostępu do pożądanego dobra, jakim 

np. jest zdobycie dobrego miejsca pracy.

Stosowanie takich nagannych praktyk 

w Czeladzi ma już negatywne konsekwen-

cje w postaci znacznego wzrostu kosztów 

płac w Urzędzie Miejskim. Wydatki bieżące 

na administrację w 2015 r. wzrosły o 1,18 

mln zł, w tym wydatki płacowe o prawie 

0,7 mln zł, tj. o 11,14% w stosunku do 2014 

r. We wszystkich jednostkach organizacyj-

nych miasta, które nie mają osobowości 

prawnej i nie są zakładem budżetowym, 

koszty płacowe wzrosły o 3,5 mln zł. To nie 

jest tania administracja. Należy dodać, że 

w tym okresie w 2015 r. miasto zaciągnęło 

nowe zobowiązania w postaci kredytów 

i emisji dłużnych papierów wartościowych 

na kwotę 12,3 mln zł, a w 2016 r. zadłuża 

się na kolejne 10 mln zł.

Niniejszym nasze łamy udostępniamy byłej burmistrz Czeladzi (kadencja 2010 - 2014). 

Bardzo chętnie zamieścimy teksty innych poprzednich oraz aktualnego burmistrza naszego miasta. Polemika wskazana. 

Liczymy na wytłumaczenie się aktualnego burmistrza.

Oto interesujące kadrowe 
fakty samorządowe:

1. Burmistrz Zbigniew Szaleniec
swoich zastępców, asystentów, dorad-

ców, prezesów miejskich spółek może 

zgodnie z kompetencjami powoływać 

uznaniowo, bez stosowania procedur 

konkursowych, byleby tylko spełniali 

wymogi ustawowe jako że są to sta-

nowiska polityczne. Bez konkursu 

obsadzane są także nieurzędnicze 

stanowiska pracy w samorządzie. 

Szaleniec jako kandydat na burmi-

strza Czeladzi w listopadzie 2014 r. 

obiecał mieszkańcom nowe podej-

ście do zarządzania publicznego, 

w którym zawiera się także definicja 

zarządzania kadrami. I to nowe przy-

szło. Widać je szczególnie w two-

rzeniu kosztownych kadr w oparciu 

o klientelizm i kumoterstwo oraz 

w „płaceniu” miejscami pracy dla 

uzyskania poparcia u większości 

radnych w Radzie Miejskiej.

2.  Iwona Szaleniec, żona burmistrza 

Czeladzi od wielu lat piastująca sta-

nowisko dyrektora Muzeum Saturn. 

Zgodnie z przepisami zatrudnia ją 

muzeum jako jednostka kultury po-

siadająca osobowość prawną. Żona 

nie jest więc pracownikiem samo-

rządowym, ale samodzielnie rozpo-

rządza dotacjami z budżetu miasta 

w wysokości ustalanej rokrocznie 

przez Radę Miejską. To jednak mąż 

ma kompetencje do ustalania jej wy-

nagrodzenia, wysokości nagrody 

rocznej, ustalania terminu urlopu, 

rozliczania z czasu pracy. Zgodnie 

z prawem nie ma wpływu na działal-

ność merytoryczną i kadrową żony. 

Chociaż nie ma przepisu, który za-

braniałby wystąpienia tego rodzaju 

zależności, to oceniając ją z punktu 

widzenia kultury politycznej i etosu 

pracy samorządowca, należy jedno-

znacznie stwierdzić, że taka zależność 

jest nieetyczna. Niewiele jest w Polsce 

wójtów/burmistrzów/prezydentów, 

którzy zdecydowali się na takie relacje 

służbowe wobec współmałżonków. 

A tam, gdzie występują, podlegają 

zdecydowanej krytyce społeczności 

lokalnej. Dodać jeszcze trzeba, że 

dzięki większościowej grupie rad-

nych znacznie wzrosły dotacje dla 

muzeum, bo o ok. 30% (166 tys. zł), 

co pozwoliło m.in. na zatrudnie-

nie już na początku 2015 r. byłych 

kandydatów na radnych z listy CIS 

– Jana Powałki (radny powiatowy) 

oraz Dariusza Pietrzykowskiego (po 

wyborach uzupełniających radny 

Rady Miejskiej w Czeladzi, z listy 

KWW Zbigniewa Szaleńca) oraz 

kilku innych osób, w tym żonę rad-

nego Mariolę Pietrzykowską.

Kandydaci KWW CIS 
Zbigniewa Szaleńca z 2014 r. 

i członkowie Towarzystwa 
Powszechnego w Czeladzi, 
oraz osoby z nimi związane, 

którzy po wyborach uzyskali pracę 

w gminnych jednostkach organizacyj-

nych Czeladzi i Sosnowcu:

3. Dariusz Pietrzykowski – emeryt, 

od wielu lat członek zarządu KS Gór-

nik Piaski rozporządzający dotacjami 

gminnymi dla klubu, od początku 

2015 r. zatrudniony w Muzeum Sa-

turn na 1/2 etatu, a od lipca 2016 r. 

radny Rady Miejskiej w Czeladzi.

4. Mariola Pietrzykowska – żona 

radnego Pietrzykowskiego zatrud-

niona w Muzeum Saturn.

5. Piotr Sobolewski – pełnomocnik 

KWW Zbigniewa Szaleńca w wybo-

rach uzupełniających do Rady Miej-

skiej w 2016 r. Po zwolnieniu kilku 

pracowników od 2015 r. zatrudnio-

ny w ZBK jako administrator GSW 

„Elektrownia”. Obecnie zatrudniony 

w innej jednostce organizacyjnej 

Czeladzi – MOSiR.

6. Sławomir Święch – do połowy 

stycznia 2015 r. dyrektor administra-

cyjno-finansowy w Centrum Opie-

kuńczo-Wychowawczym Pomocy 

Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu, 

jednostce nadzorowanej do grudnia 

2014 r. przez ówczesnego zastępcę 

prezydenta Sosnowca Zbigniewa Sza-

leńca. Od połowy stycznia 2015 r. 

prezes ZIK Sp. z o.o. w Czeladzi.

7. Halina Wiktor Kubasik – funk-

cyjny członek Stowarzyszenia Ini-

cjatyw Kulturalnych i Towarzystwa 

Powszechnego. Po wyborach to z nią 

zawarto umowy na ubezpieczenia 

majątku gminy, dzięki czemu uzy-

skuje dochody.

8. Milena Kubasik – córka Haliny 

Wiktor Kubasik zatrudniona została 

w Urzędzie Miasta Czeladź jako po-

moc administracyjna.

9. Jakub Kubasik – zatrudniony po 

wyborach jako pracownik Wydziału 

Promocji UM (zbieżność nazwisk 

przypadkowa?).

10. Katarzyna Makuła w  latach 

2009‒2011 stażystka, a później pra-

cownik Biura Senatora Zbigniewa 

Szaleńca, następnie pracownik Samo-

dzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Milowicach, podległego 

nadzorowi ówczesnego zastępcy pre-

zydenta Sosnowca Z. Szaleńca, obecnie 

pracownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Urzędzie Miasta Czeladź.

11. Sergiusz Strączek – przed zatrud-

nieniem go jako kierownika w ZBK 

w Czeladzi pracował w Centrum 

Usług Socjalnych i Wsparcia w So-

snowcu nadzorowanym przez ówcze-

snego zastępcę prezydenta Sosnowca 

Zbigniewa Szaleńca.

12.  Łukasz Kożuch – po wyborach 

zatrudniony w Wydziale Promocji 

i Urzędu Miasta w Czeladzi.

13. Andrzej Grolik – po wyborach po-

wołany na członka rady nadzorczej 

ZIK sp. z o.o. w Czeladzi.

14. Małgorzata Rajca – żona radnego 

kadencji 2002‒2006 i 2006‒2010 Mar-

ka Rajcy, zatrudniona w tym czasie 

ZBK w Czeladzi, obecnie pracow-

nica ZIK i członek rady nadzorczej 

w CTBS Sp. z o.o.

15.  Rafał Niemczyk – zatrudniony jako 

kierowca osobowego samochodu 

służbowego.

16. Mateusz Cichoń – w obecnej kaden-

cji zatrudniony w MOSiR w Czeladzi.

Radni i osoby 
z nimi związane:

17. Anna Mentel – żona radnego An-

drzeja Mentla (Klub Radnych CIS), 

od 2015 r. zatrudniona jako kierow-

nik Działu Pomocy Instytucjonalnej 

w czeladzkim MOPS-ie.

18.  Patryk Trybulec – radny Klubu 

Radnych CIS, od początku 2015 r. 

zatrudniony w Szpitalu Miejskim 

w Sosnowcu, w którym członkiem 
rady nadzorczej jest burmistrz 
Zbigniew Szaleniec.

19. Jan Powałka – emeryt, radny powia-

towy (CIS) zatrudniony w Muzeum 

Saturn, u żony burmistrza, miejsce 

pracy GSW „Elektrownia”.

20. Patrycja Juszczyk – obecnie w klu-

bie radnych CIS, po opuszczeniu 

grupy Stanisława Pisarka Nowoczesna 

Czeladź, otrzymała pracę w Wojko-

wicach u zaprzyjaźnionego ze Zbi-

gniewem Szaleńcem tamtejszego 

burmistrza. Po medialnej krytyce 

burmistrza Wojkowic zrezygnowała 

z pracy.

21.  Jolanta Moćko – przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Czeladzi, radna 

Klubu Radnych PO, po wyborach 

w 2014 r. została dyrektorem Cen-

trum Opiekuńczo-Wychowawczego 

Pomocy Dziecku i Rodzinie – Zespo-

łu Administracyjno-Finansowego 

w Sosnowcu, dawniej podlegającego 

nadzorowi Z. Szaleńca jako zastępcy 

prezydenta Sosnowca.

22.Jacenty Toporek – brat Jolan-

ty Moćko zatrudniony w MZGK 

w Czeladzi za kadencji Marka Mro-

zowskiego, zwolnił się z pracy po 

ujawnieniu faktu pokrewieństwa 

z przewodniczącą w poprzedniej 

kadencji, obecnie ponownie zatrud-

niony w MZGK.

23. Marcin Gadecki – radny Klubu Rad-

nych PO, od 2015 r. członek dobrze 

opłacanej rady nadzorczej MZBM 

TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.

24.  Marek Jarno (PO) – do końca 

listopada 2014 r. urzędnik w UM 

w Czeladzi, jako radny musiał wziąć 

urlop na czas kadencji, otrzymał 

pracę w Centrum Usług Socjalnych 

i Wsparcia Miasta Sosnowiec.

25. Monika Pawlik (PO) – już jako rad-

na zatrudniona została w Wydziale 

Nieruchomości w Urzędzie Miasta 

Sosnowiec.

Z pewnością nie jest to lista kompletna – nie 

do wszystkich danych mam dostęp. Nie 

piszę też o rodzinie burmistrza Szaleńca. 

Lista ta jest jednak wystarczającym po-

twierdzeniem politycznej korupcji.

Jedno jest pewne. Teraz wiem, dlaczego 

radni Klubu PO poprzedniej kadencji wraz 

z przewodniczącą Rady Miejskiej Jolantą 

Moćko, Andrzej Mentlem, Marcin Gadec-

kim nie chcieli ze mną współpracować, nie 

podejmowali uchwał w sprawie sprzedaży 

majątku, nie godzili się na emisję obligacji, 

a nawet na roczny zwykły kredyt obrotowy 

w wysokości 1 mln zł (aktualnemu burmi-

strzowi zezwolili na 2 mln zł), nie uchwalili 

studium uwarunkowań i zagospodarowania 

przestrzennego.

Po prostu. Polityka „samych swoich” 

była mi obca. Dobierając kadry, nie uzależ-

niałam finansowo ludzi od siebie, zawsze 

kierowałam się dobrem miasta i kompeten-

cjami kandydatów, a nie własnym interesem 

politycznym i prywatą. 

E U S T A C H Y  P R Z Y P A D E K

Czy tylko na wniosek 
samej „góry”?

Na zeszłorocznym spotkaniu władz 

miasta z mieszkańcami, jedna z uczest-

niczek zwróciła uwagę na kłopoty w 

sforsowaniu przejścia łączącego ul. 21 

Listopada z mostkiem nad Brynicą 

prowadzącym do parku Jordana. Od 

lat było ono zarośnięte, co powodowa-

ło duży dyskomfort dla osób z niego 

korzystających. Prawdę mówiąc, my-

ślałem, że dbałość o przejście nie leży 

w gestii miasta ze względu na sprawy 

własnościowe (takie wątpliwości miał 

również jeden z uczestników spotkania), 

ponieważ nie raz widziałem pracowni-

ków dbających o wygląd zieleni jak, na 

skróty, przechodzili tamtędy z Jordana na 

Alfred. Byłem zatem mile rozczarowany, 

gdy kilka dni później przejście nabrało 

innego wymiaru za sprawą wyciętych 

krzewów i cały sezon letnio-jesienny 

komfortowo służyło przechodniom. Tak 

było w zeszłym roku, niestety w 2016 r. 

korzystający z przejścia powtórki się nie 

doczekali. Marzy mi się żyć w mieście, w 

którym raz wytyczone dobre standardy 

będą powielane, aż nie wypraktykuje się 

lepszych. Dlatego apeluję do odpowied-

nich służb: Burmistrz zarządza całym 

miastem, ma na głowie wiele ważnych 

spraw, nie może się zajmować każdą 

błahostką, zreflektujcie się sami!

Tak wyglądał ten wpis jeszcze kilka dni 

temu, ale sytuacja się zmieniła. 4 wrze-

śnia w parku Jordana odbył się Piknik 

Rodzinny i prawdopodobnie z tej okazji 

„ktoś znowu szturchnął” odpowiednie 

służby do udrożnienia przejścia. Do 

końca sezonu letnio-jesiennego pozostało 

niewiele czasu, ale dobre i to.

Czy to nie są „jaja” 
z pogrzebu?

Zawsze miałem mieszane uczucia co 

do umieszczenia pomnika czeladzkiej 

czarownicy. Do zabrania głosu w tej 

sprawie skłoniły mnie ogólnopolskie 

informacje medialne o uczynieniu z 

pomnika i historii, która miała miejsce w 

XVIII w., atrakcji turystycznej. Tragedia 

Włodyczkowej została nawet przy tej oka-

zji lakonicznie przytoczona. Mówiono, że 

została niesłusznie oskarżona i skazana, 

ale później zrehabilitowana, a sprawcy 

intrygi pociągnięci do odpowiedzialno-

ści, niestety pominięto informację o losie 

samej wdowy. Natomiast sam pomnik 

przedstawia Panią Katarzynę w dość 

karykaturalny sposób: lecącą na miotle. 

