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Od redakcji
Tekstem wiodącym tego numeru 

„Nowoczesnej Czeladzi” jest arty-

kuł Stanisława Pisarka na temat 

czeladzkiego muzeum „Saturn”, który 

został uzupełniony komentarzami by-

łych burmistrzów naszego miasta: Teresy 

Kosmali i Marka Mrozowskiego. Adam 

Dobiński napisał mocny artykuł na temat 

coraz gorszej sytuacji finansowej Czeladzi, 

a Tomasz Cukiernik podjął temat kosztów 

przystąpienia naszego miasta do Górnoślą-

sko-Zagłębiowskiej Metropolii. Polecamy 

również tekst radnego Kamila Kowalika 

na temat halopodobnego bubla za ponad 

milion złotych oraz artykuł Huberta Ja-

rzębowskiego, pisarza i przewodnika 

górskiego z Zakopanego, o tym, jak atrak-

cyjny jest budynek dawnego czeladzkiego 

kina „Uciecha” dla… miłośników miejskiej 

eksploracji. Na naszych łamach zago-

ścił także Robert Garstka, który napisał 

książkę o czeladzkich kapliczkach (i szuka 

wydawcy) oraz Arkadiusz Skowron,

czeladzki bard i poeta.

Poza naszymi stałymi działami („Zro-

zumieć ludzi” Henryka Górskiego,

Rys. Piotr Zięba

„Coolturalna Czeladź” Krzysztofa Machy,

„Coolinarna Czeladź” Grzegorza Klonka,

„Czeladź in the Future”, „Tu i ówdzie”, 

„Newsy samorządowo-ekonomiczne”, 

„Kronika kryminalna”) polecamy tak-

że zapoznać się z obdarowanymi Białą 

i Czarną Czeladzką Morwą oraz kolejnymi 

kandydaturami w Plebiscycie na Sportowca 

Wszech Czasów Czeladzi. Przypominamy 

również o organizowanym przez czeladz-

kie Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto 

IV Spływie po Brynicy im. Aleksandra 

Doby, który odbędzie się 24 czerwca oraz 

o IV Biegu Rodzinnym im. Janusza Do-

magalika zaplanowanym na 26 sierpnia. 

Wewnątrz tego numeru przeczytają Pań-

stwo także, kto zdobył nagrodę Białej 

i Czarnej Czeladzkiej Morwy.

Otrzymaliśmy wiele odpowiedzi na opu-

blikowane w numerze 15 „NCz” ankiety 

dotyczące optymalnego radnego. Nie-

ustannie prosimy o przysyłanie kolejnych. 

Niebawem na facebookowym profilu 

czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne 

Miasto (www.facebook.com/nowoczesne-

miastoczeladz) podamy link do strony 

www, gdzie można będzie wypełnić an-

kietę przez Internet. Odpowiedzi od na-

szych czeladzkich Czytelników można też 

przesyłać na e-mail: nowoczesnaczeladz@

gmail.com.

Zbliżają się wakacje, więc wszystkim 

mieszkańcom Czeladzi życzymy udanego 

wypoczynku. Także jeśli swój urlop wy-

korzystujecie poza lipcem i sierpniem.
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Wielu ludzi przechowuje pamiątki. Najczęściej te dotyczące 

ich życia. Często jednak kończy się właśnie tak jak z tymi 

zdjęciami. Oczywiście zdarzają się przypadki, gdy rodzina 

przechowuje pamiątki po rodzicach, dziadkach, a nawet pradziadkach. 

Większość jednak ginie w zawieruchach historii. W przeprowadzkach, 

po śmierci.

Izba Tradycji to za mało?
Miasta oczywiście też mają swoją historię. Fajnie by było, gdyby świado-

mość ich władz i ich możliwości pozwalały na gromadzenie miejskich 

pamiątek. Niestety dzieje się tak dopiero od niedawna. To dlatego mamy 

tak niewiele śladów tylu lat trwania naszej Czeladzi. Oprócz jakichś 

Kiedyś, do jakiejś publikacji potrzebowałem 
zdjęć z Alp. Przypadkiem trafiłem w sieci 

na ogłoszenie: „sprzedam slajdy – głównie 
alpejskie, 80 kg” i cena wywoławcza 1 zł. 

Zalicytowałem i ku mojemu zdumieniu 
wygrałem. Kilka dni później dotarła do mnie 

potężna paka. Wewnątrz skrupulatnie 
posegregowane i precyzyjnie opisane 

23 alpejskie urlopy Niemca z Kolonii. 
Spędzane w latach 1970-93. Każdy rok 

osobno, każdy slajd w ramce z datą, godziną 
i miejscem. Świetne ujęcia. Mogłem się tylko 

domyślić, że ich Autor już nie żyje, a ktoś 
wystawił wyposażenie mieszkania na pchli 
targ, jakiś Polak kupił te foty, a ja od niego 

na aukcji. I tak, wszystkie pieczołowicie 
gromadzone wspomnienia z wakacji 

bogatego Niemca (jeździł niezłymi furami) 
trafiły do Czeladzi za 64 zł z kosztem wysyłki. 

Trochę przykre. Ciekawe jakby się czuł ten 
Niemiec? Za życia nie wiedział pewnie, że jest 

jakaś Czeladź.

– MIŚ 
na miarę 
naszych 
czasów?

MUZEUM SATURN 

Stanisław Pisarek
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starych murów, najstarszy jest chyba pomnik św. Nepomucena, ale stoi 

schowany gdzieś z boku przy kościele, zamiast być dumną wizytówką 

miasta (wg aktualnych władz lepsza jest czarownica).

W Czeladzi podjęto taką próbę. Okazją było przejęcie przez miasto 

w wyniku negocjacji z dyrekcją kopalni „Saturn” (1995/96) hali sportowej 

i budynku NOT w zamian za zobowiązania finansowe wobec miasta. 

Na bazie hali powstał MOSiR, na bazie NOT – muzeum.

14 lat temu, w dawnym NOT, a jeszcze dawniej willi dyrektora ko-

palni, otwarta została Czeladzka Izba Tradycji. Początkowo nie była 

to instytucja samodzielna, ale wydzielona struktura Miejskiej Biblioteki 

Publicznej (podobnie jak dziś Kopalnia Kultury). 

Ponad 750 lat historii miasta i w końcu powołano jednostkę kultury 

z zadaniem gromadzenia pamiątek, kultywowania tradycji, wzmac-

niania czeladzkiej tożsamości. Ale dlaczego tak to jest w Czeladzi, 

że długo, długo nic, a potem z grubej rury i ponad miarę? Czy prosta 

Izba Tradycji nie mogłaby i nie powinna przetrwać, i trwać w pro-

stym, oszczędnym kształcie z niewielką, ale dobrze dobraną grupą 

pracowników? Przecież jest to wydawanie pieniędzy publicznych. 

Ale właśnie, że to środki publiczne, to często nie ma w tym umiaru. 

Już nie mówiąc o tym, że często cel główny gdzieś znika, a instytucja 

zaczyna trwać dla samej siebie.

Czy w niewielkim mieście nie wystarczyłaby Izba Tradycji z jednym 

pomieszczeniem biurowym, salą ekspozycyjną i magazynem (a w miarę 

przybywania zbiorów kolejnymi magazynami)? Czy potrzebowano 

od razu potężnego budynku willi? A jednak zaczęto prace remontowe. 

Trwały długo i kosztowały dużo pieniędzy. Bardzo dużo. Pewnie do dziś 

za to płacimy. Usunięte zostały całkowicie wszystkie nawarstwienia 

malarskie stolarki drzwiowej i okiennej. Skuto cały tynk i położono 

nowy, bardziej delikatny. Elewacje wzbogacono elementami sztuka-

torskimi – opaski okien, gzymsy i płaskorzeźby. Wykonano nowe 

schody oraz fontannę, której centralnym elementem została kopia 

rzeźby „Chłopca z łabędziem” autorstwa Teodora Erdmana Kalidego, 

wybitnego śląskiego artysty żyjącego na przełomie XIX i XX stulecia. 

Pokolonialny budynek o pięknym neoklasycystycznym charakterze 

stał się jedną z ikon Czeladzi. Niewielu ludzi już pamięta, że ojcem 

tej przemiany jest były burmistrz Marek Mrozowski. Może dlatego, 

że nie dokonał spektakularnego otwarcia i skocznej imprezy (to do-

mena obecnego burmistrza; cokolwiek nowego zrobi lub wybuduje 

za nasze – często pożyczone – pieniądze, gdaka jak kura, co zniosła 

jajko i robi wielki szum)?

Ale czy to na pewno był sukces? I czy na pewno potrzebny? W projekt 

wsadzono przepotężne pieniądze, a to był dopiero początek lawiny 

wydatków miejskich pieniędzy, który trwa do dziś. Łatwo wydaje 

się nieswoje pieniądze. Czy nie była to bardziej fanaberia ówczesnej 

władzy? Niechby i Izbę Tradycji przemianować w nazwie na muzeum 

(nazwa w strukturach administracji Polski ma znaczenie), ale czy 

od razu trzeba było dawać mu drogi i piękny budynek, który do dziś 

nie jest wypełniony zgodnie z logiką powołania?