Ludzie! Przecież ona została zamordo-

wana na skutek podłej intrygi uknutej 

przez włodarzy miejskich, przy aplauzie 

znacznej części społeczności czeladzkiej, 

a jej majątek rozkradziony. Wydarzyło 

się to blisko 300 lat temu, więc posłużę 

się przykładem na czasie. Żołnierze Wy-

klęci byli zgładzeni na bazie oskarżeń 

o zdradę ojczyzny, za którą przelewali 

krew, także zostali zrehabilitowani, choć 

winnych tej niesprawiedliwości nigdy 

nie rozliczono. Czy wyobrażacie sobie 

atrakcję turystyczną w postaci rzeźby 

Żołnierza Wyklętego grającego w karty 

z agentami obcych wywiadów?

Kolejność zawsze nie taka
Wraz ze zmianami, jakie nastąpiły w 

CSM widoczne są pozytywne zmiany na 

naszych osiedlach. Wysiłkiem spółdzielni 

i mieszkańców jej zasobów, łożących na 

inwestycje w ramach płaconych czynszów, 

zostało wykonanych szereg istotnych 

robót podnoszących standard życia miesz-

kańców, jak i estetykę otoczenia. Jakiś czas 

temu zostały wykonane na osiedlu Musiała 

nowe chodniki. Przed inwestycją zostały 

wysłane stosowne pisma do wszystkich 

instytucji posiadających ukryte w ziemi 

nośniki rozmaitych mediów (rury, ka-

ble itp.), odpowiedzi się nie doczekano 

lub były lakoniczne i nic nie określające. 

Deptak wykonano i służył niezawodnie 

mieszkańcom. Krótko przed wakacjami 

dostawca gazu postanowił zmoderni-

zować swój rurociąg, prace wykonał i 

„odtworzył” zrujnowane, w czasie prac, 

mienie spółdzielni. Nawet laik widzący 

mimochodem naprawę chodników, jezdni 

i skwerów, zauważył spore różnice pomię-

dzy sposobem prowadzenia robót przez 

pracowników tworzących pierwotny stan 

a pracami wykonawcy wynajętego przez 

gazownię do „zamaskowania” miejsc po 

wkopaniu nowego gazociągu. W drugim 

przypadku nie używano zróżnicowanych 

podsypek, a i park maszynowy był po-

zbawiony zagęszczarek i kilku innych 

narzędzi. W połowie lipca przeszło kilka 

ulewnych deszczy, po których zapadły się 

trawniki, chodniki i część całkiem nowej 

nawierzchni drogi. Prace powtórzono, 

wykorzystując niewiele lepszą technologię. 

Ciekawe czy wytrzyma konfrontacje z 

siłami natury.

Zdaję sobie sprawę, że nie jest to absurd 

li tylko czeladzki, wręcz odwrotnie toczy 

on nasz kraj jak gangrena od wielu lat 

i na całym jego obszarze. Nie mam też 

zamiaru dociekać, kto ponosi odpowie-

dzialność za taki stan rzeczy. Natomiast 

zastanawia mnie jedno: czy w naturze 

każdego decydenta, tak na co dzień, jest 

zakładanie najpierw butów, a później 

skarpetek? 

Czeladzkie APSÓRDY

polityczna w Czeladzi
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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”.

W sierpniu na Rynku władze miasta zorganizowały „Rio na Rynku” 

– transmisję najciekawszych wydarzeń igrzysk olimpijskich w Rio de 

Janeiro ze szczególnym uwzględnieniem występów reprezentantów 

Polski oraz plenerowe Kino Letnie (pięć seansów). Zarówno w przypad-

ku transmisji z olimpiady, jak i Kina Letniego wykorzystany został zaku-

piony w tym roku przez MOSiR ekran ledowy i sprzęt nagłośnieniowy. 

Jednak – jak poinformowało Biuro Prasowe UM w Czeladzi – miasto 

musiało opłacić wynajem płotków zaporowych – 1107 zł oraz ochronę 

– 2361,6 zł. Władze uzyskały zgodę na bezpłatną publiczną transmisję 

olimpiady, ale łączne koszty zakupu licencji i nośników z filmami za-

prezentowanymi w Kinie Letnim wyniosły 3357,9 zł. Transmisja z Rio 

często odbywała się przy całkowitym braku zainteresowania (ZERO 

widzów). Z kolei pierwszy seans Kina Letniego (który kosztował 750,3 

zł) obejrzało około 20 widzów – wychodzi, że za każdego widza miasto 

zapłaciło 37,5 zł. Czy było warto to robić? 

„Tłumy” na Rynku podczas transmisji olimpiady w Rio

Z raportu przygotowanego przez Michała Goca, kierownika Działu 

Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w MOPS-ie w Czeladzi wynika, 

że od 1 kwietnia 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach programu 500+ 

w Czeladzi wypłacono 8429 świadczeń na ogólną kwotę 4 203 498,2 zł. 

Szacunkowo średniomiesięczne wypłaty świadczenia wychowawczego 

oscylują w przedziale 1 076 500–1 079 500 zł. Dla przykładu, w lipcu 

przyznano świadczenia dla 2153 dzieci, w tym 901 na pierwsze dziecko. 

Najliczniejsza rodzina w Czeladzi, która korzysta z programu 500+, ma 

ośmioro dzieci i miesięcznie otrzymuje 4000 zł. 

Z raportu NIK wynika, że w latach 2008–2015 ceny za dostarczanie 

wody i odprowadzanie ścieków w Polsce wzrosły o ponad 60%, mimo 

że łączna inflacja w tym czasie niewiele przekroczyła 2%. Niby wodę 

mamy tańszą o 0,6 zł za m3 niż w Sosnowcu, ale ścieki o 3,45 zł/m3 

DROŻSZE niż u nich. Czyli wodę ze ściekami – a przecież tak używa 

większość z nas – mamy droższą niż w Sosnowcu o prawie 3 zł/m3. 

Przyjmując, że średnio zużywamy tylko 3 m3/miesiąc, okaże się, że 

czeladzianin wydaje rocznie o około 110 zł więcej niż sosnowiczanin. 

Czyli czteroosobowa rodzina o ok. 440 zł na rok więcej! To by wy-

starczyło na kilka fajnych wyjść z dziećmi np. na basen Nemo (jeśli 

o wodzie mowa), na który mieszkańcy Dąbrowy Górniczej chodzą za 

darmo... a czeladzianie muszą płacić. 

Burmistrz Zbigniew Szaleniec poinformował na Facebooku, że 30 

sierpnia podpisał umowę na wykonie projektu największej inwestycji 

w historii Czeladzi. Projektanci opracują system ponad 10 km dróg 

rowerowych w całym mieście, w oparciu o trzy centra przesiadkowe 

ulokowane w okolicach pętli tramwajowej, ul. Dehnelów i na Piaskach 

w okolicach ul. Nowopogońskiej. Gotowy projekt będzie podstawą 

złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o unijne dotacje 

zarezerwowane na ten cel. Inwestycja ma kosztować ok. 30 mln zł. 

W niedzielę 16 czerwca odbyły się wybory uzupełniające do Rady 

Miasta w Czeladzi w okręgu nr XVII.  Miażdżącą przewagę nad konku-

rentami zdobył Dariusz Pietrzykowski. Jednak niemały niepokój budzi 

sposób przeprowadzenia zwycięskiej kampanii z nachalnym, wręcz 

karykaturalnym wykorzystaniem w niej struktur i możliwości miasta. 

Podczas przedwyborczej sesji Rady Miejskiej radny Pisarek zarzucił 

burmistrzowi brak czystej walki w wyborach. Burmistrz, który i tak 

ma wystarczające poparcie wśród radnych, bezwzględnie zabiegał 

o kolejnego „swojego” człowieka, który już przecież ma dowód dbania 

o niego, choćby w postaci dobrej pracy etatowej w Muzeum Saturn 

zarządzanym przez małżonkę burmistrza. Czy nie za dużo tego? Czy już 

nie czas się temu sprzeciwić, by w mieście choć trochę zrównoważyć 

taką jednostronność? Podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej Pietrzy-

kowski był zachwalany przez burmistrza jako człowiek skromny, cichy, 

który nie jest krasomówcą, ale co trzeba, zrobi. Jak na razie, od czasu 

jego wyboru i zaprzysiężenia, w okręgu wyborczym Pietrzykowskiego 

nie odnotowano jego aktywności. Dwie interwencje – co do stanu ul. 

Trznadla oraz chaszczy w parku na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Si-

korskiego złożyła radna z innego okręgu, a trawę na skwerze przy ul. 

Francuskiej skoszono dzięki interwencji radnego także z innego okręgu. 

Pietrzykowski jest pracownikiem miejskiego budżetu, a tym samym 

jest podległy burmistrzowi miasta. To w ogóle największy czeladzki 

problem radnych – wielu z nich zawodowo podlega burmistrzowi. Nie 

ma więc mowy o niezależności. 

Jak informuje strona gornik-piaski.pl, remont stadionu Górnika Piaski 

rozpoczął się od robót związanych głównie ze zdejmowaniem starego 

asfaltu w miejscu, gdzie mają powstać nowoczesne korty tenisowe ze 

sztuczną nawierzchnią trawiastą. Stadion wzbogaci się też o ściankę 

do treningu tenisa oraz boiska do plażowej siatkówki i do piłki ręcznej. 

Ponadto powstanie nowa brama wjazdowa i ogrodzenie od strony ul. 

Mickiewicza, a kibice tenisa będą mogli zasiąść na niewielkiej nowocze-

snej trybunie. Milion razy lepiej byłoby udostępnić teren prywatnemu 

inwestorowi. Ileż kasy znowu pójdzie w powietrze! I teraz, i później 

na utrzymanie. 100 razy TANIEJ, a i efektywniej byłoby dopłacać 

czeladzianom do każdorazowego wejścia, by mogli potrenować. 

W czerwcu władze Czeladzi organizowały lub współorganizowały 

wiele imprez. 10 czerwca był „Rozruch maszyn”, a 11 – Industriada. Z ko-

lei 18 i 19 czerwca po raz kolejny obchodzono Dni Czeladzi. Z informacji, 

jakie otrzymaliśmy z biura prasowego UM w Czeladzi wynika, że po 

stronie Czeladzi koszt „Rozruchu maszyn” wraz z Industriadą wyniósł 

101 084,41 zł, z czego 30 tys. zł przekazała Fundacja Współpracy Polsko-

-Niemieckiej. Z kolei łączny koszt organizacji Dni Czeladzi zamknął się 

kwotą 253 296,1 zł To niemal 8,5 zł na czeladzianina, a przecież mowa 

tylko o kosztach bezpośrednich. 

Na placu Viannaya na Piaskach pojawiła się 4-metrowa replika lampy 

górniczej. Jak poinformował na swoim profilu na Facebooku burmistrz, 

„w pierwotnym projekcie, elementem wzbogacającym to miejsce 

miała być wysoka wieża z zegarem. Pozwoliłem sobie na wniesienie 

poprawki do projektu i zamienić wieżę na wspomnianą górniczą lampę. 

Lampa, nazwa placu i bryła węgla w fontannie ma przypominać Ko-

palnię ‘Czeladź’ i jej budowniczych. To dzięki kopalni i jej francuskim 

właścicielom powstało do dziś piękne osiedle górnicze i cała dzielnica 

Piaski. Górnicza lampa to także hołd dla wszystkich górników, którzy 

przez ponad 100 lat, narażając swoje życie, ciężko pracowali na dole 

dla dobra swoich rodzin, ale także dla dobra naszej małej ojczyzny”. 

Z informacji Biura Prasowego UM w Czeladzi wynika, że koszt wyko-

nania i montażu lampy górniczej wyniósł 79 950 zł. Wychodzi 2,66 zł 

na każdego czeladzianina. A gdzie koszty pracy urzędników i inne? 

I czy na pewno miasto dopełniło wszelkich formalności, stawiając ten 

trwały element architektoniczny?. 

Działacze partii KORWiN skrytykowali podpisanie umowy partnerskiej 

pomiędzy władzami 30-tysięcznego Krotoszyna (woj. wielkopolskie) 

a władzami japońskiego miasta Okinoshima, gdyż uważają, że umo-

wa jest pozbawiona sensu z uwagi na dużą odległość, 9500 km, jaka 

dzieli oba miasta, co spowoduje duże koszty transportu i utrzymania 

kontaktów towarzyskich, młodzieżowych i samorządowych. Tym-

czasem Czeladź utrzymuje relacje partnerskie z czterema miastami: 

Auby (Francja), Żydaczów (Ukraina), Viesite (Łotwa) i Varpalota (Węgry). 

W czerwcu w Czeladzi gościli mieszkańcy francuskiego Auby oraz 

łotewskiego Viesite. Z kolei w sierpniu delegacja z Czeladzi w składzie: 

Maria Chrzanowska, Marek Kocoń i Jakub Kubasik zwiedzała Viesite. 

I co to dało naszemu miastu? 

Fot. T. Cukiernik

W Parku Kościuszki utworzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną 

„Rodzime i obce gatunki drzew Parku im. Tadeusza Kościuszki w Czeladzi”.  

Ścieżka, sfinansowana z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, została wyznaczona 

wzdłuż głównych alejek parkowych i rozpoczyna się ogólną tablicą 

informacyjną zlokalizowaną przy placu Konstytucji 3 Maja. Wzdłuż 

alejek parkowych zostało rozmieszczonych 15 tabliczek gatunkowych 

różnicujących gatunki na rodzime i obce (czeladz. pl). 

Fot. T. Cukiernik

Wszelkie słuchy na ziemi i w niebie wskazują, że już niebawem 

w naszym mieście nie będzie górnego targowiska przy ul. Grodziec-

kiej. Spróbujemy poznać bliższe szczegóły i podzielimy się nimi na 

łamach. A tak dziś wygląda targowisko miejskie w Sosnowcu. Niemała, 

nowoczesna inwestycja, a dziś ruina. 

Na początku wakacji w ramach harcerskiej Nieobozowej Akcji Letniej 

będzińscy policjanci w towarzystwie swojej maskotki, smoczycy Klary, 

odwiedzili Szkołę Podstawową nr 3 w Czeladzi. Na plenerowej imprezie 

nie zabrakło policyjnych porad dla dzieci, jak bezpiecznie spędzić czas 

wolny zarówno w trakcie pobytu w mieście, jak i wyjazdu na wakacje. 

Smoczyca Klara zachęcała uczniów do bezpiecznej zabawy. Praktyczne 

porady, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, przekazywali także 

będzińscy policjanci.  Pośród wielu atrakcji przygotowanych przez or-

ganizatorów największym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu 

i wyposażenia policyjnego. Ogromną radość maluchom sprawił także 

pokaz technik daktyloskopii (policja. pl). 

10 sierpnia dzieci biorące udział w organizowanych przez Spół-

dzielczy Dom Kultury „Odeon” półkoloniach uczestniczyły w prelekcji 

zorganizowanej przez czeladzkich policjantów i strażaków Ochotni-

czej Straży Pożarnej. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” czeladzcy 

policjanci wraz ze strażakami przygotowali wiele atrakcji dla mło-

dych mieszkańców Czeladzi. Mundurowi przekazali dzieciom wiele 

wskazówek i praktycznych porad dotyczących ich bezpieczeństwa 

na drodze i korzystania z kąpielisk wodnych.  Podczas plenerowej 

zabawy w siedzibie straży dzieci miały okazję zobaczyć sprzęt oraz 

wyposażenie policyjne i pożarnicze. Każdy mógł bliżej poznać tajniki 

daktyloskopii, usiąść za kierownicą policyjnego radiowozu lub wozu 

strażackiego, a na koniec otrzymać mandat uśmiechu (policja. pl). 

11 czerwca przed siedzibą filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Czeladzi odbyła się zbiórka dla zwierząt z sosnowieckiego schroniska. 

Na darczyńców czekały upominki, którymi obdarowywały na zmianę 

panie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Będzinie 

z wolontariuszkami ze Stowarzyszenia „Nadzieja na dom”. Rozruszać 

przechodniów postanowiła grupa taneczna Zumba Czeladź. O wy-

gląd psiaków dbał salon pielęgnacji psów „Pluto” z Czeladzi (powiat. 

bedzin. pl). 

Nie powinno nas już nic zdziwić, jednak natłok informacji o filantro-

pii ZIK-u przeszedł jakiekolwiek oczekiwania, a i działalność tej firmy 

przekroczyła próg przyzwoitości. Jak to może być, że firma będąca 

na garnuszku mieszkańców, powołana do usługi dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków, trwoni nasze pieniądze? Nasze, nie papie-

rowego enigmatycznego budżetu miasta, a właśnie nasze, wpłacane 

bezpośrednio do kasy tej firmy. Wniosek może być jeden: fatalnie 

przeprowadzona ocena kosztów pozyskiwania wody i odprowadzania 

ścieków wykonana przez organ nadzorczy, całkowity zanik dopłat 

do wody realizowanych w poprzednich kadencjach. Dlaczego tak się 

dzieje? Odpowiedź w następnym numerze gazety. 

Fot. T. Cukiernik

Wiatrakowce to wielka nowa możliwość latania. Bezpieczne, tanie 

w zakupie i eksploatacji, proste w obsłudze. Krótki start i lądowanie, 

a pasem startowym może być równa łąka. Może by tak wybudować 

lotnisko na Borzesze w Czeladzi?. 

Lato się kończy, a my w pamięci mamy jeszcze piękną Noc Kupały 

na Moście Zakochanych w Czeladzi. 

W niedawnym okresie czasu, miasto Czeladź sprzedało grunty za 

około 10 mln zł.  Nie precyzujemy tego okresu ani kwoty, bo nie w tym 

rzecz. Idzie o przybliżenie innego problemu – sprzedano NASZE grunty, 

naszą współwłasność.  Patrząc na to z praktycznego punktu widzenia, 

teoretycznie więc każdy mieszkaniec Czeladzi mógłby dostać po około 

330 zł. A więc np. czteroosobowa rodzina ponad 1300 zł. Tymcza-

sem miasto od razu wzięło sobie te pieniądze, by zasilić swój budżet 

i natychmiast je wydało.  Podczas wystąpienia na sesji RM burmistrz 

Szaleniec stwierdził: „rosną przychody, trzeba zwiększyć wydatki”.  

Czy to na pewno dobry kierunek? 

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik
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przykład oddawania czci gusłom, zabobonom i promuje nieskrę-

powaną, bezwstydną, anarchistyczną kobiecą siłę. Poza tym stał 

się symbolem urzędniczej korupcji, a przecież nie ma o niej mowy 

w naszym mieście. Jest wniosek, by zmienić ten stan. Mieszkańcy 

zaproponowali, by – tu dramatycznie zawiesił głos – postawić na 

jej miejscu jeszcze większy, jeszcze piękniejszy pomnik! Większy 

nawet niż komunistyczny „nos” pod urzędem miejskim. Największy 

pomnik w całym Zagłębiu, który swoim blaskiem nie tylko odda 

właściwy hołd jego bohaterowi, ale i przyciągnie do miasta nowych 

inwestorów i nowych mieszkańców! I jest tylko jeden kandydat, by 

na nim stanąć. Za to wszystko co robi dla naszego miasta, za jego 

poświęcenie, za skromność, za oddanie. Tylko jeden! W imieniu 

mieszkańców stawiam wniosek, by w mieście postawić wielki 

pomnik burmistrza Spaleńca.

Sala zamarła. A potem wybuchł okrzyk spontanicznej radości. 

Radny Wentyl podrzucił w górę marynarkę, mieszkańcy i radni 

głośno bili brawo. Ktoś zaproponował nawet podrzucanie Spaleńca 

pod sufit sali obrad, ale ten odmówił, obawiając się o stan swojej 

fryzury i drogiego garnituru. Jedynie kilkoro radnych zachowało 

powściągliwość. Kiedy wrzawa ucichła, Ogon spojrzał na Spaleńca. 

Ten siedział skromnie w otoczeniu swoich zastępców i obserwował, 

kto nie cieszy się wystarczająco okazale.

Ogon zapytał:

– Czy ktoś chce zabrać glos?

Natychmiast zgłosił się Wentyl. Głos łamał mu się ze wzruszenia. 

– To wspaniały, fantastyczny pomysł. Burmistrz Spaleniec od wielu 

lat tak wybitnie rządzi naszym miastem. Tak pięknie je ozdabia, 

robi nowe fontanny, tyle fantastycznych pomysłów. Pomnik dla 

burmistrza to absolutnie piękny wyraz wdzięczności. A poza tym 

jego szlachetna twarz, jego doskonała sylwetka – jak to będzie 

pięknie wyglądać! Jaki budujący przykład! Należy stawiać pomniki 

mężom stanu, a nie ciemnym babom z ludu!

Przerwał mu aplauz, po którym nieśmiało wtrącił się Wojćkowski:

– Ale przecież w tym roku będziemy mieć potężne problemy z bu-

dżetem w ogóle. Nasze czeladzkie firmy już ledwo zipią. Ostatnio 

wprawdzie podnieśliśmy im podatki od nieruchomości i wszelkie 

inne, ale to dało mizerny, a wręcz odwrotny efekt, część nawet 

przeprowadziła się do Wojkowic – odważył się zaoponować. – Nie 

mówię nie, ale może za rok będzie lepiej?

– A poza tym jako miasto jesteśmy przecież bankrutem – uzu-

pełnił Pisak. – Program 1500+ nie pomógł i w naszym mieście 

niemal nie ma już młodych ludzi, mamy raczej już tylko program 

60+. A z 60+ wpływów podatkowych raczej nie przybędzie i fun-

duszu obywatelskiego nie wystarczy na taki pomnik. Przecież 

będzie kosztował dużo więcej. Poza tym czarownica już wrosła 

w nasze miasto, spodobała się nawet mniejszości muzułmańskiej 

jako przypomnienie błędów naszej przeszłości i bardzo często 

ich południowe modły na dywanikach odbywają się właśnie 

przy niej. I pewnie będą teraz protestować. A oni robią to dość 

wybuchowo!

– Proszę tu nie siać defetyzmu – nasze miasto pod wodzą bur-

mistrza Spaleńca zawsze jest w doskonałej kondycji. Jak pan może 

mówić takie bzdury? Widać do dziś nie może się pan pogodzić 

z ciągłymi porażkami wyborczymi – zganił Pisaka przewodniczący 

Ogon. – A poza tym burmistrz Spaleniec jest w doskonałych sto-

sunkach z sosnowieckim imamem – modlenie się przy pomniku 

tak wspaniałego człowieka wyjdzie im jeszcze lepiej, a pieniądze 

się na pewno znajdą. Najwyżej wyemitujemy jakieś obligacje i już. 

Mamy też jeszcze sporo gruntów do sprzedania. Władze naszego 

miasta zawsze dadzą sobie radę!

I znowu owacja poparła jego słowa. Do głosu pchał się jeszcze 

obywatel Niejadzik, próbując przekrzyczeć wrzawę, by podsunąć 

pomysł wykorzystania siły antygrawitacji (tej z zepsutego parkingu 

na ul. Ogrodowej) do budowy pomnika, ale Ogon go zignorował.

– Zatem głosujemy. Przy jednym przeciw i dwóch wstrzymujących 

podjęliśmy fantastyczną, przełomową uchwałę, której realizacja po 

wsze czasy zmieni nasze miasto. Jak bazylika w Licheniu, tak wielki 

piedestał w Czeladzi odmieni nasz los. Gratuluję, panie burmistrzu.

Spaleniec wstał. Sala ucichła.

– Przez wrodzoną skromność nie będę się dziś wypowiadał. Jestem 

wzruszony tak obywatelską postawą i docenieniem mojej ciężkiej 

pracy dla naszej społeczności – powiedział Spaleniec.

Ogon popatrzał z uznaniem na swojego idola i gdy już ucichły 

okrzyki na cześć Spaleńca, zakończył sesję.

– Bardzo dziękuję za udział. Temat wyższych diet dla radnych za 

tak pełną poświęcenia pracę dla miasta omówimy na następnej sesji.

Radni z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku rozeszli się do 

domów. Kolejna sesja za miesiąc i ta kusząca perspektywa podnie-

sienia diet znacząco poprawiła im humor. A poza tym niektórzy 

naprawdę nie lubili tej czarownicy…

▶ Leon Dąbrowski

Cd. fikcyjnej i humorystycznej relacji z przyszłości nastąpi.

– Dzień dobry wszystkim radnym – standardowo zaczął sesję 

Rady Miejskiej przewodniczący Ogon. – Cieszę się, że tak licznie 

zgromadziliście się na naszym ponadplanowym, uroczystym spo-

tkaniu. Serdecznie witam mieszkańców – to dzięki waszej wspaniałej 

inicjatywie spotykamy się dzisiaj. Witam burmistrza i jego wszyst-

kich zastępców i zastępczynie. Bardzo proszę radnego Płazeckiego 

o zabranie głosu, by oznajmić nam tę niezwykłą niespodziankę.

Do mównicy podszedł Płazecki. Widać było, że jest bardzo prze-

jęty. Położył kartkę i łamiącym ze wzruszenia i tremy głosie, zaczął 

z trudem sylabizować:

– Panie burmistrzu, panie przewodniczący, wysoka rado, pragnę 

przedstawić projekt uchwały, który powstał dzięki oddolnej inicja-

tywie naszych mieszkańców.

– Jakby była oddolna, to jej przewodniczącym nie byłby radny 

– mruknął pod nosem radny Pisak. Pech chciał, że mikrofon był 

włączony i mruknięcie przerwało spicz Płazeckiego, który zare-

agował z oburzeniem.

– Pan się mnie czepia, już nie pierwszy raz – poskarżył się. – Pan 

to tylko krytykować umie – powiedział płaczliwym głosem.

– Spokojnie panowie, spokojnie – wtrącił się Ogon. – Proszę 

kontynuować panie radny, a pana radnego Pisaka proszę o ciszę.

Płazecki otarł spocone czoło i dukał dalej. – Jak powiedziałem, 

mieszkańcy przyszli do mnie z absolutnie rewelacyjną propozycją. 

Otóż od lat mamy problem z naszym budżetem obywatelskim. 

Mamy już w naszym mieście wystarczającą ilość placów zabaw dla 

dzieci i fontann. Kolejne wnioski są ciągle podobne. Aż w końcu 

nastąpiło przełamanie. Jak wiecie, naszym najważniejszym po-

mnikiem w mieście jest czarownica. Średnio buduje miejski wi-

zerunek, pomimo genialnych interwencji burmistrza w mediach. 

Czarownica – według wielu czeladzian – stanowi karygodny 

Obrady Rady Miasta – wrzesień 2031 roku

▶ Jak podaje Onet, referendum ws. odwołania prezydenta Kielc Woj-

ciecha Lubawskiego jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji, 

choć za usunięciem polityka opowiedziało się aż 97,1% głosujących. 

Wśród zastrzeżeń kierowanych przez organizatorów referendum 

wobec prezydenta znajdowały się m.in. wysokie zadłużenie miasta, 

zła polityka kadrowa w urzędzie czy brak działań, które mogłyby 

ściągnąć do Kielc inwestorów. Tymczasem w Słupsku ma dojść do 

zawiązania ruchu społecznego, którego celem będzie odwołanie 

w referendum prezydenta Roberta Biedronia, a w Warszawie Obu-

rzeni złożyli wniosek o referendum ws. odwołania prezydent Hanny 

Gronkiewicz-Waltz z PO.

▶ Radni w Lubartowie (woj. lubelskie) zdecydowali o likwidacji straży 

miejskiej. Trzech funkcjonariuszy… znajdzie zatrudnienie w Urzę-

dzie Miasta. Także radni Białego Boru (woj. zachodniopomorskie) 

skasowali swoją straż, której roczne utrzymanie kosztowało 360 tys. 

zł. Inicjatywy mające na celu likwidację straży miejskiej pojawiły 

się także w Chojnicach (woj. pomorskie) i Słupsku. Twojzaglebie.

pl wylicza, że w 2015 r. utrzymanie straży miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej kosztowało prawie 3,8 mln zł, w Sosnowcu – ponad 4,2 

mln zł, a w Będzinie – ponad 1,5 mln zł. Dąbrowski radny Grzegorz 

Jaszczura mówi: „Ta umundurowana formacja miejska kojarzy mi 

się w Dąbrowie Górniczej z łamaniem praw człowieka, olbrzymią 

korupcją (w 2012 r. zatrzymano 16 strażników, czyli 36% stanu oso-

bowego), a także bardzo słabym wykorzystaniem środków gminnych 

na cele ustawowe, czyli bezpieczeństwo i porządek publiczny”, pro-

ponując, by oszczędności przeznaczyć np. na zmniejszenie podatków 

od nieruchomości lub na spłatę olbrzymiego zadłużenia gminy.

▶ Po audycie w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym skie-

rowano zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury 

i na policję – podaje portal bytomski.pl. Wyniki audytu pozostają 

tajne, co może sugerować, że zagrażają ważnym osobom w Bytomiu. 

Z kolei jak podało Polskie Radio, agenci CBA zabezpieczyli dokumen-

tację ws. niektórych przetargów i zamówień publicznych w Straży 

Miejskiej w Warszawie, gdzie miało dochodzić do nieprawidłowości. 

„Uważam, że 90% przetargów w Polsce jest ustawionych” – mówił 

w wywiadzie z naTemat.pl dziennikarz śledczy Mariusz Zielke.