58% podwyżki dla Szaleńcowej
Ale ambicje naszych włodarzy były nie do powstrzymania. Ostatecznie 

w marcu 2009 r. otwarto muzeum. I kto został dyrektorem z umową 

o pracę na czas nieokreślony? Czy odbył się jakiś konkurs? Wydano wiele 

milionów złotych, by powstało w takim kształcie i w tym miejscu. Ale 

kwestia kadr nie była już istotna. No bo któż miał zostać, jak nie gwiazda 

polskiego muzealnictwa Iwona Szaleniec: kiedyś szkolna bibliotekarka, 

później szybko robiąca miejską karierę kompatybilną z karierą męża. 

Ówczesnego senatora, który wtedy był jeszcze przyjacielem burmistrza 

Mrozowskiego, któremu zresztą swe senatorstwo zawdzięczał. Ponoć 

w zamian senator obiecywał jakieś działania w ministerstwie, ale potem 

jakoś nic z tego nie wyszło. Tak jak i z całej tej senatorskiej misji. Wiele 

radości i pożytków miał z niej sam Szaleniec, ale Czeladź już nie za wiele. 

To jest właśnie Polska, to jest klasyczny przykład prywaty i cwaniactwa 

polityków. Tak właśnie cały czas żyjemy w naszym państwie. Ważne 

by było dobre miejsce pracy i kasa dla swoich. 

Czas płynął. W międzyczasie zarzucono pomysł wyremontowania 

budynku warsztatu elektrycznego, by przenieść tam muzeum (brakło 

po prostu kasy – ciekawe co wówczas byłoby z willą?). Zamiast codziennej 

pracy na rzecz gromadzenia zbiorów i dokumentów dotyczących historii 

miasta, zamiast stworzenia stałej wystawy prezentującej jego rozwój, 

zamiast ustawicznej pracy badawczej, muzeum przekształciło się w ka-

meralny salon promujący wybrańców. Więcej zakupów eksponatów czy 

starych fotografii dokonywał ówczesny kierownik Wydziału Promocji 

UM Wojciech Maćkowski niż muzeum. Zauważył to Mrozowski i wraz 

z zastępcą Anną Ślagórską podjęli działania korygujące jego program. 

Było to w niesmak pani dyrektor i jej męża. I chyba właśnie to było 

jedną z przyczyn rozpoczęcia kryzysu w stosunkach między dawnymi 

przyjaciółmi.

W 2010 r. burmistrzem została Teresa Kosmala, która poświęciła 

się przede wszystkim zmniejszaniu potężnego miejskiego zadłużenia 

narosłego za kadencji burmistrza Mrozowskiego i jego zastępcy – Sza-

leńca. Nie miała w tym poparcia Rady Miejskiej i miała dużo ważniejsze 

rzeczy na głowie, niż myślenie o zmianie kadry w muzeum. Zwłaszcza 

że samo w sobie wówczas pełniło pożyteczną rolę, a do listopada 2013 r. 

było przecież jedyną, oprócz biblioteki i Odeonu, instytucją kultury 

w mieście. Ustawowe finansowanie tego typu instytucji opiera się 

głównie na corocznej dotacji z budżetu miasta, która w kadencji 2010-

14 oscylowała w kwotach poniżej 500 tys. zł rocznie (gdzie te czasy? 

W tym roku dotację z budżetu Czeladzi dla muzeum zaplanowano 

na poziomie 1,28 mln zł). Muzeum zatrudniało tylko 4-5 osób. Kontrole 

nie wykazywały nieprawidłowości, nie występowały więc podstawy 

do rozwiązania z dyrektorem umowy o pracę.

Cztery lata przeleciały. Pod koniec kadencji, w 2014 r., w oparciu 

o nowe przepisy o kadencyjności dyrektorów gminnych instytucji kultury 

rozpisano konkurs. Startował w nim m.in. doświadczony archeolog, 

z wieloletnią praktyką muzealną, obecnie dyrektor poważnej placówki 

muzealnej. Komisja wybrała jednak Szaleńcową! Dlaczego? Kosmala 

podkreśla, że był gorący okres wyborczy, że nie była członkiem komisji 

i nie śledziła jej obrad, ale zwraca uwagę na fakt, że gdy poznała wyniki 

konkursu, nie podjęła decyzji kadrowej w kwestii obsadzenia stanowiska 

i zostawiła ją temu, kto wygra wybory. Jak wiadomo, wygrał je były 

senator i to on podpisał umowę z własną żoną, nie mając wątpliwości, 

że to ona najlepiej się nadaje. Burmistrzowi wynagrodzenie ustalają 

radni, ale jego żonie – on sam. W całej historii czeladzkiego samorządu 

nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak ostentacyjną pogardą wobec 

zasad współżycia społecznego. Niedawno burmistrz przyznał własnej 

małżonce 7000 zł nagrody za dobrą – wg niego – pracę w 2015 r. i w ogóle 

znacząco podniósł jej wynagrodzenie. Za Kosmali, w całym 2014 r. Iwo-

na Szaleniec zarobiła 43 499,21 zł, a w 2015 r. – już 68 638,93 zł. Dobra 

zmiana? Ponad 25 tys. więcej! Aż 58% podwyżki! Bogata ta Czeladź. 

Przy czym w sumie, mimo że w kategoriach moralnych to sprawa 

jednoznacznie przykra, nie ma to większego znaczenia. Zwłaszcza 

gdyby muzeum rzeczywiście było potrzebne i rzeczywiście sprawnie 

pełniło taką funkcję. Ale nasze muzeum nigdy nie miało prawdziwego 

muzealnego charakteru. Nie pełni wystarczająco roli ocalania czeladz-

kiej historii i pamiątek dla przyszłych pokoleń. Nie ma stałej wystawy 

dotyczącej naszego miasta – turysta niewiele, a właściwie niczego się nie 

dowie. Organizuje wystawy, wykłady i koncerty, ściąga czasem ciekawe 

tematyczne zbiory. I tyle. Z jego oferty korzysta około 1-2% mieszkańców 

i to głównie z pobliskiego osiedla. Na początku zatrudniano 4 osoby, 

teraz kilkanaście (wraz z obsługą galerii „Elektrownia”)! W tym np. 

jeden aktualny radny z drużyny burmistrza – nota bene już emeryt, 

a dostał pracę w muzeum.

Nie jest mądrze
Oprócz muzeum mamy jeszcze wspomnianą „Elektrownię” (jest obecnie 

formalnie w strukturach muzeum, co nastąpiło na podstawie zmiany 

umowy o dotacje unijne z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach 

na wniosek Szaleńca), sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej i od niedawna 

Kopalnię Kultury. To one mają organizować koncerty i wykłady. Muzeum 

powinno ograniczyć się do organizowania ciekawych muzealnych wystaw 

(chociażby dla czeladzkich dzieciaków), i przede wszystkim gromadzenia 

zbiorów i dokumentów oraz badań dotyczących Czeladzi i czeladzian. 

By ocalić je dla przyszłych pokoleń. I tyle. Niepotrzebna mu jest wystawna, 

kosztowna, reprezentacyjna willa. Niepotrzebnych jest tylu pracowników. 

Wokół Czeladzi są duże miasta mające swoje muzea – znacznie, znacznie 

lepsze od naszego. Prawdziwe muzea, do których naprawdę blisko.

W dyskusji na czeladzkim FB kilka osób broniło muzeum. Ale głębsze 

wejście w ich wypowiedzi pokazało, że lubią je, bo to ci korzystający z jego 

oferty. A taką ofertę zapewniłby dzielnicowy dom kultury ze znacznie 

mniejszym budżetem zatrudniający dwie energiczne dziewczyny. Idę 

o zakład, że znalazłby się w Polsce niejeden dom kultury mający lepszy 

i ciekawszy program niż nasze AŻ muzeum.

Czy warto zatem utrzymywać ten twór w takiej postaci? Czy warto 

łożyć nań potężne środki? W czasie kiedy sprzedawano kino „Uciecha”, 

jednocześnie już myślano o muzeum. Niedawno za wielkie pieniądze 

wyremontowano galerię „Elektrownia” i niemal od zera wybudowano 

Kopalnię Kultury.

W mądrze prowadzonym mieście nie dopuszczono by do upadku 

„Uciechy”, budynku sprzedanego w styczniu 2007 r. Akt notarialny pod-

pisywał ówczesny wiceburmistrz Szaleniec – czy nie drgnęła mu ręka? 

Pomimo że był to efekt negocjacji poprzednich władz, czy nie można 

było powiedzieć NIE? Odmówić podpisu? A pieniędzy wydanych 

przez ostatnie lata na Kopalnię, „Elektrownię” i muzeum, czyli ładnych 

kilkadziesiąt milionów złotych(!), wystarczyłoby z dużym naddatkiem 

na piękną, reprezentacyjną „Uciechę” – centralną wizytówkę naszego 

miasta, która dziś tylko straszy. I jeszcze sporo kasy by zostało. 