▶ Jak donosi wp.pl, CBA prowadzi śledztwo, mające wyjaśnić, czy 

lokale użytkowe na warszawskiej Ochocie były sprzedawane po 

zaniżonych cenach. Wcześniejsze analizy ujawniły, że np. atrakcyjny 

lokal sprzedano za 450 tys. zł, a nowy właściciel odsprzedał go kilka 

miesięcy później za prawie 1,5 mln zł. Z kolei w Urzędzie Miasta 

w Gdańsku agenci CBA zabezpieczyli dokumentację ws. przyjęcia 

przez Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska z PO, korzyści ma-

jątkowej znacznej wartości w wyniku zakupu po preferencyjnych 

cenach trzech mieszkań oraz nieujawnienia organowi podatkowemu 

dochodów stanowiących łącznie kwotę ponad 750 tys. zł.

▶ Jak podaje portal twojezaglebie.pl, spółka Zakład Górniczy „Za-

głębie” prowadzi prace nad uruchomieniem w Sosnowcu kopalni 

i chciałaby docelowo zatrudnić 300 pracowników. Pomysł ten nie 

podoba się jednak władzom miasta, które zwróciły się do Minister-

stwa Środowiska z wnioskiem o cofnięcie koncesji na prowadzenie 

prac badawczych. A może zaprosić ich do Czeladzi?

▶ W Zakopanem weszła w życie uchwała o Parku Kulturowym 

w przestrzeni Krupówek, zgodnie z którą z deptaku mają zniknąć 

reklamy i handel obnośny. Handlujący sprzeciwiają się nowym 

przepisom i zapowiadają proces. Za złamanie zakazu grozi mandat 

w wysokości 500 zł i konfiskata towaru. Najważniejsze, że samo-

rządowcy nie zakazali handlu sieciówkom i korporacjom. Usunęli 

im tylko konkurencję.

▶ Z raportu NIK wynika, że liczba gospodarstw domowych podłą-

czanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej nie rośnie wystarczająco 

szybko. Wciąż są miejsca, w których nawet połowa nieruchomości 

korzysta z przydomowych szamb, choć mogłaby i wręcz ma obo-

wiązek podłączyć się do kanalizacji gminnej. NIK wskazuje, że 

odpowiedzialność za niepodłączenie zakładanej liczby nierucho-

mości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ponoszą gminy. To one 

nie wykonały szeregu spoczywających na nich obowiązków. Za to 

w Czeladzi powstają fontanny.

▶ Jak donosi serwis „Gazety Koszalińskiej”, po znacznym obniżeniu 

przez władze Białego Boru podatku od środków transportu wpływy 

z tego tytułu zwiększyły się o 200 tys. zł, co jest znaczącą kwotą dla 

2-tysięcznej gminy. Dzięki obniżkom przedsiębiorcy na ciężarówce 

mogą zaoszczędzić 1178 zł, a na autobusie 1976 zł rocznie. – Przere-

jestrowało się do nas 280 nowych ciężarówek (do tej pory było ich 

około… 30), to dało nam ponad 200 tys. zł więcej z podatku trans-

portowego niż mieliśmy do tej pory – powiedział burmistrz Paweł 

Mikołajewski. – Myślę, że pod koniec roku podatkowego, znowu 

zanotujemy nowe rejestracje, a więc w latach następnych będzie więcej 

pieniędzy w kasie samorządu – dodał. To nie koniec. Radni Białego 

Boru poszli za ciosem i podjęli uchwałę o 10-letnich zwolnieniach 

dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości. Kiedy podczas 

którejś z sesji czeladzkiej Rady Miejskiej radny Pisarek proponował 

zmniejszenie podatku od środków transportu, radna a i przewod-

nicząca Moćko oponowała, używając absurdalnego argumentu, 

że… w Czeladzi tak dużo aut mogłoby mieć negatywny wpływ na 

nasze środowisko i ulice. W Białym Borze, na szczęście dla nich, 

mają mądrzejsze podejście. I dzięki temu mają efekty. Ale jeszcze 

ciekawszym, co planują, jest ta perspektywa zwolnienia w podatku 

od nieruchomości dla przedsiębiorców. Z pewnością – jeśli tylko 

będą konsekwentni – w efekcie zwiększy to ich przychody budżeto-

we. Ilość przedsiębiorców wzrośnie, ceny nieruchomości wzrosną, 

wpływ z PIT-ów będzie znacznie wyższy. W Czeladzi mamy niestety 

coraz mniejsze szanse na podobne rozwiązania. Typowy dla PO 

konsumpcjonizm, jaki zapanował w naszym mieście, fatalnie rokuje 

na przyszłość pod względem zmniejszenia podatków. A raczej jest 

wręcz odwrotnie. Rosną i będą rosły stałe koszty utrzymania mia-

sta, a więc potrzeba będzie coraz więcej pieniędzy. Skąd je brać? 

▶ Szef klubu PO w toruńskiej radzie miasta Bartłomiej Jóźwiak 

i jego żona Ewa Liszka-Jóźwiak zajmują chyba wszystkie możliwe 

stołki, jakie mogą zajmować – donosi ddtorun.pl. Jóźwiak jest: 

szefem klubu PO w toruńskiej radzie miasta oraz pracownikiem 

sekcji realizowania i kontroli w dziale funduszy europejskich 

WFOŚiGW. Z kolei jego żona oprócz bycia mecenasem urzędu 

miasta i gminy Jabłonowo, świadczenia porad prawnych, bycia 

Głównym Specjalistą Współpracy Zewnętrznej w gabinecie 

marszałka woj. kuj.-pom., jest też w radzie nadzorczej spółki 

miejskiej Targi Toruńskie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, a także ma Kancelarię Radcy Prawne-

go. Tymczasem Kamil Cięgotura, działacz KNP z Torunia, pisze 

na FB, że politycy PiS są jeszcze bardziej pazerni: „Wymieniony 

w artykule radny Jóźwiak z PO z małżonką zaspokajają się lo-

kalnymi ochłapami dla siebie i swoich rodzin, natomiast jego 

koledzy radni z koalicyjnego PiS biorą się za poważne ‘konfitury’ 

polityczne jak synekury w radach nadzorczych spółek skarbu 

państwa i inne dla siebie i swoich rodzin. (…) Lokalna polityka 

jest soczewką, w której widać, jak na dłoni, że PO i PiS to jedna 

i to sama doktryna polityczna, (…) bogactwo ma brać się z redy-

strybucji naszych dochodów przez budżet państwa i transferach 

budżetowych, a nie z zostawiania nam naszych ciężko zarobionych 

pieniędzy do naszej dyspozycji. Pisząc lokalna polityka mam na 

myśli Toruń i Włocławek, gdzie obie opcje polityczne tworzą 

koalicje i doją z lokalnych budżetów jak się da i ile się da, dzielnie 

się w tym wspierając”.

▶ Po 1,5-rocznym oddechu, samorządy znów przystąpiły do radosnego 

zaciągania kredytów w ramach unijnej perspektywy finansowej na 

lata 2014‒2020. Jak pisze dziennik.pl, wśród miast, które planują 

ogromne zadłużenie się, jest Bydgoszcz, która powinna otrzymać 

w tym roku od EBI 197 mln zł. Natomiast wieloletnia umowa kre-

dytowa z EBI opiewa na łączną kwotę aż 400 mln zł (okres spłaty 

wyniesie 25 lat). Z kolei Toruń podpisał z EBI umowę kredytową na 

59,5 mln zł. Linie kredytowe w EBI uruchomiły także Rzeszów (na 

kwotę 400 mln zł w okresie 2016‒2022) i Lublin, który do 2019 r. 

włącznie planuje wypłatę transzy w łącznej wysokości 500 mln zł. 

▶ Urząd miejski w Sieradzu wydał 7,5 tys. zł na… czyste powietrze 

w puszkach – podaje innpoland.pl. Urząd postanowił w ten niety-

powy sposób zwrócić uwagę na problem zanieczyszczeń. Na całą 

akcję „Sieradz bierze oddech” miasto wyda ok. 20 tys. zł, z czego 

70% pozyskało z WFOŚiGW w Łodzi. Puszki pełne powietrza z Bia-

łegostoku rozdawane były w szkołach, na uczelniach i jednostkach 

samorządowych.

▶ Libertariański czarnoskóry aktywista Gary St. Fleur, założyciel 

organizacji Uratować Scranton, przekonał ponad 60 przedsiębiorców 

tego miasta w Pensylwanii w USA, by podpisali petycję, w której 

odmawiają płacenia miejskiego podatku nałożonego na biznes. 

Podatek został nałożony na sprzedawców detalicznych, hurtow-

ników i usługodawców i wynosi 3% od wartości brutto rachunków 

wystawionych przez przedsiębiorców. Niektórzy przedsiębiorcy już 

przestali płacić ten podatek, uważając go za niesprawiedliwy. Są 

sfrustrowani, że przez obciążenie muszą działać w szarej strefie, aby 

biznes przetrwał. Główne wydatki budżetu 76-tysięcznego miasta 

Scranton idą na biurokratów, w tym także na emerytury urzędnicze 

i inne wydatki socjalne.

Fot. T. Cukiernik

Dyżur radnego Stanisława Pisarka: 
K.S. Górnik Piaski, ul. Mickiewicza, Czeladź-Piaski, każdy 

pierwszy wtorek miesiąca godz. 18.00-19.00
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ADAM DOBIŃSKI

A właściwie nie czarownica, tyl-

ko Bogu ducha winna niezbyt 

bogata wdowa, której skromny 

majątek spodobał się ówczesnemu burmi-

strzowi miasta, więc fałszywie oskarżył ją 

o czary, a zblatowany z nim sąd grodzki 

skazał na ścięcie i późniejsze spalenie 

ciała. Syn biednej wdowy odwołał się do 

władzy zwierzchniej – Sądu Biskupiego 

w Krakowie, który kobietę zrehabilitował, 

a nędznego burmistrza skazał. Upamięt-

nione zostanie wydarzenie obrazujące 

poczucie bezkarności i arogancję władzy, 

chciwość, zawiść oraz chęć nieuczciwego 

zysku, jakich wiele można by wskazać 

także i dzisiaj.

Według doniesień 

prasy burmistrz Szale-

niec postanowił wydać 

na to monumentalne (8 

głazów, 8 m długości) 

wiekopomne dzieło 

z naszych pieniędzy 

ok. 300 tys. zł! Wykona-

nie posągu to 93 tys. zł, 

bloki skalne – 120 tys. 

zł, montaż rzeźby – 55 

tys. zł, dodatkowo praca 

urzędników, zlecenia na 

prace projektowe, opra-

cowanie wniosków ws. 

pozwolenia na budowę, 

nadzór archeologiczny w strefie zabyt-

kowej przy pracach ziemnych itp. No 

i jeszcze na dodatek 3 września huczna 

impreza na Rynku z okazji odsłonięcia 

rzeźby. Wygląda na to, że każdy mieszka-

niec od niemowlaka do starca wyłożył na 

Czarownicę co najmniej 10 zł. Może nie 

dużo, ale na rodzinę z dwojgiem dzieci 

i dziadkami to już 80 zł, czyli miesięczny 

koszt np. opłat za prąd czy wodę, więcej 

niż składka na komitet rodzicielski, więcej 

niż koszt zeszytów do szkoły itp.

Tymczasem własność miasta, zabyt-

kowy budynek przy Rynku 22 popada 

w ruinę. Zadałem sobie trud sprawdzenia, 

w oparciu o ceny publikowane w Inter-

necie, co można by zrobić za 300 tys. zł 

i np. można by:

W czasie prac komisji przed sesją 

odbyła się dość burzliwa dys-

kusja. Radna Juszczyk groziła 

interwencją Rosji lub atakiem interneto-

wym na Czeladź, a kto wie czy i nie na 

całą Polskę, przez rosyjskich hakerów, 

jeśli zlikwidujemy ten pomnik. Burmistrz 

powątpiewał w odwagę wnioskujących 

oraz twierdził, że wniosek jest zły, bo 

w pomniku nie idzie o armię, a o żołnie-

rzy armii. Radna Bazańska twierdziła, 

że w walkach wyzwoleńczych Czeladzi 

były ofiary. Po komisji jeden z wniosko-

dawców Mateusz Drożdżowski, napisał 

wyjaśnienie. Cytujemy je poniżej. Niżej 

też jeszcze odpowiedz radnego Pisarka 

nawiązująca do jego wypowiedzi podczas 

obrad komisji, a jeszcze niżej krótki opis 

wydarzeń z 27 stycznia 1945 r. Bardzo 

jesteśmy ciekawi zdania mieszkańców 

Czeladzi nt. tego pomnika.

Szanowni Państwo Radni 
Na posiedzeniu Komisji Rozwoju 21 

czerwca podczas omawiania projektu 

uchwały obywatelskiej dotyczącej li-

kwidacji pomnika wdzięczności Armii 

Czerwonej zostało wypowiedziane kilka 

nieprawdziwych informacji i chciałbym 

je sprostować: 

1. Pan burmistrz Z. Szaleniec twierdził, 

że na tablicy pomnika, którego doty-

czył projekt uchwały, jest napisane, że 

wdzięczność mieszkańców nie dotyczy 

W E R O N I K A G Ó R S K A

W ostatnim numerze „Nowo-

czesnej Czeladzi” Adam Do-

biński pisał o konieczności 

burzenia komunistycznych pomników 

oraz zastępowania ich odpowiedniejszy-

mi ideologicznie: „Uczcić na pomniku 

można wszystko to, co jest wyróżniające 

się i wyrazić można jako: prawda, dobro 

i piękno to, co jest zgodne z wypisanymi 

w sercu człowieka przez Stwórcę prawami 

naturalnymi. Nie należy czcić brzydoty, zła 

i kłamstwa, ale także rzeczy błahych, jak 

np. kartofla czy wybitnego nawet twórcy 

modeli kolei parowych. Ziemniak i koleje 

parowe nie są złe, ale błahe, a jako się 

rzekło, pomnik kształtuje świadomość 

i buduje tożsamość mieszkańców i jeśli 

ta tożsamość będzie kształtowana przez 

czczenie rzeczy błahych, to nie oczekujmy 

od społeczeństwa heroizmu w pracy dla 

siebie, rodziny i społeczeństwa, patrioty-

zmu, uczciwości w interesach itd., bo nie 

takie ideały są promowane na przykład 

w postaci pomnika”.