W mądrze prowadzonym mieście nie sprzedano by za grosze takiego 

obiektu.

W mądrze prowadzonym mieście oczywiście dbano by o miejskie 

pamiątki, o miejskie archiwum gwarantujące utrzymanie jego tożsa-

mości – rzeczy, dokumentów, wydarzeń. Ale zanim podjęto by próbę 

rozszerzenia działalności Izby Tradycji w muzeum, zastanowiono by się 

nad tym, jakie ma być to muzeum? Jaki ma mieć charakter? Jaki cel funk-

cjonowania? Ile ma nas kosztować? I kto profesjonalnie je poprowadzi?

W naszym mieście nie jest mądrze. Jedynie burmistrz pięknie uśmie-

cha się z plakatów, składając nam życzenia za nasze własne pieniądze. 

I tym uśmiechem kupił już wielu czeladzian.

Dotychczas funkcję muzeum pełniła Czeladzka Izba Tradycji 

funkcjonująca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jednak przyszła 

pora, aby powołać instytucję, która będzie mogła w lepszy sposób 

podtrzymywać i pielęgnować naszą miejską historię i tradycję. 

Do głównych zadań muzeum „Saturn” należy: gromadzenie 

zbiorów muzealnych, urządzanie wystaw, przygotowywanie 

właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów, ale 

także obowiązki związane z edukacją czy opieką nad zabytkami. 

Marek Mrozowski

(wypowiedź w „Echu Czeladzi” nr 11/195/2008)

Już samo pozostawienie Iwony Szaleniec żony burmistrza Czeladzi 

na stanowisku dyrektora muzeum „Saturn” – miejskiej instytucji 

kultury, co w świetle przepisów jest legalne, bo nie jest pracow-

nikiem samorządowym, rozpatrywane pod kątem kultury poli-

tycznej i etosu pracy samorządowca jest nieetyczne. To burmistrz 

pełniący rolę jej pracodawcy ustala jej wynagrodzenie, decyduje 

o wysokości nagrody rocznej, udziela urlopu, wysyła na delegacje, 

rozlicza z czasu pracy. Niewiele jest w Polsce wójtów/burmistrzów/

prezydentów, którzy zdecydowali się szefować współmałżonkom.

Teresa Kosmala

Fot. Kamil Kowalik
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Przykłady tej propagandy można 

znaleźć w każdym „Echu Czela-

dzi” i innych mediach od Internetu 

po radio czy telewizję. Według władzy 

Czeladź to najlepsze miejsce do życia 

i najszczęśliwsi mieszkańcy, którzy pod 

wodzą burmistrza Szaleńca idą ku świetla-

nej przyszłości w rytmie KUMBAJA (jak 

to o całej Polsce pod wodzą umiłowanych 

przywódców PO mówił Max Kolonko). 

Podobno według jakiegoś „niezależne-

go” instytutu, który na zlecenie władzy 

wskazał („Echo Czeladzi”, luty 2017), 

iż 95,1% mieszkańców jest zdecydowanie 

tak, tak i średnio zadowolonych z życia 

w Czeladzi, a jedynie 4,9% nie, w tym tylko 

1,6% zdecydowanie nie. Wyniki zaiste 

godne wczesnego Stalina lub Kim Ir Sena. 

Gdyby jednak przyjrzeć się rzeczywi-

stym danym to: 

• Liczba mieszkańców Czeladzi zmniej-

szyła się od 1990 r. z ok. 38 tys. do ok. 

30 tys., czyli o prawie o 1/4. Czyżby 

wszyscy niezadowoleni wyjechali? 

• Oprócz migracji z Czeladzi liczba uro-

dzeń jest prawie o połowę mniejsza niż 

liczba zgonów. 

• Według GUS (dane z 2015 r.) zajmujemy 

najgorsze miejsce w powiecie będziń-

skim pod względem salda migracji 

mieszkańców. To znaczy, że najwięcej 

ludzi ucieka z naszego miasta oraz 

KUMBAJA CZELADŹ, 
czyli bawmy się, a ostatni gasi światło
Nachalna i ostentacyjna propaganda sukcesu, 
dziesiątki i setki tysięcy wydane na często żałosnego 
poziomu kapele i trupy podwórkowe, imprezy 
z wyszukanymi potrawami dla „wewnętrznych” 
kręgów władzy i „zaprzyjaźnionych” biznesów, 
czyli łapczywa konsumpcja budżetowych, tak 
naprawdę naszych pieniędzy ZAMIAST inwestycji, 
które w przyszłości mogłyby przynieść korzyści, 
prowadząc do ułatwień w działalności gospodarczej 
czy obniżki podatków. 

że mieszkańcy głosują nogami i więcej 

pozostaje ich w takich miejscach, jak 

Wojkowice czy Siewierz. Wygląda na to, 

że kolejne badanie socjologiczne zamó-

wione przez Urząd Miasta wypadnie 

jeszcze lepiej (99,99% zadowolonych?) 

niż ostatnie, bo wszyscy niezadowo-

leni wyjadą, a zostaną urzędnicy, pan 

burmistrz z małżonką i dyrektorzy 

miejskich spółek, zakładów i placówek. 

W połowie kadencji pan burmistrz 

wydał gazetkę, jak źle było, a jak dobrze 

jest, a będzie jeszcze wspaniale, porów-

nując aktualne dane do tych z 2006 r., 

gdy tymczasem:

• 31 grudnia 2006 r. na terenie miasta 

zarejestrowanych było 3291 podmiotów 

gospodarczych, a 31 grudnia 2016 r. – 

2404, co oznacza spadek o ok. 1/3. Taki 

regres w skali kraju oznaczałby kata-

strofę.

• Największym źródłem dochodów miasta 

są udziały w podatkach od osób fizycz-

nych i prawnych. W 2006 r. wyniosły 

one 18 520 922,13 zł, a w 2016 r. – 31 070 

193,16 zł. Brawo czeladzianie! Mimo 

że jest was mniej, to pracujecie ciężej 

i więcej. Tylko czy chcecie, aby wasze 

podatki szły na czeladzkie KUMBAJA? 

• W całej historii samorządu Czeladzi naj-

bardziej zadłużyli nas burmistrz Mro-

zowski z zastępcą Szaleńcem. W efekcie 

tamtych działań zadłużenie skumulo-

wało się w 2011 r. do ponad 42 mln zł. 

Burmistrz Kosmala zmniejszyła zadłu-

żenie do ok. 25 mln zł w 2014 r., ale nie 

było KUMBAJA i przegrała. 

• Burmistrz Szaleniec kontynuuje to, czego 

nauczył się od swojego poprzedniego 

pryncypała i dług w 2016 r. sięgnął ponad 

29 mln zł. A to wszystko przy wpływie 

ponad 20 mln zł z tytułu sprzedaży 

czeladzkich nieruchomości. Gdyby nie 

ten wpływ, dług wyniósłby już ponad 

50 mln zł. W tym samym czasie za mało 

jest rzeczywistych inwestycji w naszą 

infrastrukturę, a za dużo pieniędzy 

ze sprzedaży naszych nieruchomości idzie 

na KUMBAJA i w ogóle mamy potężny 

przerost kosztów administracyjnych.

• Mając takie pieniądze, bez Zachodu, 

starania, czyli pisania projektów unij-

nych. Nic dziwnego, że pod względem 

środków w dochodach na finansowanie 

i współfinansowanie programów i pro-

jektów unijnych Czeladź uplasowała się 

na ostatnim miejscu w powiecie oraz 

na 158. miejscu w województwie na 167 

gmin.

• Jeszcze gorzej jest, jeśli chodzi o pod-

stawowy wskaźnik jakości życia, jakim 

jest przeciętna powierzchnia mieszka-

niowa na 1 mieszkańca. Tu oczywiście 

zajmujemy ostatnie miejsce w powie-

cie, ale już 160. w województwie, czyli 

tylko 7 gmin jest od nas gorszych. Być 

Nie trzeba było wzorem ościennych 

miast walczących z tą dolegliwo-

ścią asygnować środków pienięż-

nych. Może nie tak szybko, ale efekt jest. 

Smog odszedł. Niestety wróci. Będzie 

może sytuacja wywołana jest faktem, 

iż w Czeladzi oddawano do użytku 

w latach 2013-15 średnio 4 mieszkania 

na 10 tys. mieszkańców, gdy tymczasem 

w powiecie – 16. Te 95,1% zadowolonych 

z życia w mieście to miłośnicy kempingu 

czy co?

• Każdy włodarz kraju czy miasta powi-

nien najpierw dbać o to, aby było jak 

najwięcej osób, które stać na utrzy-

manie siebie, swoich najbliższych (np. 

dzieci) i wreszcie gminy czy państwa 

poprzez odprowadzanie podatków. 

Gdy obywateli stać na zaspokojenie 

potrzeb życiowych, mogą przeznaczyć 

część dochodów na rozrywki, podróże, 

sport czy inne KUMBAJA. Tymczasem 

w Czeladzi osób niemogących związać 

końca z końcem, zmuszonych do korzy-

stania z pomocy społecznej jest znacznie 

więcej (6,6%) niż w powiecie (5,2%) czy 

w województwie (4,9%).