Pierwszą rzeczą, jaka mnie uderzyła 

w tym tekście, jest stworzenie silnej opo-

zycji między minionym, złym ustrojem, 

a obecnym, dobrym. Nie neguję abso-

lutnie terroru Armii Czerwonej i UB, 

nie popieram totalitaryzmu, cenzury, 

indoktrynacji, tępienia obywatelskiej 

inteligencji, przedsiębiorczości, indy-

widualizmu oraz inicjatywy. Pragnę 

jednak zauważyć, że jakkolwiek Armia 

Czerwona cynicznie pozwoliła się wy-

krwawić powstaniu warszawskiemu, 

a przechodząc przez polskie ziemie, 

stosowała przemoc, gwałciła kobiety, 

rabowała oraz niszczyła mienie i tak 

zubożonych przez wojnę mieszkańców 

▶ pomalować (materiał i usługa) blisko 

1,5 ha ścian lub

▶ położyć tynk cementowo-wapienny 

(materiał i usługa) – ok. 1,3 ha lub

▶ wykonać elewację (materiał i usługa) 

– ok. 3000 m2 lub

▶ wykonać izolację pionową fundamen-

tów 100 cm (materiał i usługa) – ok. 

3100 m2 lub

▶ wykonać modernizację dachu papą 

termozgrzewalną grubość 4,2 (mate-

riał i usługa) blisko 1,5 ha powierzchni 

dachu itd.

Ponieważ władze miasta zdecydowały, iż 

lepiej wydać środki publiczne na straszy-

dło smaku i idei, dlatego własność miasta 

jest najbrzydszym domem na Rynku 

i wygląda tak:

Pomnik czarownicy to nie tylko symbol 

rozrzutności, ale i ośmieszania Czeladzi 

i jej mieszkańców jako miasta korupcji 

władzy już w dawnych wiekach, ciemnoty 

mieszkańców, którzy dziś nie mają dworca 

kolejowego, a kiedyś palili czarownice. 

Pomnik to także przykład bezguścia i an-

tysztuki promującej jakieś neopogańskie 

antywartości. Zniekształcona postać 

z fallicznym symbolem w dłoni, jakieś 

głazy rozrzucone czy ustawione celowo 

symbolizujące nie wiadomo co.

Jedna z definicji inteligencji mówi, iż 

jest to zdolność odczytywania idei na 

podstawie realnie dokonywanych fak-

tów. Jeżeli burmistrz i radni upamięt-

niają rocznicę wkroczenia okupacyjnej 

Armii Czerwonej, zamiast postawić 

skromne popiersie hetmana Chodkie-

wicza, o co prosili mieszkańcy, chronią 

komunistyczne pomniki, zamiast uczcić 

uchwałą Żołnierzy Niezłomnych, budu-

ją monumenty czarownicom, zamiast 

przywrócić ufundowany przez obywateli 

i wyrzucony przez komunistów pomnik 

św. Jana Nepomucena, to oznacza, że ce-

lowo, konsekwentnie i z uporem promują 

żałosne, archaiczne oraz ciemnogrodzkie 

i lewackie idee. Czeladzka czarowni-

ca jako przykład antysztuki to symbol 

i promocja idei „anarchistycznej negacji 

wszelkich wartości”, to pośmiewisko dla 

naszych sąsiadów i powód do wstydu dla 

obywateli miasta.

Dlaczego mamy sami sobie przypi-

sywać negatywne cechy czy promować 

monumentami antywar-

tości? Dlaczego Polacy 

w porównaniu z innymi 

narodami czują się za-

kompleksieni? Odpowiedź 

jest prosta: ponieważ 

przez okres komunizmu 

i 25 lat pseudowolności 

nasze „elity” polityczne 

i medialne promowały 

nieustanne szyderstwo 

z polskości i naszej tra-

dycji. Media kazały nam 

myśleć o osobie jako 

o złodziejach niemieckich 

samochodów, obciacho-

wych plażowiczach przeklinających 

i pijących piwo, antysemitach czy ka-

tolickim ciemnogrodzie. Były lider PO, 

byłej partii burmistrza oraz rządzącej 

większości w naszej Radzie Miejskiej 

mówił, że „polskość to nienormalność”. 

Elity wmawiały nam, że trzeba odrzucić 

tradycyjne wartości na rzecz oświecenia 

i wartości europejskich, a niepodległość 

to przeżytek. Na szczęście propaganda 

ta przestała przynosić efekty, choć jej 

pogrobowcy egzystują jeszcze w takich 

miejscach, jak np. Czeladź i nie zauwa-

żyli, że dawno ktoś „przestawił wajchę” 

i to nie tylko na poziomie kraju, ale także 

w skali globalnej.

Żyjemy w momencie, gdy dotychcza-

sowy świat się wali. Leszek Miller w roz-

mowie z tygodnikiem „wSieci” mówi, 

że „może nadejść moment, gdy trzeba 

będzie z bronią w ręku walczyć na uli-

cach europejskich miast, żeby zachować 

naszą tożsamość”. W takim momencie 

należałoby wzywać pana burmistrza 

i radnych do zaprzestania demobilizo-

wania i demoralizowania społeczeństwa 

rozrzutnością i antywartościami, to czas 

promocji trwałych klasycznych wartości, 

takich jak Prawda, Dobro i Piękno oraz 

patriotyzm. Tylko czy format intelektu-

alny władz naszego miasta jest wystar-

czający, żeby to zrozumieć? 

Armii Czerwonej, tylko „żołnierzy” 

armii, co zmienia sens tego napisu 

i wdzięczności, która miała dotyczyć 

zwykłych żołnierzy, a nie całej Armii 

Czerwonej. Niestety na tablicy nie ma 

słowa „żołnierzy”, burmistrz minął 

się z prawdą i wprowadził państwa 

radnych w błąd.

2. Pani radna I. Owczarz przekazała nie-

prawdziwą informację, twierdząc, że 

prezydent nie podpisał jeszcze ustawy 

z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propa-

gowania komunizmu. Fakty są takie, 

że prezydent Duda podpisał tę usta-

wę 19 maja, a została ona ogłoszona 

w „Dzienniku Ustaw” – pozycja 744 

z 1.06.2016 r. 

3. Pani radna Z. Bazańska zarzuciła mi 

mówienie nieprawdy, gdy stwierdzi-

łem, że nie było walk o wyzwolenie 

Czeladzi. Przesyłam więc informację 

ze strony Muzeum Saturn, które 

w tej sprawie jako jednostka orga-

nizacyjna miasta Czeladzi powinna 

dysponować sprawdzoną wiedzą 

o historii naszego miasta [na stronie 

internetowej jest podana informa-

cja, że „Miasto zostało opanowane 

bez walk, kilka ofiar śmiertelnych 

przyniosło ostrzeliwanie przez nie-

miecką artylerię mostu na Brynicy” 

– przyp. red].

Serdecznie pozdrawiam 

Mateusz Drożdżowski

– to jednak dzięki niej padła hitlerowska 

potęga. Nowa władza zaś, poza wieloma 

negatywnymi, zaoferowała też kilka 

pozytywnych rozwiązań – np. pozwo-

liła się kształcić zdolnym, lecz ubogim 

dzieciom. Może więc warto zostawić tu 

i ówdzie pomnik, który upamiętnia te 

dobre rzeczy, jakie przyniósł poprzedni 

ustrój? Może nie należy zapędzać się 

zanadto w potępieniu i przekreślaniu 

przeszłości? Nie na tym aspekcie zagad-

nienia pragnę jednak oprzeć polemikę 

z Panem Dobińskim.

Tym, co razi mnie w Pańskiej wypo-

wiedzi, jest naiwny, a wręcz szkodliwy 

romantyzm oraz bogoojczyźniane zadę-

cie. Nie żyjemy w państwie kościelnym 

(przynajmniej w teorii, z praktyką różnie 

bywa) i nie możemy czynić powszech-

nymi ani nazywać naturalnymi praw, 

które podyktował jakiś Stwórca (a raczej 

wierzący w niego ludzie). Każdy człowiek 

ma prawo wybrać sobie własną wizję 

owego Stwórcy lub też – co uważam za 

najlepsze rozwiązanie – zrezygnować 

z oparcia w religii, zacząć samodziel-

nie myśleć oraz samodzielnie tworzyć 

kodeks postępowania i hierarchię war-

tości. O ileż lepiej byłoby, gdyby ludzie, 

zamiast kochać wzniosłe idee, jak Bóg 

i Ojczyzna, po prostu kochali, a przy-

najmniej szanowali siebie nawzajem 

w swojej – trudnej, ale jakże pięknej – 

różnorodności. Gdyby zamiast machać 

szabelką i nienawidzić innych wyznań 

czy nacji, uczciwie pracowali – na rzecz 

współobywateli, ale również na rzecz 

całej ludzkości – również sadząc kartofle 

i budując koleje.

Szanowny Panie Dobiński, aby obsa-

dzić pole kartoflami, aby skonstruować 

maszynę parową czy wykonać jakąkol-

Władza stawia pomniki!
Władza chce uwiecznić wiekopomne wydarzenia z historii miasta! Czy będą to 

czyny naszych Dziadów w powstaniu styczniowym, za które odebrano Czeladzi 

prawa miejskie i przyłączono do Gzichowa? Czy udział obywateli w walce 

o odzyskanie niepodległości przez ojczyznę? Czy będzie to martyrologia 

podczas II wojny św., np. męczeństwo obywateli w trakcie akcji pacyfikacyjnej 

w 1940 r. zwanej „krwawą środą”? Nie! Są wydarzenia i osoby, które zdaniem 

władzy znacznie bardziej nadają się do trwałego uwiecznienia, stawiania 

za wzór młodzieży, podnoszenia ducha starszych. To czarownica!

 Fot. T. Cukiernik

Podczas sesji Rady Miejskiej w Czeladzi był 

dyskutowany projekt uchwały o likwidacji pomnika 

wdzięczności Armii Radzieckiej z ronda na Piaskach. 

Szanowni Państwo
nie jest jedynie napisane, kim były ofiary 

ostrzału przy moście – Rosjanie, Polacy?  

A co do słów Z. Szaleńca – jestem ciekaw, 

gdzie w Internecie wyczytał takie tezy, 

bo tym źródłem się podpierał. A swoją 

drogą, wg mnie nawet, gdyby było na-

pisane „żołnierzy”, to nie zmienia to 

bezsensu brzmienia i znaczenia tego 

pomnika. Żołnierzem jest też generał 

czy inny lejtnant. Wdzięczność za pomoc 

w uwolnieniu Polski (w tym Czeladzi) 

od hitleryzmu czy żołnierzom, czy ar-

mii należy się tak samo, ale za wpro-

wadzenie nadzoru ZSRR i żołnierzom, 

i armii wdzięcznym być nie można. I nie 

o odwagę Pana Mateusza tu idzie, tylko 

o uporządkowanie spraw. I nieważne, 

że ludzie się przyzwyczaili i że mają to 

tak naprawdę gdzieś.  Jestem więc zde-

cydowanie za likwidacją tego pomnika. 

Co innego byłoby, gdyby był ciekawy 

w sensie artystycznym lub symbolicznym 

(on jest tylko betonikiem z tabliczką). 

Wówczas być może zabiegałbym o jego 

zachowanie jako dowód, ślad błędów 

i opatrzenie stosowną, wyjaśniającą 

tablicą. Szkoda, że nie mamy w Czeladzi 

jakiegoś Lenina – może przyjaciele z Ży-

daczowa załatwiliby jakiś z demontażu? 

Ależ byłaby turystyczna atrakcja, gdyby 

go gdzieś postawić (ale lepiej położyć) 

– oczywiście z odpowiednim komenta-

rzem.  Po likwidacji, proponuję fragment 

ściany z gwiazdą + tablicę + zdjęcia + 

opis i komentarz umieścić w gablocie 

w muzeum miejskim jako przestro-

gę przed tym, jak łatwo ludzie ulegają 

systemom totalitarnym.  A co do tego, 

co może powstać w tym miejscu, to już 

temat na inną dyskusję i inną uchwałę

Pozdrowienia

S. Pisarek 

wiek inną, pożyteczną pracę, często 

potrzeba wiele heroizmu, samozaparcia, 

odpowiedzialności, pracowitości, uczci-

wości. I właśnie w takiej pracy kształ-

tują się te piękne zalety. Człowiek zaś, 

jakkolwiek nie samym chlebem żyje, to 

potrzebuje chleba, aby zacząć myśleć 

o wyższych wartościach. Oczywiście, 

jednemu wystarczy w tym celu suchy 

chleb, inny potrzebuje do niego szynki, 

a jeszcze inny kawioru, są też tacy, którzy 

nawet objadłszy się kawiorem, nie znajdą 

w sobie potrzeby duchowego, a nie tylko 

materialnego życia. Jednak bez chleba 

taka potrzeba w ogóle się nie zbudzi.

W naszym narodzie wartości pozy-

tywistyczne – jak rozwój intelektualny 

i gospodarczy, budowanie kolei i sadze-

nie kartofli – przyniosły o wiele więcej 

dobrego od romantycznego machania 

szabelką i wzniosłymi ideami. Polskie 

powstania narodowe nie udawały się 

nie z braku patriotyzmu, ale z braku 

kartofli, które napełniłyby brzuchy 

żołnierzy i z braku kolei oraz innych 

technicznych udogodnień, które pozwo-

liłyby im osiągnąć przewagę strategiczną 

nad wrogiem.

Warto pamiętać, że bez rzeczy błahych 

nie byłoby wielkich, a także, że czasami, 

aby zdobyć błahą rzecz, trzeba znaleźć 

w sobie wielkość. Dlatego jestem jak 

najbardziej za tym, aby postawić pomnik 

kartoflowi. A tym bardziej pracowitemu 

i zdolnemu wynalazcy udogodnień, na 

których skorzysta nie tylko wybrany 

naród, ale i cała ludzkość. Myślę, że w ten 

sposób ukształtujemy w społeczeństwie 

jak najbardziej pozytywne i twórcze 

wartości. 

A D A M D O B I Ń S K I

Dziękuję, Pani Weroniko, nic bar-

dziej nie cieszy autora niż to, że 

ludzie czytają jego teksty. Mia-

łem wprawdzie nadzieję na odpowiedź 

kogoś z radnych lub może samego burmi-

strza – lidera obrońców Armii Czerwonej 

w Czeladzi, ale cieszę się i Pani reakcją, 

bo nie mogłem wyobrazić sobie lepszego 

potwierdzenia dla tez stawianych w, jak 

się okazuje, proroczym artykule „Komu 

pomnik, komu…”. Proroczym, bo nie 

minęło kilka miesięcy, a tu nie kartofel, 

ale czarownica! Też dobre…

Logika nie jest mocną stroną „mło-

dych, wykształconych, z dużych miast”, 

wspominanych przeze mnie w artykule, 

gdyż nie mieli jej w szkole, natomiast 

od osób, które piszą do gazety nale-

żałoby oczekiwać czegoś, co dawniej 

nazywano zdrowym rozsądkiem. Nie 

wiem, z kim i czym polemizuje Pani, 

pisząc o dobrym i złym ustroju, bo, 

dalibóg, nie ma w moim artykule nawet 

słowa „ustrój” (oprócz nazwy ustawy, 

która nie jest mojego autorstwa, za-

pewniam), ani oceny żadnego ustroju.