Ale mamy pomniki czarownic, kopalnie 

kultury, średnio co 2-3 tygodnie oj dana 

na publicznych placach i w parkach, czyli 

piękne wspaniałe czeladzkie KUMBAJA, 

tym bardziej że spłaty kredytów i ob-

ligacji są znacznie oddalone w czasie 

i prawdopodobnie nie będą już obchodzić 

obecnego burmistrza.

Smog wyszedł z Czeladzi
Kampania plakatowa burmistrza oraz uchwała 
Rady Miejskiej przyniosła pozytywny skutek. 
Smogu w Czeladzi już nie ma! 

że nie więcej niż 80% wydatków, tylko 

suma jakby realna. W związku z tym, 

czeladzianie, smog wróci. Czy będzie 

osłabiony tak zdecydowaną walką z nim 

władz miasta? Nie sądzę. Wystarczy 

zrobić wycieczkę w sezonie grzewczym 

wzdłuż czeladzkich ulic, aby zauważyć 

skrzętnie zgromadzone pocięte na tzw. 

wkład elementy stolarki okiennej nie-

koniecznie drewnianej lub pniaki być 

może z ostatnich miejskich wycinek. 

Wszystko leży na widoku, nikt się z ta-

kim paliwem nie kryje, bo i po co, skoro 

nikogo to ze strony miasta nie interesuje. 

Zaoszczędzone przez władze miasta 

pieniądze przeznaczy się na inne cele, 

np. ciekawe imprezy. To nie miasto, tylko 

służba zdrowia będzie mieszkańców le-

czyć, od tego przecież jest. Miasto zajmie 

się wydawaniem pieniędzy z oczywistą 

troską o dobro mieszkańców, no może 

nie wszystkich. Dotyczy to również tych 

młodych czeladzian, którzy wynieśli się 

z Czeladzi do innych miast. Dlaczego? 

Przecież jest tak fajnie, na co wskazują 

ostatnie zlecone przez burmistrza bada-

nia. Również burmistrz osobiście dopy-

tuje się mieszkańców o ich zadowolenie 

z miejskich inwestycji, ale o smogu za-

pewne nie rozmawia. Próbował podczas 

spotkań, lecz nie było chętnych do pokry-

cia kosztów wykonania CO w miejskich 

Rys. Piotr Zięba

Fot. T. Cukiernik

budynkach, mieszkańcy słusznie uważają, 

że to właściciel budynku, czyli miasto, 

powinno zapłacić za tą instalację.

Od redakcji: Tymczasem burmistrz Sza-

leniec paradoksalnie chwali się na FB, 

że Czeladzi przyznano certyfikat „Eko-

logicznej Gminy”.

Zbigniew

Kocot

Adam 

Dobiński

tak, dopóty wsparcie władz miejskich 

będzie tak pozorne, jak jest dotychczas. 

Wprawdzie jest link do strony WFOŚi-

GW w Katowicach na miejskim portalu, 

ale to też jest beznakładowo ze strony 

miasta (termin składania wniosków 

o dofinansowanie wymiany pieców minął 

17 maja br.). 

Jaką realną pomoc można uzyskać 

od naszych włodarzy? Maksymalnie 

1000 zł. Czy kwota powala przy 10 000 zł 

w Katowicach? Tam też jest warunek, 
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Pieniądze w błoto

Pan burmistrz, z charakterystyczną 

dla sobie retoryką, próbuje zatrzeć 

niesmak, jaki pozostał po zamie-

szaniu z początku roku. Czy jednak siła 

burmistrzowskiej propagandy jest w stanie 

sprawić, że hala będzie funkcjonalna tak, 

jak być powinna? Czy od tego gadania sta-

nie się bezpieczna? Czy wyrzucone w błoto 

pieniądze dadzą jakikolwiek pozytywny 

efekt? Obawiam się, że nie. Czarowanie 

fotkami boiska i uśmiechniętymi buźkami 

dzieci nie jest w stanie zmienić tego, co nie-

kompetencja władzy nam zafundowała.

Zacznijmy od projektu hali sportowej. 

Rozmawiałem na ten temat z wykonaw-

cami. Jeśli wierzyć ich słowom, to pro-

jekt został wybrany osobiście przez pana 

burmistrza. To on miał wskazać firmę 

InterHall z Katowic, która wybudowała 

dla celów promocyjnych podobny obiekt 

w Dąbrówce Małej. Można w tym miejscu 

zapytać, jak się to ma do ustawy prawo 

zamówień publicznych? Na razie jednak 

zostawmy to. Problem w tym, że hala ka-

towicka nie jest ogrzewana i tylko czasami 

jest wynajmowana przez osoby pełnoletnie 

do gry w piłkę nożną. To bardzo istotna 

informacja, gdyż jednoznacznie określa 

jej przeznaczenie.

Kolejnym problemem jest lokaliza-

cja. W dobie powszechnego zagrożenia 

terrorystycznego, czy też zwykłego po-

żarowego, konieczne jest zapewnienie 

wielu dróg ewakuacji uczniów lub też 

dojazdu do zagrożonego obiektu. Halę 

usytuowano tak, że ten dostęp znacznie 

utrudniono. Można zapytać dlaczego? 

I tu znowu oddajmy głos wykonawcom 

– niepozorny obiekt miał być wyekspo-

nowany, by czeladzianie widzieli, że „coś 

się dzieje”. W takich przypadkach kwestia 

bezpieczeństwa nie ma znaczenia. Liczy 

się efekt propagandowy i nic więcej.

Radni, pewnie ci co to „cieszyli się z na-

szych kłopotów”, a więc Ewa Fronczek, 

Marian Kita i Marek Kocoń zwrócili uwagę 

na zagrażającą zdrowiu nawierzchnię. 

Początkowo, pan burmistrz zdawał się 

przyznawać im rację. Kręcił, że to tyl-

ko podłoże pod drugą warstwę, potem, 

że pomaluje specjalną farbą, ale ostatecznie 

nie zrobił niczego. W cudowny sposób 

nawierzchnia okazała się bezpieczna, 

właściwie elastyczna i z odpowiednią 

szorstkością. Jestem ciekaw, czy dzisiaj 

wymienieni radni podtrzymują swoje 

zdanie sprzed pięciu miesięcy. A może, 

pod wpływem presji swego politycznego 

lidera, uwierzyli w cud. Jeśli nawet tak, 

to nie rozumiem, dlaczego pani Fronczek 

nie pozwala tam ćwiczyć dziewczętom? 

Czyżby jednak było coś nie tak? Chyba 

jedynie pogrywający okazjonalnie w siat-

kówkę burmistrz nie dostrzega, że podłoże 

hali to 15 cm betonu i 1 cm wykładziny. 

Upadek na takie coś odpowiada zderzeniu 

z asfaltową nawierzchnią drogi. 

W całym procesie budowy zapomnia-

no o jednym, jak się okazuje, dla władzy 

najważniejszym. To kwestia ogrzewania. 

Ogrzewanie namiotu, jakim jest ta hala, 

nie jest sprawą prostą. Wie o tym każdy, 

kto ma trochę doświadczenia. W tym 

przypadku go zabrakło. Jeśli wierzyć eks-

pertyzie zleconej przez Zakład Budynków 

Komunalnych, zaprojektowanie sytemu 

o mocy 110 kW jest w znaczącym stopniu 

niewystarczające. Aby się długo nie roz-

wodzić, podam, że brakuje od 90-140 kW! 

Czy to możliwe, żeby aż tak się pomylić? 

Panie burmistrzu, skąd pan wytrzasnął 

takich projektantów? Nie czuje się pan 

współwinny? 

Jest jeszcze jeden problem związany 

zarówno z ogrzewaniem, jak i podłożem. 

Okazuje się bowiem, że zrealizowanie 

ogrzewanej hali bez odpowiednio odizo-

lowanego podłoża powoduje, że najchłod-

niejszym miejscem przez cały rok pozostaje 

właśnie ono. Podczas jej użytkowania wil-

gotność względna przestrzeni nie powinna 

przekraczać 70%. Jednak już na poziomie 

boiska jest inaczej. Mamy do czynienia 

z efektem niedomkniętych drzwi lodówki. 

„Na początek mam złą wiadomość dla wszystkich co się cieszyli z naszych 
kłopotów z oddaniem do użytku nowego sportowego obiektu. Otóż uczniowie 
z radością rozpoczęli zajęcia na nowej hali i, mimo że ćwiczą już od kilku tygodni, 
nikt nie uszkodził sobie stawów, nikt nie poranił skóry. Ba, na wczorajszym 
otwarciu graliśmy w siatkówkę, grało się znakomicie i nikt nie narzekał 
na nawierzchnię” – autorytarnie stwierdził w pierwszy dzień wiosny burmistrz 
Zbigniew Szaleniec, kierując zapewne te słowa do radnych ze swego obozu 
politycznego. To oni bowiem rozpętali burzę wokół halopodobnego bubla przy 
Miejskim Zespole Szkół za ponad milion złotych.

Para wodna, która nie jest dostrzegalna 

w przestrzeni, przy chłodnym podłożu 

wykrapla się. I to jest prawdziwa przyczy-

na mokrej wykładziny, a nie wydajności 

ogrzewania. I choć „uczniowie z radością 

rozpoczęli zajęcia”, po jakimś czasie musieli 

je przerwać, by zetrzeć wykroploną wodę. 

To zakrawa na parodię, a z pewnością nie 

jest powodem do dumy. To przecież miała 

być hala, a nie ślizgawka.

I jeszcze jedno. Jakoś mało kto zwraca 

uwagę na to, że hala została odebrana przez 

miejskie służby techniczne już 30 listopada 

ub. roku. Została odebrana, a pomimo 

tego dopiero z pierwszym dniem wiosny 

rozegrano tam pierwszy mecz. Co się 

działo przez tak długi okres czasu? Ano 

trwały przepychanki. Niezadowolony 

burmistrz zatrzymał część wynagrodze-

nia wykonawcy, obarczając go wszelkimi 

przewinieniami. Wykonawca podał miasto 

do sądu i zapewne sprawę wygra. Miasto 

zapłaci należną kwotę wraz z odsetkami. 

Napisałem „miasto”, ale tak naprawdę 

to my wszyscy zapłacimy za lekkomyśl-

ność władzy. 

Dzisiaj pan burmistrz się puszy, gdy 

słyszy o niedoskonałościach swego wyeks-

ponowanego bubla. Niepotrzebnie. Zamiast 

nadętych słów wystarczy przyznać, że po-

pełniło się błąd. Dziś jedynym wyjściem 

jest rezygnacja z ogrzewania i wyłączenie 

hali z użytkowania w okresie zimowym. 

Przynajmniej podłoże będzie suche. Nie są-

dzę jednak, aby zapatrzona w siebie władza 

skorzystała z tej rady. Będzie brnęła dalej. 

Nie od dziś bowiem wiadomo, że pycha 

kroczy przed upadkiem.

Kamil Kowalik

7 czerwca 2017 r., podczas sesji 

RM udzielono absolutorium bur-

mistrzowi Szaleńcowi. 17 głosów 

za, 1 przeciw i 2 wstrzymujące. Przed-

tem burmistrz wygłosił autopochwalne 

podsumowanie zeszłego roku swoich 

rządów. W jego trakcie kilkakroć niezbyt 

grzecznie zwracał się do – jak to określał 

– „niektórych” radnych (nie posunął się 

do wymienienia ich personalnie), którzy 

nie rozumieją jego światłych poczynań. 

Zaprezentował też kilkanaście tabelek 

i wykresów. Liczby budżetu miasta i liczby 

jego zadłużenia w postaci kredytów, poży-

czek i obligacji dają spore pole manewru 

do przedstawienia przeróżnych zesta-

wień, co zostało skwapliwie wykorzystane, 

by pokazać możliwie najlepszą stronę 

sytuacji miasta. W kolejnym numerze 

„NCz” postaramy się przeanalizować 

rzeczywisty stan i perspektywy finansów 

miasta. Poza tym w przerwie sesji poda-

no bardzo smaczne kanapki i słodycze. 

Na nieodległą przyszłość odłożono pro-

blematyczną kwestię zmiany nazw ulic 

i osiedli w Czeladzi.
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Podobnie jak we wszystkich innych 

miastach i gminach regionu, także 

i w Czeladzi totalną frekwencyjną 

klęską zakończyły się konsultacje społecz-

ne odnośnie przystąpienia poszczególnych 

miast województwa śląskiego do nowo 

tworzonego związku metropolitalnego 

o nazwie Górnośląsko-Zagłębiowska Me-

tropolia. W naszym mieście w trwających 

2 tygodnie kwietniowych konsultacjach 

wzięło udział „aż” 1,9% mieszkańców. 

Jednak władze odtrąbiły sukces, bo 95% 

osób, które oddały ważny głos (485 z 509) 

poparło włączenie Czeladzi do związku 

metropolitalnego. 

Większość samorządowców jest en-

tuzjastycznie nastawiona do nowego 

biurokratycznego tworu. „Uważam, 

że metropolia dla tworzących ją miast 

i gmin, w tym także dla Czeladzi, 

to ogromna szansa na szybszy rozwój. 

Działając wspólnie, będziemy bardziej 

atrakcyjnym partnerem gospodarczym 

dla podobnych, europejskich i świato-

wych regionów” – roi sobie na łamach 

„Echa Czeladzi” burmistrz Zbigniew 

Szaleniec, który 29 maja podpisał akces 

Czeladzi do metropolii.

Jednak nie wszyscy podzielają takie 

stanowisko. Grzegorz Jaszczura, były 

działacz UPR, a obecnie radny klubu 

PiS w Dąbrowie Górniczej widzi zagro-

żenia. Jednym z nich będzie możliwość 

trzymania niepokornych samorządow-

ców na smyczy. Ponadto „problemem 

może być na przykład wspólna poli-

tyka przestrzenna. Na pewno nastąpi 

przeniesienie władzy na wyższy poziom 

decyzyjny, co przełoży się na mniejszy 

wpływ mieszkańców na podejmowane 

decyzje”.

Biurokraci bardzo rzadko potrafią sku-

tecznie i efektywnie zarządzać czym-

kolwiek, dlatego im mniej pieniędzy 

w rękach urzędników, tym lepiej. Wobec 

tego zamiast tworzyć nowe samorządowe 

podmioty, należałoby raczej redukować 

obecnie istniejące byty biurokratycz-

ne. – Sama nakładka w postaci związku 

metropolitalnego niewiele, a raczej nic 

nie zmieni dla ludzi, a na pewno dołoży 

sporo kosztów urzędniczych – uważa 

Stanisław Pisarek, radny Czeladzi.

Na pewno bogactwa nie przybędzie 

od przelewania pieniędzy z jednej biu-

rokratycznej kieszeni do drugiej biu-

rokratycznej kieszeni, a w taki sposób 

zostanie utworzony budżet metropolii. 

Otóż – jak wynika z ustawy o związku 

metropolitalnym w województwie śląskim 

– dwa główne źródła dochodów związku 

metropolitalnego to 5-procentowy udział 

we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych zamieszkałych na ob-

szarze związku (około 250 mln zł rocznie) 

oraz składki od gmin uczestniczących 

w związku, które będą składały się z czę-

ści stałej i zmiennej. Trzeba powiedzieć 

co najmniej o całkowitej nieodpowie-

dzialności w sytuacji, kiedy władze miasta 

przystępują do organizacji, nie wiedząc, ile 

będzie wynosiła ich składka: „nie znana 

jest wysokość składki po przystąpieniu 

miasta Czeladź do związku metropolitar-

nego tworzonego na terenie województwa 

śląskiego” – informuje „Nowoczesną Cze-

ladź” Arkadiusz Olechwieruk, naczelnik 

Wydziału Prawno-Organizacyjnego UM.

Jedno jest pewne – nowy związek 

to koszty dla podatników i nowe urzęd-

nicze miejsca pracy, na co zwraca też 

uwagę radny Jaszczura: „trudno byłoby 

oczekiwać, aby lokalni pryncypałowie 

nie skorzystali z okazji, by nie poupychać 

swoich kolegów na kolejnych stołkach. 

Co za tym idzie, dublowanie się kom-

petencji na linii samorząd-metropolia”. 

Zgodnie z ustawą zostaną utworzone 

organy związku: zgromadzenie związku 

Metropolia to czwarty poziom samorządowej 
biurokracji, który oznacza przede wszystkim 
dodatkowe i to niemałe koszty dla podatników.

metropolitalnego, składające się z dele-

gatów z każdej gminy oraz 5-osobowy 

zarząd związku metropolitalnego, który 

będzie wykonywał zadana przy pomo-

cy nowego urzędu metropolitalnego. 

Znajdzie się praca m.in. dla sekretarza 

i skarbnika związku. Ustawa mówi także 

o jednostkach budżetowych i zakładach 

budżetowych związku metropolitalnego. 

Co więcej, związek może tworzyć kolejne 

biurokratyczne byty! Tak więc można 

się spodziewać pączkowania urzędni-

czych miejsc pracy. Reszta argumentów 

za metropolią to urzędnicza nowomowa 

napędzająca niepotrzebne etaty, bo czym-

że innym jest zadanie polegające na „pro-

mocji związku metropolitalnego i jego 

obszaru”?

Z zewnątrz nasz UM rzeczywiście 

przynosił wstyd, ale wewnątrz 

był wystarczająco funkcjonalny 

(ew. rozwiązania wymagała tylko kwestia 

obsługiwania ludzi niepełnosprawnych 

ruchowo). 

Psioczymy, gdy widzimy np. piękny, 

ozdobny budynek ZUS czy urzędu skarbo-

wego. A teraz „cieszymy się”, z kosztownego 

remontu urzędu? Urzędu, który ma nam 

służyć, który jest dla nas, a nie my dla 

niego. Czy to nie jest paradoks? Te ciężkie 

miliony można było wydać na ochronę 

naszego zdrowia, albo remont naszych ulic. 