Wyjaśniam także, że polemika to 

inaczej dyskusja, czyli przedstawienie 

kontrargumentów na stawiane przez 

interlokutora tezy. Nie jest polemiką 

stan uczuć czy wrażeń. To, że coś Pa-

nią razi, smuci, bawi, nie należy do 

kategorii dyskusji, tylko może być jej 

błędem. Nie należy też do polemiki 

z tym konkretnym artykułem Pani 

wizja zagadnień nadprzyrodzonych 

przy okazji, co najmniej deprecjonując, 

uczucia osób wierzących.

Ponieważ panuje dzisiaj zapaść ak-

sjologiczna, przytoczyłem definicję 

pomnika z internetowego Słownika 

Języka Polskiego. Rozumiem, że w swej 

pokornej i pełnej miłości służbie języ-

kowi polskiemu, nie zgadza się Pani 

z dawnymi, dziś być może już nie-

aktualnymi autorytetami, twórcami 

tegoż słownika, ale to znowu nie jest 

polemika ze mną.

Nie zrozumiała miła Pani przesłania 

artykułu. Otóż nie neguję potrzeby pra-

cy nad sadzeniem kartof li, co jest zaję-

ciem chwalebnym i pożytecznym, ani 

budowy modeli kolejek (a nie maszyny 

parowej), co jest zajęciem przyjemnym 

dla twórcy. Twierdzę tylko, że nie są to 

zajęcia godne pomnika (tego z definicji 

SJP). Wie Pani, gdyby wszyscy porwani 

pomnikowym przykładem rzucili się 

do sadzenia kartof li albo budowania 

modeli kolei, to albo nie byłoby szy-

neczki ni kawioru albo pomarlibyśmy 

z głodu wśród krążących po malutkich 

szynach miniaturach kolejek.

Zapewniam Panią, iż nie ma wielu 

chętnych do poświęceń i obrony Oj-

czyzny. Mało jest też ludzi wybitnych, 

dlatego właśnie to im należy budować 

pomniki, stawiać za wzór do naślado-

wania, także dla „młodych, wykształco-

nych…”. Nie wystarczy – jak Pani pisze 

– „po prosu kochać”, bo nie wiadomo, 

co to znaczy i co kto sobie wybierze. 

I tak nasze „młode, wykształcone…” 

sąsiadki zza miedzy z miłością wita-

ły uchodźców, pełnymi entuzjazmu 

transparentami i pluszowymi misiami. 

Gorzej było, kiedy uchodźcy chcieli 

odwzajemnić tę miłość w sylwestrową 

noc, w Kolonii. Oni też chcieli „po 

prostu kochać”. Wtedy niewielu było 

takich, którzy wiedzieliby co to honor, 

natomiast założę się, wielu wiedziało 

co to kartofel.

Szanowna Pani Weroniko, nie mogę 

się oprzeć wrażeniu, iż jest Pani chodzą-

cym dowodem na prawdziwość moich 

tez. Życzę dobrze moim bliźnim, dlatego 

zachęcam do pogłębionej refleksji i nie-

popadania w anachroniczny już dzisiaj 

nihilistyczny pseudoidealizm. Jestem 

przekonany, że kiedy uczciwie Pani 

przemyśli to, co napisałem, przyzna mi 

Pani rację. Każdy system, społeczeń-

stwo, rodzina muszą być spójne, inaczej 

popadną w chaos, który dezintegruje 

najpierw osobę, a potem jej otoczenie, 

co prowadzi do ubóstwa duchowego, 

i beznadziei. A wtedy to nawet kartofli 

się sadzić nie chce. Wierzę w Panią, 

życzę, żeby kiedyś została Pani Matką 

Polką jak te wspaniałe kobiety z polskich 

powstań. 

W obronie kartofla
Polemika z artykułem Adama Dobińskiego „Komu pomnik, komu...”

Odpowiedź na polemikę

Fot. BR

z nr 2 (12) „NCz” z 2016 r.
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▶ Czeladzcy policjanci zatrzymali 27-let-

niego sosnowiczanina, który oszukał 

poznaną wcześniej za pośrednictwem 

portalu randkowego 41-letnią kobietę. 

Mężczyzna najpierw nie chciał oddać 

pożyczonych 5000 zł, a potem zaczął od 

kobiety żądać kolejnych sum, szantażując 

publikacją wcześniej otrzymanych od 

niej zdjęć.

▶ 80-letnia mieszkanka Czeladzi straciła 

prawie 10 tys. zł po tym, gdy odebrała 

telefon od osoby podającej się za jej córkę. 

Kobiecy głos w słuchawce telefonu poin-

formował o pilnej potrzebie zgromadzenia 

większej gotówki na spłatę długu, prosząc 

jednocześnie o pożyczkę. Wersję rzekomej 

córki potwierdził fałszywy pracownik 

firmy windykacyjnej, a łatwowierna eme-

rytka przekazała oszustowi pieniądze.

▶ Mieszkający przy ulicy XXXV-lecia 

PRL czeladzianin wieczorem wyszedł 

z mieszkania do pobliskiego sklepu. 

Po drodze został bez żadnego powodu 

zaczepiony przez dwóch napotkanych 

mężczyzn. 40-latek i jego o 8 lat młodszy 

kompan zaatakowali swoją ofiarę, prze-

wracając ją na ziemię i bijąc oraz kopiąc 

po całym ciele. Dotkliwie pobity męż-

czyzna z wieloma urazami i złamaniami 

trafił do szpitala. Po miesiącu czynności 

operacyjnych czeladzcy policjanci zatrzy-

mali kompletnie zaskoczonych sprawców 

brutalnego pobicia. Obaj mężczyźni sta-

nęli przed obliczem prokuratora, który 

zdecydował o objęciu ich policyjnym 

dozorem.

▶ W ręce będzińskich policjantów wpadł 

31-letni mieszkaniec Czeladzi, który po-

siadał przy sobie marihuanę. Niespełna 

gram narkotycznego suszu stróże prawa 

znaleźli w trakcie przeszukania fiata 

punto należącego do jego dziewczyny 

zaparkowanego na wzgórzu Dorotki 

w Grodźcu.

▶ Będzińscy policjanci zatrzymali 

42-letniego mieszkańca Czeladzi, który 

w trakcie policyjnej interwencji przy ul. 

Grobla usiłował ich przekupić. Mężczyzna 

próbował wręczyć stróżom prawa 30 zł, 

w zamian za „przymkniecie oka” po tym, 

jak korzystając z pięknej pogody, został 

przyłapany na spożywaniu alkoholu 

w nad brzegiem Przemszy.

▶ 33-letni mieszkaniec Czeladzi, kie-

rowca skutera, zatrzymany do kontroli 

przez policjantów z będzińskiej drogówki 

w Czeladzi przy ul. Tuwima w chwili 

kontroli miał prawie 2 promile alkoholu 

w organizmie. 

Na podstawie policja.pl

KRONIK A KRYMINALNA

III Spływ Kajakowy na Brynicy im. Aleksandra Doby pod hasłem „Rzeka łączy miasta”, zorganizowany przez czeladzkie Stowarzyszenie 

Nowoczesne Miasto, odbył się 11 czerwca. Uczestnicy przepłynęli 9 km w około 2 godziny – z Wojkowic, w miejscu, gdzie do 

Brynicy wpływa rzeka Jaworznik z metą przy Moście Zakochanych w Czeladzi. W tym roku spływ zgromadził wielu uczestników 

na wodzie oraz poza nią – widzów na mostach, organizatorów i gości, w tym m.in. członków Stowarzyszenia Miłośników Fotografii 

przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu, którzy udostępnili doskonałe zdjęcia. Najstarszy spływowicz miał 72 lata, 

najmłodsza spływowiczka – 5 lat. Pogoda dopisała, humory również, wyszła bardzo fajna impreza. W przyszłym roku nienasyceni 

spływowicze rozważają już znacznie dłuższy odcinek z metą w Sosnowcu. Stowarzyszenie i uczestnicy dziękują „szefostwu” – 

Grażynie Jaźwieckiej i Andrzejowi Kostarzowi – komandorowi spływu oraz restauracji „Trzy Smaki” za gościnę i świetne ognisko.

III Spływ Kajakowy na Brynicy 
im. Aleksandra Doby

Fot. S. Pisarek

Fot. S. Pisarek

Bandera musi być  Fot. Joanna Bratko-LityńskaPłynie z nami Nadia  Fot. Joanna Bratko-Lityńska

Przedmiotowym tematem próbowałem 

zainteresować do działania Urząd Miasta 

w Czeladzi, ale niestety bezskutecznie. 

To nie jest ani bardzo ważny, ani bardzo 

pilny temat. Jednak jest. Urząd ceni sobie 

40-letnią współpracę z miastem Auby. 

Ja też. Będąc kilkakrotnie w ostatnich 

latach przejazdem w Auby, od razu ze 

smutkiem stwierdziłem czyjeś zanie-

chanie dotyczące tablicy miasta Auby, 

a właściwie jego partnera miasta Cze-

ladzi – prawdopodobnie fatalny ślad po 

herbie miasta Czeladzi. Skoro maleje 

liczba „Polaków” i zarazem ich aktyw-

ność w Auby, to nie ma się co dziwić, że 

inne społeczności biorą nad nimi górę. 

Pozwalają sobie nawet na akty wanda-

lizmu. Zatem jako wdzięczni rodacy 

dbajmy przez te ostatnie lata o tradycje. 

Przyklejmy nowy herb Czeladzi, kupmy 

kwiaty Panu Kaczmarkowi. Tym razem 

to ja kupiłem i będę to czynił. Nie po-

zwólmy, aby tamta piękne lata poszły 

w niepamięć.

Z poważaniem

Marek Kubisa

Od Redakcji: Kiedyś zajmiemy się sprawą 

miast partnerskich, gdyż uważamy, że 

w większości przypadków jest to wy-

rzucanie pieniędzy podatników w błoto.

Dlaczego tabliczki z nazwą placu im. 

Victora Viannaya na Piaskach są napi-

sane z błędem ortograficznym? Powinno 

być przecież napisane plac Viannaya, 

a nie plac Viannay’a. Na stronie www.

jezykowedylematy.pl czytamy, że gdy 

w mianowniku końcowe „y” czytamy 

jako „j”, apostrof jest zbędny. Podobnie 

na stronie Słownika Języka Polskiego 

PWN (sjp.pwn.pl) można przeczytać, że 

„nazwiska angielskie i francuskie zakoń-

czone w piśmie (…) na -y po samogłosce, 

np. Disney, Macaulay, Shelley otrzymują 

końcówki polskie bez apostrofu, np. 

(…) Disney, Disneya, z Disneyem, o Di-

sneyu; Quesnay, Quesnaya, z Quesnayem, 

o Quesnayu; Dewey, Deweya”. Może 

producenci tabliczek (P.P.H.U. Krupiń-

scy II z Dąbrowy Górniczej) i władze 

miejskie Czeladzi przed ustawieniem 

znaków najpierw sprawdziłyby pisownię 

znajdujących się na nich wyrazów? Bo 

w obecnej sytuacji ludzie, widząc źle 

odmienione nazwisko, uczą się błędnej 

zasady odmiany. Niestety ten sam błąd 

wielokrotnie zagościł także na łamach 

„Echa Czeladzi” (nawet na okładce! – 

numer z grudnia 2015 roku)!

Czeladzianin z Piasków

Uwaga na ortografię!

A N D R Z E J K O S T A R Z

Klasa 6a ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Czeladzi, która była zwycięzcą konkursu 

zorganizowanego przez czeladzkie Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto, 21 czerwca 

wyjechała na wycieczkę żeglarską. Fajna zabawa, w której uczestniczyło 22 uczniów, 

odbyła się na przystani żeglarskiej w Boguchwałowicach nad Zalewem Przeczycko-

Siewierskim. Młodzież korzystała z kajaków, rowerów wodnych i zapoznała się 

z żeglarstwem. Kilkugodzinny pobyt zakończyło ognisko z kiełbaskami.

Fot. Andrzej Kostarz

Żeglarska nagroda

Czeladź – miasto 
kontrastów

– ul. Dehnelów – z jednej strony znako-

micie zrewitalizowany, postindustrialny 

obiekt, natomiast 100 m dalej – straszące 

zniszczonymi murami i powybijanymi 

szybami resztki łaźni (zdjęcie 1.);

– plac Konstytucji 3 Maja – ładnie 

zagospodarowany teren, ławki, kwiaty, 

obok nowy plac zabaw, zaś w tle zruj-

nowane kino (problem przypominający 

od lat kwadraturę koła), witające gości 

wjeżdżających do Czeladzi od strony 

Siemianowic Śl. (zdjęcie 2.);

– w rejonie Rynku i ul. Pieńkowskiego 

– wyeksponowana po latach „uwięzienia” 

czeladzka czarownica, natomiast tuż 

obok po przeciwnej stronie obstrupiała 

W I K T O R E M A N U E L

Pewnego razu zdarzyło mi się po-

święcić trochę czasu na dłuższy 

spacer po Czeladzi i odkryłem 

wiele zaskakujących miejsc, pokazujących 

z jednej strony estetyczne walory miasta, 

natomiast z drugiej strony niewiele mniej 

zaniedbanych, wręcz niechlujnych i od-

rażających. Co ciekawe, tak jedne, jak 

i drugie w wielu przypadkach są zloka-

lizowane w niewielkich odległościach od 

siebie, co jeszcze bardziej wzmaga kontrast 

między nimi. Pozwolę sobie zatem w dal-

szej części przytoczyć kilka przykładów, 

potwierdzających moje spostrzeżenia:

21 4

3

elewacja budynku na rogu Rynku i ul. 

Bytomskiej (zdjęcie 3.), zaś kilkadziesiąt 

metrów w drugą stronę, po prawej, nie-

chlujne targowisko przy ul. Grodzieckiej;

– skrzyżowanie ul. Bytomskiej i 3 Maja 

– funkcjonująca od kilku lat fontanna 

z aniołami, zaś kilkanaście metrów wyżej 

zrujnowana kamienica, wyglądająca 

jak po wojnie, aktualnie przysłonięta 

szmacianą atrapą (metoda podobna do 

tej, jaką zastosowano w Pekinie podczas 

olimpiady w 2008 r. dla zamaskowania 

dziadostwa) (zdjęcie 4.);

Na koniec, chciałbym się podzielić 

pewną refleksją, nasuwającą się po moich 

wędrówkach – otóż poczułem się jak ktoś, 

kto na przyjęciu został poczęstowany 

francuskim szampanem w plastikowym 

kubku, a do tego kawiorem na papiero-

wym talerzyku. 

Fot. W. Emanuel
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redaguje Henryk Górski

ZROZUMIEĆ
LUDZI

Definicja terroryzmu zaproponowa-

na przez S. Alexandra Haslama 

i Stephena D. Reichera brzmi 

następująco: „to użycie siły lub przemocy 

fizycznej przeciwko osobom lub własności 

z pogwałceniem prawa, mające na celu 

zastraszenie i wymuszenie na dużej grupie 

ludności lub państwie ustępstw w drodze 

do realizacji określonych celów”. Akty ter-

roru były stosowane od początku historii 

ludzkości: w antycznej Grecji, w staro-

żytnym Rzymie (stronnictwa Zelotów), 

na Bliskim Wschodzie (asasyni). Każdy 

wiek miał swoich terrorystów, którzy 

uważali, że zamach i skrytobójcze mordy 

są jedyną właściwą metodą do osiągania 

celów. W Polsce w okresie powstania 

styczniowego działali sztyletnicy, później 

organizacja bojowa PPS.

Terroryzm był stale obecny w historii 

ludzkości, zmieniały się tylko idee, religie, 

przywódcy, którzy go stosowali. Dla 

pokazania zjawiska warto wymienić 

choć część organizacji, które zaistniały 

po II wojnie św.: terroryzm prawicowy 

(OAS, Breivik), terroryzm lewicowy 

powyższych terroryzmów).

Z powyższego zestawienia wynika, 

że terroryzm jest metodą i może być 

stosowany do krzewienia dowolnej idei 

i realizacji dowolnych celów. Warto więc 

się zastanowić, jakie warunki muszą 

zaistnieć, aby różnego typu organizacje 

sięgały po tę metodę. Do najważniej-

szych czynników powodujących wzrost 

terroryzmu są wojny jako apogeum 

przemocy i bezprawia. Tam rodzą się 

przywódcy bez sumienia, dla których 

życie ludzkie nie ma wartości. Bohate-

rami stają się bezwzględni psychopaci 

traktujący terroryzm jako metodę do 

siania strachu i zamętu. W krajach nie-

objętych wojną powstawaniu terroryzmu 

sprzyjają wszelkie ostre podziały na tle 

narodowościowym, religijnym, eko-

nomicznym, rasizm, dyskryminacja, 

poczucie krzywdy, nietolerancja, cynizm 

polityków i handlarzy bronią. Jeżeli do 

powyżej zaistniałych warunków dodamy 

ambitnych, bezwzględnych przywódców, 

którzy potrafią wybrać ze swojego oto-

czenia ludzi łatwo dających się przekonać 

do idei i wmówić im, że są wojownikami 

o jedynie słuszną sprawę, to mamy ter-

rorystyczne grupy zbrojne gotowe siać 

postrach. Tak więc źródłem terroryzmu 

jest stan umysłu, który uznaje przemoc, 

zbrodnie, lęk za metodę.

W Europie wyrosły już trzy pokolenia 

ludzi niemających kontaktów z okru-

cieństwem i beznadzieją wojny. Błędy 

popełniane przez rządzących, odpowie-

dzialnych za kierowanie społeczeństwa-

mi, rodzą frustracje. Młodzi ludzie, nie 

Terroryzm
„Są rzeczy, które nigdy nie mają prawa 

się zdarzyć, aż się dzieją”
Nelson Mandela

wiedząc, jak ją skanalizować, gloryfikują 

wojnę i przemoc. Pomagają im w tym 

cyniczni politycy. Europa jako wielka 

zhumanizowana rodzina (marzenie 

wielu) okazuje się cienką powłoką lodu 

na bagnie, w którym lęgną się upiory 

fundamentalizmów, nacjonalizmów, ra-

sizmu, ksenofobii, nietolerancji, chętnie 

promujące się terroryzmem. Marzenia 

o pięknej, wolnej, zamożnej i otwartej 

Europie pękają. Coraz częściej mówi się 

o wojnie: „jest taka społecznie zakodo-

wana zasada, że jak się zacznie mówić 

o wojnie, to ona będzie”.

Nasuwa się refleksja uruchamiająca 

wyobraźnię. To wszystko co tak lubimy, 

ładnie wygląda: ludzie, parki, domy, ulice, 

teatry, autostrady itd., co budowaliśmy 

w okresie pokoju, można zmarnować 

i zniszczyć w kilka dni. Ci, co nie wierzą, 

niech spytają uchodźców z dowolnego 

miejsca świata objętego wojną. 

(RAF, Czerwone Brygady), terroryzm 

organizacji narodowo-wyzwoleńczych 

(IRA, Fatah), terroryzm religijny (Al-

-Kaida, Państwo Islamskie, Armia Boga, 

Kach), terroryzm państwowy (szwadrony 

śmierci), terroryzm ekologiczny (Front 

Wyzwolenia Zwierząt), terroryzm krymi-

nalny (źródło finansowania wszystkich redaguje Grzegorz Klonek

COOLINARNA
CZELADŹ

Podczas prowadzenia praktyki die-

tetycznej spotykam się z wieloma 

ciekawymi ludźmi. Wśród nich są 

osoby, które pierwszy raz się odchudzają 

i nigdy wcześniej tego nie robiły. Ale są 

też osoby, które dbają o siebie, dobrze 

się odżywiają, unikają szybkich dań typu 

fast-food, uprawiają sport, czyli próbują 

poprawić swój stan zdrowia, jednak nie 

do końca im to wychodzi.

Pomimo tego, że każdy ma prywat-

ny cel reducyjny, to najpiękniejsze 

w całym procesie jest to, że efekty 

odchudzania mają potężny wpływ na 

zdrowie. Pacjenci, którzy mają nadci-

śnienie, nie potrzebują zażywać leków 

na tą przypadłość, obserwujemy u osób 

z cukrzycą optymalizowanie się po-

ziomu cukru do poziomu zdrowego 

człowieka, ustępują migreny, stany 

Duża utrata wagi, wyregulowanie 

poziomu witamin, optymalna go-

spodarka hormonalna powoduje, że 

człowiek robi się bardziej energiczny, 

witalny i aktywny. Jesteśmy posia-

daczami niesamowitych pokładów 

energetycznych i można nad nimi 

pracować na wiele sposobów, jednym 

z nich jest na pewno zmiana nawyków 

żywieniowych. 

Odchudzanie 
to nie tylko zmiana wyglądu

zapalne, jednym słowem, poprawia 

się jakość życia.

Natomiast jest jeszcze jeden ciekawy 

aspekt warty uwagi, a mianowicie 

czynnik społeczny. Okazuje się, że 

osoby te zaczynają aktywniej spę-

dzać wolny czas oraz zarażają swoją 

postawą najbliższe otoczenie. Ponadto 

decyzja i realizacja procesu odchu-

dzania powoduje, że pacjenci stają 

się bardziej pewni siebie, bardziej 

atrakcyjni, łatwiej nawiązują rela-

cje z innymi ludźmi oraz zaczynają 

odnosić większe sukcesy zawodowe. 

W pracy takie osoby są jeszcze bar-

dziej wydajne, nie mają problemów 

z koncentracją i zdecydowanie rzadziej 

chodzą na zwolnienia lekarskie, co 

ma bezpośredni wpływ na realizajcę 

celów zawodowych.

chciałem go przyjąć, ale barman bardzo 

upierał się, więc nie miałem wyjścia. 

Podziękowałem i życzyłem powodzenia. 

A mołdawskie wina są naprawdę god-

ne polecenia. Miałem okazję zwiedzić 

piwnice winnic Milestii Mici. Niezwykłe 

jest to, że do podziemnego labiryntu 

wydrążonego w zboczu doliny wjeżdża 

się samochodami! Piwnice mają długość 

ponad 200 km, z czego w użytkowaniu 

jest ponad 50 km korytarzy i jest to pod 

tym względem druga największa na 

świecie winnica (największa podobno 

znajduje się w Argentynie). W niektórych 

miejscach korytarze są tak szerokie, że 

bez problemu zmieściłyby się obok siebie 

trzy auta osobowe. Poza ponad 1,5 mln 

butelek wina piwnice kryją także wielkie 

sale biesiadne, które w oryginalny sposób 

są zamaskowane, na przykład drzwi są 

w kształcie połówek ogromnych beczek. 

W Milestii Mici swoje nisze z winami 

wynajmują bogaci ludzie z całego świa-

ta (120 euro za rok), jednak głównie 

z krajów byłego ZSRR i Chin. Z kolei 

na zewnątrz, przed wjazdem do piwnic 

zbudowano dwie fontanny: z czerwonym 

oraz białym winem (w rzeczywistości 

jest to jednak barwiona woda). Butelka 

najdroższego wina w sklepie firmowym 

pochodziła z 1975 r. i kosztowała 24 750 

lei, czyli ponad 4,7 tys. zł, podczas gdy 

najtańsze można nabyć już za niecałe 6 zł.

Tu rządzi Sherif f
Spacerując ulicami gorącego 670-tysięcz-

nego Kiszyniowa (tu już ruch znacznie 

większy niż na prowincji, choć i tak nie-

wielki w porównaniu z polskimi miastami 

średniej wielkości), ugasić pragnienie 

można pysznymi lemoniadami z lodem 

albo zimnym kwasem chlebowym, któ-

ry sprzedawany jest na każdym rogu. 

Choć stolica jest miastem raczej bez-

piecznym, to z rzadka można być za-

czepionym przez żebraka. Z kolei przed 

budynkiem rządowym natknąłem się 

na namioty i przyczepy kempingowe 

protestujących. Na niektórych były na-

pisy mówiące o korupcji, oligarchach, 

wymiarze niesprawiedliwości i żądające 

dymisji rządu. Podszedłem bliżej do jednej 

z przyczep kempingowych. Okazało się, 

że zajmują ją niepełnosprawni emeryci, 

którzy w ten sposób walczą o podwyżkę 

świadczeń. – Dostajemy 1600 lei (ok. 300 

zł) renty miesięcznie, a chcielibyśmy 3000 

lei (ok. 570 zł) – powiedziała jedna z pro-

testujących kobiet, dodając, że za mniej 

niż 3000 lei nie da się normalnie żyć. 

Dlatego w parkach kilka razy natknąłem 

się na starsze kobiety, które dorabiały do 

emerytury… ważeniem przechodniów na 

wadze łazienkowej. Kwitnie także zakaza-

ny w Polsce handel uliczny: ludzie młodzi 

i starzy sprzedają kwiaty, buty, breloczki, 

biżuterię, miód, owoce, łuskane orzechy 

włoskie czy nawet żywe koty. Inni za pracą 

najzwyczajniej wyemigrowali. Szacuje 

się, że aż 25% populacji (głównie ludzie 

młodzi). To tak jakby z Polski wyjechało 

niemal 10 mln osób. 

W Mołdawii trudno o dobre zarobki, 

bo przemysł niemal nie istnieje. Radziec-

cy planiści zdecydowali, że przemysł 

ciężki zostanie ulokowany po wschod-

niej stronie Dniestru, a pozostała część 

kraju będzie rolnicza. Tak zostało do 

dziś. Nieuznawane przez żaden kraj 

Naddniestrze odłączyło się od Mołdawii 

w 1990 r. i do teraz stacjonują tam wojska 

rosyjskie, choć tamtejszy przemysł teraz 

też jest na krawędzi (np. huta w Rybnicy), 

a niemal cały handel i usługi zostały 

zdominowane przez powiązaną z wła-

dzą firmę Sheriff (m.in. hipermarkety, 

stacje benzynowe, salony samochodowe, 

budowlanka, sieć komórkowa, telewizja, 

sieci piekarń, produkcja alkoholi, klub 

sportowy i stadion piłkarski). Ludziom 

żyje się podobnie źle – również emi-

grują, bo zarobki są podobne, a ceny 

nawet wyższe niż w pozostałej części 

Mołdawii. Tani jest tylko rosyjski gaz. 

Dlatego kluczowy jest import wszyst-

kiego. Na ulicach (zarówno Mołdawii, 

jak i Naddniestrza) można natknąć się 

na reklamy polskich firm i produktów. 

Wszędzie widoczne są farby Śnieżka, 

sprzęt Zelmer, oleje samochodowe Lotos 

czy filtry samochodowe Filtron. W hi-

permarketach sprzedawane są polskie 

produkty spożywcze: serki, jogurty, 

mleko Mlekovity i Pątnicy czy masła 

orzechowe, a w toaletach w całej Moł-

dawii królują sedesy firmy Cersanit. Jak 

widać, można handlować ze Wschodem, 

nawet jak przeszkadza Bruksela, a drogi 

w kraju importera nie spełniają unijnych 

standardów. 
www.tomaszcukiernik.pl

Pomnik Lenina przed parlamentem Gagauzji w Komracie Fot. T. Cukiernik

Stacja benzynowa Sheriff w Rybnicy Fot. T. Cukiernik

TO M A S Z  C U K I E R N I K

Zamiast paskudnych ekranów 

dźwiękochłonnych, z jakimi nie-

stety mamy do czynienia w unijnej 

Polsce, w Mołdawii wzdłuż szerokich 

dróg, często bez znaków poziomych od-

dzielających kierunki jazdy, rosną drzewa. 

Wygląda to przepięknie i pozytywnie 

wpływa na samopoczucie kierowcy. Za 

pojedynczym szpalerem drzew po obu 

stronach jezdni aż po horyzont w lipcu 

można podziwiać wielokolorowe pola: 

zielone winnice i pola kukurydzy, żółte 

słoneczniki, złote siano, czarne zaorane 

pola. Na dodatek niemal w całym kraju 

ukształtowanie terenu jest pagórkowate, co 

powoduje, że kilkaset metrów samochód 

jedzie pod górę, by następnie przez podob-

ną odległość staczać się w dół i ponownie 

wjeżdżać na kolejny pagórek. 

Czegoś brakuje
Nie ma monotonii (także dzięki przy-

drożnym sprzedawcom arbuzów i me-

lonów), a kolejne wsie lub małe mia-

Tu fontanny tryskają winem
Pierwsze wrażenie po przekroczeniu granicy rumuńsko-mołdawskiej to znaczniej mniej zatłoczone drogi niż w Rumunii, nie wspominając 

o Polsce. Właściwie to eufemizm. Drogi międzymiastowe (szczególnie na południu kraju) są niemal całkowicie puste. 