Tak czy siak będziemy je spłacać, ale 

korzyść byłaby bardziej wymierna, niż 

tylko estetyczna.

Postanowiliśmy spytać o dokładne kosz-

ty remontu, ale odpowiedź uzyskaliśmy 

niepełną. Jak poinformował Arkadiusz 

Olechwieruk, naczelnik Wydziału Praw-

no-Organizacyjnego UM, łączny koszt 

remontu budynku przy ul. Katowickiej 

45 będzie znany dopiero po zakończeniu 

prac remontowych. Zadanie „Niskoener-

getyczne budynki użyteczności publicznej 

– Termomodernizacja budynku Urzędu 

Miasta Czeladź” wykonawca wycenił 

na kwotę 6 537 996,29 zł brutto, natomiast 

zadanie „Niskoenergetyczne miasta – Cze-

ladź” na kwotę 435 037,29 zł brutto. Razem 

koszt inwestycji według oferty wykonawcy 

wyniesie 6 973 033,58 zł brutto. Na zadanie 

„Niskoenergetyczne miasta – Czeladź” 

miasto Czeladź podpisało z województwem 

śląskim umowę o dofinansowanie projektu, 

zgodnie z którą współfinansowanie Unii 

Europejskiej wyniesie nie więcej niż 775 

367,78 zł. Ponieważ oferta wykonawcy 

była niższa niż kosztorys inwestorski, 

miasto Czeladź otrzymało dofinansowanie 

odpowiednio niższe. Z kolei na zadanie 

„Niskoenergetyczne budynki użyteczności 

publicznej – Termomodernizacja budynku 

Urzędu Miasta Czeladź” ma zostać złożo-

ny wniosek o dofinansowanie na kwotę 

2 mln zł.

Mariusz Jeziorny

Właściciele nieruchomości, wie-

rząc w legalizm postępowania 

władz, nie pilnują na bieżąco, 

czy gmina nie zabiera ich własności. Wła-

dze nie mają ustawowego obowiązku po-

wiadamiania obywateli o swoich planach 

względem ich nieruchomości. 

Rada Miasta na wniosek ówczesne-

go burmistrza uchwałą LV/890/2009 

bezkrytycznie odebrała czeladzkim 

właścicielom rodzinny majątek. Skarga 

na tę brutalną kradzież cudzej własności 

skierowana do Rady Miejskiej w końcu 

po 4 latach od podjęcia uchwały i wielu 

dyskusjach nie znalazła uznania u rad-

nych z nazwy obywatelskich i została 

zdjęta z porządku obrad sesji. Ostatecznie 

sprawa trafiła do sądu. Po wieloletnich 

bataliach znalazła swój szczęśliwy finał 

w ubiegłym roku. Sąd w wyroku wy-

raźnie zaznaczył, że MPZP dotyczący 

rejonu ul. Asfaltowej jest niespójny 

ze Studium uwarunkowań i zagospo-

darowania przestrzennego oraz brak jest 

wniosku z uzasadnieniem proponującym 

te zmiany, a tym samym nie wiadomo, 

kto o to zabiegał. Wiadomo natomiast 

po co. Sąd stwierdził naruszenie art. 

2 i 31 ust. 1 konstytucji i wyeliminował 

z obrotu prawnego tę część uchwały, 

która narusza prawo własności.

Ujęta w tym planie droga „15 Kdw” jest 

zaprojektowana na terenie prywatnym 

nienależącym do gminy. Czy czekamy 

na następne rozprawy? Może władze zmie-

nią plany na zgodne z prawem, a radni 

zaczną się zastanawiać, nad czym głosują? 

Być może po tym artykule właściciele 

nieruchomości zweryfikują faktyczny stan 

posiadania działek w kontekście MPZP, 

bo nie jest istotna data podjęcia uchwały, 

tylko termin złożenia wniosku do rady 

i następnie do sądu po upływie 60 lub 

30 ustawowych dni od wezwania rady 

do usunięcia wad w uchwale.

Zbigniew Kocot

To oczywista prawda, że budynek będzie ładny i będzie ozdobą miasta. Jeśli 
wyda się aż tyle pieniędzy, to przecież trudno nie oczekiwać takiego efektu. Ale 
czy nie mamy w Czeladzi innych, ważniejszych potrzeb? Dla naszego zdrowia, 
dla naszego komfortu życia? Tymczasem za nasze własne, potężne pieniądze 
podnosimy komfort pracy urzędników zamiast własnego. Czy nie wystarczył 
tylko skromniejszy i tańszy remont samej elewacji?

O remoncie 
budynku UM

Czy można komuś zabrać jego własność? Można! 
Wystarczy tylko opracować Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego tak, aby 
na prywatnych działkach znalazła się droga. Tym 
razem nie malowana, a prawdziwa dojazdowa 
do sąsiednich działek budowlanych. 

Moja działka 
czy nie moja, 
czyli o szacunku 
do własności w Czeladzi

Czeladź w metropolii

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Tomasz 

Cukiernik
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Zwiedzanie zaczynamy od przeciśnię-

cia się przez malutkie okienko po-

nad kratą z potwornie ostrymi, po-

stawionymi na sztorc szpikulcami wyjętymi 

chyba z pikielhauby pruskiego policjanta. 

Im ktoś jest mniejszy, tym ma łatwiej. 

Wchodzi się prosto do toalety, sedes trzeba 

wykorzystać jako ostatni stopień. Stąd 

przechodzimy do długich, pustych, żółto-

brązowych korytarzy z wieloma drzwiami, 

które w końcu prowadzą do przestronnej 

sali pełnej szaf, rur, materiałów budowla-

nych, kabli, półek oraz… niewypełnionych 

formularzy zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa (protokołów zatrzymania 

fałszywych znaków pieniężnych). Wszędzie 

Dziewięćdziesięcioletni, opuszczony gmach kina 
„Uciecha” straszący w samym sercu Czeladzi zupełnie 
nieoczekiwanie okazuje się jedną z największych 
turystycznych atrakcji miasta i ściąga miłośników 
miejskiej eksploracji z całej Polski. Przedstawiamy 
relację ze zwiedzania dwojga zakopiańczyków, 
którzy postanowili uciec od tłumów na Krupówkach 
właśnie do Czeladzi.

wala się mnóstwo sklejki. Wszytko sprawia 

wrażenie przygotowanego na remont, który 

się nie odbył. Piękne zdobienia na sufi cie 

i ścianach przypominają o międzywojen-

nym pochodzeniu gmachu.

Ukończony w 1929 r. budynek początko-

wo służył przede wszystkim jako remiza 

czeladzkiej straży pożarnej. Znajdowała 

się w nim jednak również sala teatralno-

-koncertowa, w której pomieścić się mogło 

pół tysięcy widzów. Po roku działalności 

strażacy wydzierżawili salę, w której po-

wstało kino „Czary”. Było to jedno z naj-

ciekawszych miejsc na kulturalnej mapie 

miasta, gdyż oprócz seansów fi lmowych 

odbywały się tu koncerty, przedstawienia 

i różne uroczystości. Podczas II wojny 

światowej w budynku działał niemiecki 

dom kultury – Deutschehaus. Po zakoń-

czeniu wojny kino wznowiło działalność 

już pod nazwą „Uciecha”.

Im dłużej zwiedzamy, tym bardziej nam 

się podoba. Znajdujemy coraz więcej 

smaczków, coraz więcej artefaktów daw-

no minionego świata, pamiątek po dawno 

wyblakłych emocjach. Gdzieś w kącie leży 

plakat fi lmu „Potem nastąpi cisza” z Ta-

deuszem Łomnickim i Barbarą Brylską, 

w innym stoi szyld zapraszający na Dni 

Filmu Radzieckiego odbywające się tutaj 

w listopadzie 1965 r.

Na odrapanej zielono-pomarańczowej 

ścianie znajdujemy strzępki zdjęcia Micha-

ela Jordana z 1998 r. Według jednej wersji 

kino przestało działać na przełomie 1979 

i 1980 r. Ostatnim wyświetlonym fi lmem 

było „Wejście smoka”. Z kolei druga wersja 

mówi, że jeszcze w kwietniu 1980 r. były 

pokazy jednego z fi lmów z Jerzym Stuhrem, 

a kino ofi cjalnie zamknięto w 1981 r.

W latach 90. mocno podupadł rów-

nież sam budynek i ostatecznie jako już 

siedemdziesięciolatek stał się własnością 

miasta. Miało tu powstać centrum kultural-

ne, takie jak przed wojną. Nie mam pojęcia, 

kto i z jakiego powodu powiesił wów-

czas na ścianie zdjęcie koszykarza. Skoro 

tak się stało, zapewne było to konieczne. 

Ostatecznie w niejasnych okolicznościach 

i za bardzo małe pieniądze budynek trafi ł 

w ręce prywatnego inwestora i jak stał 

zniszczony, tak stoi, stanowiąc swoistą 

atrakcję turystyczną dla miłośników opusz-

czonych miejsc oraz fotografów. 