Jadąc pomiędzy Kagułem a Komratem (stolicą autonomicznej Gagauzji, najbiedniejszego regionu Mołdawii) można się poczuć, 

jakby się wróciło co najmniej do początków lat 80. w PRL-u. 

steczka pojawiają się nie wcześniej niż 

co kilka-kilkanaście kilometrów. Przy 

wyjeździe z nich tradycyjnie machają 

rękami autostopowicze. Kiedy podwio-

złem jedną kobietę na odcinku 12 km 

z Cimişlia do Mihailovca, wyciągnęła 

5 lei, by mi zapłacić. Taki zwyczaj. Od-

mówiłem. Jedynie nie całkiem równy 

asfalt powoduje, że kierowca bardziej 

niż na sielskie pobocze musi większą 

uwagę zwracać na jezdnię. – Czegoś mi 

tu brakuje – zacząłem się zastanawiać, 

jadąc od rumuńskiej granicy w głąb Moł-

dawii. – Tylko czego? – dodałem sobie 

w myślach. Po chwili już wiedziałem! 

Nie ma tu szpecących krajobraz unij-

nych tablic propagandowych! Kontrast 

w tym zakresie jest szczególnie olbrzymi 

w porównaniu z sąsiednią Rumunią. Na 

Słowacji i na Węgrzech można spotkać 

sporo przydrożnych tablic informujących 

o wykorzystaniu funduszy UE, ale ilość 

tych plansz, zaśmiecających krajobraz 

w prounijnej Rumunii, jest być może 

nawet większa niż w Polsce! Na każdym 

dosłownie kroku – w miastach, mia-

steczkach i we wsiach, przy drogach i na 

pustkowiach, przy różnych „inwestycjach”, 

wszędzie.

O czym one informowały? Na przy-

kład w Hunedoarze za ponad 0,5 mln lei 

wybudowano ze współfinansowaniem 

unijnym budynek informacji turystycz-

nej z panelami słonecznymi. W środ-

ku kobieta z zepsutymi zębami zionęła 

tytoniem – miała oczywiście biurko 

z komputerem i skromne dwa rodzaje 

ulotek o mieście. Nic więcej. Nie była 

w stanie zaoferować ani ulotek po okolicy, 

ani nawet wiedzy o pobliskich górach 

Retezat, które zaczynają się zaledwie 

20 km od Hunedoary! Z kolei do ruin 

twierdzy trackiej Sarmizegetusa Regia 

prowadzi nowiutka 15-kilometrowa dro-

ga asfaltowa, wybudowana z funduszy 

unijnych za ponad 41 mln lei, o czym 

informuje (kilkanaście!) mijanych tablic. 

Droga została oddana do użytku zaledwie 

kilkanaście tygodni wcześniej. Prowadzi 

przez pustkowia (góry) wyłącznie do tego 

rezerwatu archeologicznego na świeżym 

powietrzu. Ciekawe w jaki sposób przy-

czyniła się do dobrobytu Rumunów, poza 

wykonawcami tej inwestycji drogowej?

Widać co państwowe
Mołdawia, której mieszkańcy są bardzo 

podzieleni w sprawie ewentualnego człon-

kostwa ich kraju w UE (lub integracji 

z tworzoną przez Rosję Euroazjatycką 

Unią Celną), jest od unijnych tablic pro-

pagandowych (jeszcze) całkowicie wolna! 

Zamiast ekranów dźwiękochłonnych 

i unijnych plansz są piękne krajobrazy 

(gdzieniegdzie tylko błyszczy się w słońcu 

sowiecki czołg na postumencie). Nieco 

gorzej jest w miastach, gdzie na ulicach 

nie udaje się utrzymać porządku (tak jak 

na przykład na Białorusi). Z brudnymi 

ulicami kontrastują natomiast czyste, 

często niezwykle oryginalne wystrojem 

kawiarnie i klimatyczne restauracje (szcze-

gólnie w dużych miastach, jak Kiszyniów, 

Tyraspol czy Bielce). Choć właściwie 

lokale gastronomiczne można podzielić 

na trzy rodzaje: poza wymienionymi wyżej 

klimatycznymi knajpkami są powszechnie 

obecne także bary-speluny oraz postko-

munistyczne restauracje-molochy (np. 

w Rezinie czy Kagułu) już niezbyt dobrze 

utrzymane, jeśli chodzi o czystość. Po-

dobnie w postkomunistycznych hotelach 

karaluchy są codziennością (w stolicy!), 

a prywatne pensjonaty oferują pod tym 

względem najwyższy światowy poziom 

(czy to w Komracie czy w Rezinie). Gra-

nica pomiędzy sektorem prywatnym 

a publicznym jest w Mołdawii aż nadto 

dobrze widoczna. 

Jednak z obsługą bywa różnie, a posta-

wy ludzi są skrajne. Po półgodzinnym 

czekaniu na sałatkę w jednej z bardzo ob-

leganych restauracji w Sorokach kelnerka 

odburknęła, że „zaraz będzie” i odeszła 

w pośpiechu. Nie mając nic lepszego do 

roboty, podszedłem do barmana, aby mi 

wytłumaczył dojście do tureckiej twier-

dzy. Ten tak się zaaferował, że wyszliśmy 

razem przed lokal i tam wszystko mi 

z chęcią i zaangażowaniem objaśnił. Spy-

tał, skąd jestem. Kiedy odpowiedziałem, 

że z Polski, ucieszył się jeszcze bardziej 

i powiedział, że był w Krakowie, gdzie 

pracował i że bardzo lubi Polskę i Pola-

ków. Podziękowałem za wskazanie drogi 

i siadłem do stolika. Niestety po dalszych 

30 minutach czekania sałatka nadal nie 

dotarła. Poszedłem do kelnerki, by za-

płacić za same napoje. Kiedy skasowała 

pieniądze, podszedł do mnie barman 

i wręczył mi… butelkę mołdawskiego 

wina! Zaskoczony podarunkiem, nie 

Fonatanna z winem w Milestii Mici Fot. T. Cukiernik
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Poprawne rozwiązanie krzyżówki z numeru 12 „Nowoczesnej Czeladzi” przesłało wielu naszych Czytelników. 

Prawidłowe hasło brzmiało: Nauka to potęgi klucz. Wylosowaliśmy trzech zwycięzców nagród książkowych. Są to: 

Bogusława Brodzińska, Ewa Trzepietowska oraz Beata Popek. Nagrody proszę odbierać podczas dyżuru rad-

nego Stanisława Pisarka (K.S. Górnik Piaski, ul. Mickiewicza, Czeladź-Piaski w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 

18.00-19.00). Rozwiązania krzyżówki z aktualnego numeru prosimy nadsyłać w terminie do 15 listopada 2016 r. na 

adres e-mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com. Prosimy o podpisywanie maili imieniem i nazwiskiem.

Krzyżówka

W celu umieszczenia w kolejnym numerze kwartalnika 

„Nowoczesna Czeladź” treść drobnych ogłoszeń bezpłatnych 

proszę przesyłać na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com

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

Ws z y s t k i e  n u m e r y  a r c h i w a l n e  „ N o w o c z e s n e j  C z e l a d z i ” s ą  d o s t ę p n e  w  M i e j s k i e j  B i b l i o t e c e  P u b l i c z n e j  w  C z e l a d z i  o r a z  n a  s t r o n i e  w w w. n m . i n f o . p l

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

CZELADŹredaguje Krzysztof Macha

Szukamy ilustratora-karykaturzysty do 

„Nowoczesnej Czeladzi”, chętnie młodzież, kontakt 

na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com

Redakcja „Nowoczesnej Czeladzi” liczy na pomoc w dystrybucji 

gazety – jeśli możesz rozdać ją na swojej ulicy lub w swoim 

bloku, zgłoś się do nas: nowoczesnaczeladz@gmail.com

Zatrudnię emeryta lub rencistę do dorywczej pomocy 

przy pracy w ogrodzie. Piaski, tel. 605-200-445.

Absolwent germanistyki z 11-letnim stażem zaprasza 

na korepetycje z języka niemieckiego na wszystkich 

poziomach nauczania, tel. 603-093-544.

Korepetycje z języka angielskiego z dojazdem, 

wszystkie poziomy szkolne. Tel. 575-827-713.

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. 

UBEZPIECZENIA
domy/mieszkania (garaże, domki 

letniskowe, budynki gospodarcze)
OC w życiu prywatnym

tel. 577 875 700

Prelekcja dla Nadii

W dniach 18‒23 lipca 2016 r. trójka rowerzystów: Mariusz Maślanka, 

Mateusz Leśniak i Tomasz Węgrzyn z Polskiego Towarzystwa Tatrzań-

skiego Oddział Bielsko-Biała, zorganizowali wyprawę rowerową wzdłuż 

wybrzeża Bałtyku ze Świnoujścia na Hel w celu nagłośnienia pomocy dla chorej na 

wrodzoną łamliwość kości 5-letniej Nadii Madetko z Czeladzi. Na całej trasie rozdali 

blisko 5000 ulotek zachęcających do wpłat na subkonto dziewczynki na leczenie 

i rehabilitację. Podczas podróży poznali mnóstwo ludzi dobrego serca, a całkowicie 

przy okazji bardziej rozsławili Czeladź niż urzędnicy miejscy przez rok pracy. Nie 

obyło się bez niespodzianek. Tych dobrych, jak np. darmowy nocleg czy posiłki 

i tych niemiłych, jak wizyta na pogotowiu w Łebie, gdzie ważyły się dalsze losy 

wyprawy. O tym wszystkim trójka pozytywnie zakręconych rowerzystów opowie 

podczas prelekcji zorganizowanej przez czeladzkie Stowarzyszenie Nowoczesne 

Miasto 23 listopada o godz. 18.00 w restauracji „Trzy smaki”. Zapraszamy. 

No więc, stało się! Ponieważ wciąż 

jeszcze lato (a „Latem piszę 

wiersze”, co stało się tytułem 

jednego z moich utworów w tomiku 

„Dzieci umierają rosnąc”) postano-

wiłem zaprosić dziś P.T. Państwa do 

intelektualnej zabawy – popisania ze 

mną moskalików. Nie wiecie, co to? 

No właśnie, być może nie…

Otóż moskaliki to krótkie, dowcipne 

wierszyki będące parodią fragmentu 

Poloneza Kościuszki Rajnolda Sucho-

dolskiego z 1831 r.:

Kto powiedział, że Moskale

Są to bracia dla Lechitów,

Temu pierwszy w łeb wypalę

Przed kościołem Karmelitów.

Pomysł na ich tworzenie narodził się 

jednak całkiem niedawno, w latach 50. 

XX w. Jak pisze Wisława Szymborska, 

pierwszy wierszyk ułożyła ona, albo 

jej mąż, poeta Adam Włodek. Nazwa 

moskaliki miała powstać w korespon-

dencji między sekretarzem Szymborskiej 

Michałem Rusinkiem a Joanną Szczęsną 

z „Gazety Wyborczej”. Jakiś czas temu, 

czytelnicy „GW” wprost oszaleli, tworząc 

te czterowersy.

Natomiast moskaliki czeladzkie do nie-

dawna nie istniały! Ale właśnie w sierpniu 

2016 r. postanowiłem to zmienić. Moskaliki 

są prostą formą. Cztery wersy, rym abab. 

Dwa pierwsze wersy powinny określać 

osobę i przewinę, która w dwu kolejnych 

powinna zostać skarcona przy wskazaniu 

miejsca kaźni. Dobrze, by wzorując się 

na klasyku, plac kary znaleźć w pobliżu 

kościoła czy innego miejsca świętego. Za 

pomocą moskalików można wypowiedzieć 

– zwykle jednak dość obcesowo – opinie 

na ważny, interesujący autora, temat. Na 

przykład, wyrazić swoje poglądy dotyczące 

relacji mieszkańców obu stron Brynicy:

Ten kto powie: czeladzianie

Są wrogami dla Ślązaków,

Legnie w szambie niespodzianie

Pod Zygmuntem w mieście Kraków.

Albo – łamiąc niestety z lekka definicję 

sekretarza noblistki, za co serdecznie 

przepraszam – wypowiedzieć się na 

temat słynnej czeladzkiej randki „na 

dworcu, pod teatrem”:

Kto się śmieje, że pociągiem

Do Czeladzi nie dasz rady,

Temu zręcznie skręcę nóżkę,

By nauczył się ogłady.

Kiedy indziej, za pomocą moskalika 

można się odnieść do naszych miejskich 

polityków:

Kto dziś uzna, że Pisarek

Nie nadaje się do rządów,

Tego w szczękach obcinarek

Czas pozbawić jest narządów.

(Dla pytających: niestety Szaleniec, 

Kosmala, Mazur, Oczkowicz, Stępień, 

itp., itd., tj. inna ważna persona mia-

sta – nie wypełniają w tym miejscu 

wymogów formalnych moskalika, bo 

nie rymują się z „obcinarek”. Te osoby 

musiałem z powodu abab po prostu 

wykluczyć!!!)

Lub, idąc dalej, spróbować ocenić 

działalność rządzących:

Gdy kto stwierdzi, że Pierścienie,

Niźli Morwy są cenniejsze,

To nim walnę wnet o ziemię

Wprost na Piaskach, przy Bolesnej.

Jeśli nie chcemy o polityce, możemy 

podyskutować o sprawach obyczajo-

wych. Wyobraźmy sobie na przykład ojca 

dwunastoletniej blondynki z niebieskimi 

oczami i jego stosunek do pedofilów:

Kto powiedział, że ma córka

To cudowny jest aniołek,

Temu zaraz zniknie górka

W miejscu, w którym ma rozporek.

Lub zazdrosnego męża, który słyszy 

dziwne historie o żonie:

Ten kto stwierdzi, iż ma żonka

To sam seks jest smakowity,

Straci zaraz pół ogonka

Tuż przy cerkwi, w Intercity.

(Oczywiście chodzi w tym przypadku 

o Cerkiew Świętych Wiery, Nadziei, Luby 

i matki ich Zofii w mieście Sosnowcu).

W tym samym tonie, choć już odro-

binę wydumanie, zabrzmi jeszcze jeden 

przykład:

Jak kto powie, że mężczyzna

Przyjacielem jest kobiety,

Czeka go areo-pagiczna

Kaźń w ognisku u poety.

Czyż więc moskaliki nie są cudow-

nym, poetyckim narzędziem? Czyż nie 

można za ich pomocą, z uśmiechem 

wyrażać swojego stosunku do życia 

codziennego? A przy tym – czyż nie 

da się też tworzyć i promować kultury? 

I jeszcze – ćwiczyć intelekt, mając w pa-

mięci ów właściwy układ rymów? Tak, 

Moskaliki czeladzkie

tak, tak! Żegnając się z P.T. Państwem 

pozwolę sobie więc na późnosierpnio-

wy, moskalikowy ukłon:

Kto mi powie, że cooltura

Niższa tu, niźli pod mostem

temu zrobię cool na hurra

i pociągnę gębę tostem.

PS. Wybaczcie mi, wybaczcie! Życie 

nasze jest krótkie i wyboiste! Ale oczy-

wiście – czekamy w redakcji „NCz” na 

maile z moskalikami. Postaramy się je 

opublikować. 