W końcu dochodzimy do sali kinowej. 

We wnętrzu spory tłok. Poszarpane kurtyny 

i kilka rzędów foteli robią ogromne wraże-

nie. Po scenie chodzi chłopak w eleganckiej 

koszuli, kamizelce, z laseczką w ręce i cy-

lindrem na głowie. Dziewczyna fotografuje. 

Podobnie jak my przyjechali do Czeladzi 

tylko po to, żeby zwiedzić kino. Poza nimi 

spotkaliśmy jeszcze trzy niezależne ekipy. 

Na każdym piętrze przynajmniej jeden 

fotograf z wypiekami na twarzy robiący 

zdjęcia detalom odrapanego tynku, projek-

torom i dawnym pamiątkom. Nie na dar-

mo użytkownicy portalu internetowego 

forgotten.pl, zrzeszającego miłośników 

urban exploration zgodnie oceniają jego 

atrakcyjność jako „rewelacyjną”. Oczy-

wiście byłoby świetnie, gdyby budynek 

odnowiono, gdyby faktycznie coś tu po-

wstało. Na przykład kino. Kino, kawiarenki, 

księgarnie w reprezentacyjnym budynku 

w samym centrum. Idealne do budowania 

wizerunku miasta. Z drugiej strony gdyby 

budynek był odrestaurowany i funkcjo-

nował zgodnie z przeznaczeniem, nigdy 

byśmy nie przyjechali do Czeladzi…

Na balkonie możemy zaglądnąć przez 

dziurkę w oko projektora. Znajdujemy 

pokój operatora. Na biurku leżą jeszcze 

rozwinięte rolki fi lmu. Wszystkiego strzeże 

projektor Varimex Łódzkich Zakładów 

Kinematografi cznych. Czeka, żeby jeszcze 

kiedyś móc wyświetlić jakiś fi lm. Pewnie 

na próżno…

Bierzemy ostatni wdech powietrza z daw-

nych czasów, tankujemy na widocznej przez 

okno kina stacji benzynowej i wracamy 

do Zakopanego. 

Hubert Jarzębowski

Z wizytą 
w umarłym kinie

Zdjęcia: Hubert Jarzębowski
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Na wniosek władz powiatu będzińskiego prowadzony jest remont 

ul. Nowopogońskiej na odcinku od ronda na Piaskach do granicy z So-

snowcem (679 m), który rozpoczął się 22 maja od wycinki przydrożnych 

drzew. W połowie inwestycja zostanie sfinansowana w ramach rządo-

wego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogo-

wej dla województwa śląskiego (ponad 2,5 mln zł). Powiat będziński 

i miasto Czeladź dołożą drugie tyle. Łączny koszt inwestycji wyniesie 

nieco ponad 5 mln zł, a remont ma zostać zakończony w październiku. 

Burmistrz Szaleniec poinformował na swoim Facebooku, że „zna-

komitą wiadomość z Rawy Mazowieckiej przywiozła (…) burmistrz 

Elżbieta Dmitruk. Decyzją kapituły Kopalnia Kultury zdobyła I miejsce 

w kategorii obiekty użyteczności publicznej i została uznana za Inwe-

stycję Roku 2016. Co roku takie tytuły przyznają: Krajowa Izba Gospo-

darki Nieruchomościami i Instytut Gospodarki Nieruchomościami. (…) 

Przyznany tytuł to kolejna świetna promocja naszego miasta”. Jakaż 

to świetna promocja? W jakim sensie? Kto wchodził w skład kapitu-

ły? Wyrzucone pieniądze także na wyjazd do Rawy Mazowieckiej. 

Co tak naprawdę poza wewnętrznym chwaleniem się i autopromocją 

ma z tego miasto? Tylko kolejne ochy i achy naiwnych czeladzian.

21 maja w Kopalni Kultury odbył się koncert muzyki filmowej 

zagrany przez orkiestrę jazzową Back to Big Band, działającą pod 

batutą kompozytora i aranżera Romana Hyli. W niedzielnym kon-

cercie wystąpiły także dwie wokalistki: Barbara Dratwińska i Domi-

nika Hamera. Wśród światowych przebojów filmowych nie zabrakło 

muzyki do takich filmów, jak „Różowa Pantera” czy „James Bond”. 

Z polskich ekranizacji można było usłyszeć muzykę z „Czterdziesto-

latka”, „VaBanku” czy „Seksmisji”. Naszym zdaniem zabrakło tylko 

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”.

 Imprez w Czeladzi co niemiara. Jak poinformował Arkadiusz 

Olechwieruk, naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego UM, koszt 

tegorocznej 2-dniowej „Czeladzkiej Majówki” wyniósł 14 893,05 zł. 

Z kolei koszt tegorocznych Dni Czeladzi w momencie oddawania 

tego numeru „NCz” do druku nie był znany ze względu na brak 

podpisanych wszystkich umów. Wiadomo jedynie, że honorarium 

dla piosenkarki Maryli Rodowicz za występ na Dniach Czeladzi 

wyniesie aż 63 345 zł.

15 maja z okazji wydania monografii Gimnazjum nr 3, w szkole 

odbyła się uroczysta akademia, podczas której bardzo ładnie przy-

pomniano całą, arcyciekawą historię tej szkoły, jej wychowanków 

i osiągnięcia. Szkoły, która niebawem ma już zniknąć, tak jak i wszystkie 

gimnazja w Polsce. Po części wspomnieniowej nastąpiły oficjalne, 

ale bardzo ciepłe przemówienia gości i przyjaciół szkoły, a potem 

zjedzono pyszny tort. Inicjatorką wydania monografii jest dyrektor 

Iwona Sułkowska.

Park Jordana ma swój parking. Jak informuje burmistrz Zbigniew 

Szaleniec na swoim Facebooku, „od dawna były miejsca parkingowe 

w okolicach ogródków działkowych i ZIK-owskiej przepompowni tuż 

za parkiem od strony Józefowa, brak było tylko przejścia od parkingów 

do pobliskiego parku. Dziś wszystkie te przeszkody zostały usunięte, 

na ulicy Katowickiej zasygnalizowano znakiem dojazd do parkingu, 

uporządkowano parking i co najważniejsze zbudowano z tego miejsca 

przejście i chodnik do parku”.

niezapomnianej melodii z filmu „Ojciec chrzestny”. Formacja Back 

to Big Band składa się ze studentów i młodych absolwentów Akade-

mii Muzycznej w Katowicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej im. 

F. Chopina w Będzinie. Na koncert przyszło ponad 200 osób, a bilety 

kosztowały zaledwie 15 zł.

Na terenie byłej kopalni „Saturn” przy ul. Dehnelów powstanie 

nowy sklep sieci Biedronka. Nowy pawilon zastąpi aktualnie działający, 

zlokalizowany naprzeciwko Pałacu Saturna, gdzie brakuje miejsc par-

kingowych. Nowy budynek ma nawiązywać wyglądem do obiektów 

pokopalnianych i będzie zbudowany z cegły oraz szarego betonu.

27 maja na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi odbył się 

wojewódzki finał jubileuszowej, 40. edycji Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W rywalizacji wzięły udział naj-

lepsze drużyny ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z woj. 

śląskiego. Młodzież rywalizowała w konkurencjach ze znajomości 

przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedme-

dycznej, jazdy sprawnościowej rowerem na torze przeszkód i w mia-

steczku ruchu drogowego. Po raz kolejny tytuł zwycięzców, tym razem 

w kategorii szkół gimnazjalnych, otrzymała reprezentacja ze szkoły 

w Mierzęcicach. Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych 

zajęła SP nr 6 z Siemianowic Śl. Zwycięzcy będą reprezentować wo-

jewództwo śląskie podczas ogólnopolskiego finału Turnieju Bezpie-

czeństwa w Ruchu Drogowym (wg policja.pl).

Po raz kolejny na terenie wokół najstarszej czeladzkiej parafii św. 

Stanisława BpM odbył się Jarmark św. Stanisława. W tym roku kramy 

rozstawiono wokół całego kościoła, co umożliwiło odwiedzającym 

nie tylko dokonanie zakupów, ale także spacer i oglądanie pięknej 

perspektywy miasta z odbudowanego po osuwisku muru oporowego 

skarpy od strony południowej tym bardziej, że pogoda dopisała. Te-

goroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, 

którzy odwiedzili jarmark całymi rodzinami. Na stoiskach mogliśmy 

spotkać wszystko – od taniej i kolorowej chińszczyzny po wysokiej 

jakości rękodzieła i oryginalne przekąski. Dla koneserów wystawiono 

stare winylowe płyty, głównie z muzyką polską i książki. Było także 

miejsce, by usiąść i porozmawiać ze znajomymi przy stołach czy plac 

zabaw dla dzieci. Generalnie było w czym wybierać, na jarmarku 

zaprezentowano kilka produktów, które zainteresowały kupujących 

i oglądających. Ceny odzwierciedlały pełne spektrum: od darmo-

wego wspaniałego żurku czy pajdy chleba ze smalcem po drogie 

i małe chipsy ze świeżych ziemniaków. Może, wzorem innych miast, 

w przyszłym roku warto by zorganizować konkurs na przyznanie 

nagrody za najpopularniejszy bądź najciekawszy produkt spożywczy 

oraz produkt rzemieślniczy? Jak poinformował naczelnik Arkadiusz 

Olechwieruk, koszt finansowania przez miasto Czeladź Jarmarku św. 

Stanisława wyniósł 2009 zł, z tego oprawa muzyczno-artystyczna 

kosztowała 1649 zł, a obsługa dmuchanych zjeżdżalni – 360 zł.
Fot. T. Cukiernik
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2 czerwca miał odbyć się przetarg dotyczący dzierżawy dolnego 

targowiska. Ostateczny termin przetargu przesunięto na 16 czerw-

ca. Zwycięzca będzie musiał wybudować nowy obiekt handlowy 

z przeznaczeniem dla naszych kupców. Komisja oceniać będzie trzy 

elementy: 1) estetykę i funkcjonalność budynku, 2) zaproponowaną 

cenę dzierżawy dla miasta, 3) planowany termin realizacji. Ponoć 

do przetargu, który ma dać prawo do korzystania z naszej własności, 

jaką jest atrakcyjna działka w centrum miasta na okres 25 lat (z czego 

tylko pierwsze 10 będzie obowiązek utrzymania targowiska, a potem 

nie do końca wiadomo) przymierza się znany czeladzki przedsiębior-

ca. Jeśli wygra, będzie szukał najemców boksów handlowych. Ostro 

przymierzają się też miejscy kupcy, dla których miejsce na targu to być 

albo nie być i którzy nie muszą nic nikomu wynajmować, bo walczyć 

będą o własne miejsca do handlowania. Zapowiada się mocna rywa-

lizacja, na której miasto może tylko skorzystać. Cieszy nas, że miasto 

w końcu realizuje któryś z naszych postulatów. Gdyby zdecydowało się 

na więcej, wówczas niebawem naprawdę lepiej żyłoby się w Czeladzi.

Trwa dyskurs o  zmianie nazw niektórych ulic czy osiedli w Czeladzi. 

Ustawa wymusza odejście od nazwisk i symboli komunistycznych, 

ale pociąga to za sobą koszty, a mieszkańcy nie chcą zmieniać nazw, 

do których przywykli i które wcale im się z komunizmem nie kojarzą. 

Najgoręcej jest na osiedlu Dziekana. Radny Pisarek zaproponował roz-

wiązanie polegające na poszukaniu innego Piotra Dziekana godnego 

uhonorowania przez nasze miasto. Jest (a raczej było) co najmniej 

kilku w Polsce znaczących ludzi o tym imieniu i nazwisku. Wówczas 

problem będzie rozwiązany bez konieczności zmian czegokolwiek. 

Jedynie trzeba będzie postawić tabliczkę, że do tej pory to było tego 

Piotra Dziekana, a od tej pory jest tego nowego. Do tego nowego IPN 

nie powinien się doczepić. Bo jak tu doczepić się do znamienitego 

szlachcica Piotra Dziekana z XIX w.?

Decyzja o likwidacji ZBK zapadła już dawno i zaowocowała prze-

jęciem zarządzania nad wszystkimi komunalnymi nieruchomościami 

w Czeladzi przez Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. Oprócz tego spółka CTBS otrzymała od miasta w aporcie 

tę część nieruchomości, w której ma i będzie miała biura o wartości 

niemalże miliona złotych. To mocne wsparcie tej spółki. To także na-

dzieja na to, że koszty obsługi czeladzkich nieruchomości się zmniejszą 

i tak naprawdę jest to jeden z niewielu ruchów obecnej władzy, który 

można oceniać pozytywnie. Nie podobać może się tylko to, że tą spółką 

zarządza nie czeladzianin tylko sosnowiczanin. Być może się sprawdza, 

bo to wyjątkowo ambitny młody człowiek, ale trudno uwierzyć w to, 

żeby i w Czeladzi nie było wystarczająco dobrego fachowca.

Skończyły się prace na oś. Piłsudskiego, które zmieniły nieużytek 

w dobrze zagospodarowany teren międzyosiedlowy. Jak informuje 

burmistrz Szaleniec na swoim Facebooku, „dzieci z osiedla będą miały 

do dyspozycji piękny plac zabaw, a wszyscy mieszkańcy już dziś mogą 

odpoczywać na ławeczkach, spacerować lub jeździć na rowerach czy 

rolkach po gotowych ścieżkach i alejkach lub poćwiczyć na urządze-

niach siłowych”. Ponadto jak dodaje, „w przyszłym roku pojawi się 

tam jeszcze obiekt sportowy i centralne miejsce ze scenką do zabawy 

i organizacji osiedlowych imprez”. 

Właściciele sklepu z zabawkami oraz salonu fryzjerskiego na Pia-

skach dostali wypowiedzenie umowy najmu z powodu powiększenia 

biblioteki (czytelni). A przecież można by zorganizować czytelnię 

w Kopalni Kultury, a nie remontować nowe powierzchnie dla biblio-

teki. Swego czasu panie w bibliotece zwracały uwagę, że przydałby 

im się dla potrzeb kulturalnych rzutnik i ekran. Ale – jak widać – 

zdaniem władz miasta lepiej ładować pieniądze w adaptacje no-

wych powierzchni, a przy okazji utrudniać życie drobnej czeladzkiej 

przedsiębiorczości.

Czeladź promuje się w mediach ogólnopolskich. W drugiej połowie 

kwietnia można było oglądać spot reklamowy na antenach wielu stacji 

telewizyjnych (choć w większości raczej mało popularnych i niszo-

wych). Niestety nie jest to tania zabawa. Jak poinformował naczelnik 

Olechwieruk, koszt emisji reklam telewizyjnych promujących miasto 

Czeladź wyniósł 32 490,75 zł.

W budynkach dawnej cechowni, łaźni, szatni i administracji kopalni 

„Saturn” przy ul. Dehnelów w latach 2018-2020 planowana jest reali-

zacja budowy Postindustrialnego Centrum Dziedzictwa Górnictwa 

Węglowego w Zagłębiu. Jak informuje Elżbieta Dmitruk, zastępca 

burmistrza ds. komunalnych, przewidywany koszt tej inwestycji 

to niemal 22 mln zł! W budynkach mają być kolejne sale muzealne, 

pomieszczenia biblioteczne i restauracja. 

Co najmniej do 2019 r. odkryty basen przy ul. Legionów będzie 

nieczynny z uwagi na zły stan techniczny. Zgodnie z Wieloletnią 

Prognozą Finansową basen ma być przebudowany dopiero później, 

na co w 2019 r. przewidziano 800 tys. zł, a w 2020 r. – 1,2 mln zł. Nie 

wiadomo, dlaczego kąpielisko nie będzie remontowane ani w tym, 

ani w przyszłym roku.

Festiwal Ave Maria po raz osiemnasty! Tradycji stało się zadość 

i od 25 do 28 maja w Czeladzi zagościł Festiwal Ave Maria, który 

staje się artystyczną wizytówką naszego miasta. Do udziału w kon-

cercie inauguracyjnym zaproszono laureatów międzynarodowych 

konkursów wokalnych. Zgromadzona licznie w GSW „Elektrownia” 

publiczność mogła przekonać się, że wspaniały głos jest w stanie 

cudownie zabrzmieć nawet w niezbyt sprzyjających akustycznie, 

postindustrialnych wnętrzach. W „czeladzkiej Notre Dame” miał 

miejsce Turniej Tenorów im. Bogdana Paprockiego i był godnym 

zachwytu prezentem na Dzień Matki. Tam też można było podziwiać 

Koncert Muzyki Chóralnej pozostawiający czeladzkich melomanów 

z nadzieją na kolejny festiwal. Koncerty Ewy Urygi w Kopalni Kultury 

oraz Stanisława Soyki na czeladzkim Rynku same w sobie stanowiły 

wielką atrakcję dla miłośników talentu tych wokalistów. Dyrektorem 

artystycznym tegorocznego festiwalu był Sławomir Chrzanowski, 

dyrygent Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Zabrzu. „Słowo o mu-

zyce” w mistrzowski sposób głosił ks. Paweł Sobierajski. 

3 maja po raz dziesiąty odbyła się Zagłębiowska Masa Krytyczna. 

Tym razem i po raz pierwszy meta była na czeladzkim Rynku. Mnóstwo 

uczestników i duża popularność tej imprezy pokazuje, jak wielu mamy 

rowerzystów. Lekko jednak zaczyna niepokoić niemal komercyjny 

rozwój tej imprezy i przejmowanie jej przez władze administracyjne 

miast Zagłębia. Koszt poniesiony przez miasto Czeladź przy współ-

organizowaniu tegorocznej Zagłębiowskiej Masy Krytycznej wyniósł 

40 188,61 zł. Krytyczna masa ma być zlotem ludzi, którzy chcą wskazać, 

że konieczne są zmiany ułatwiające życie rowerzystom. Ma być formą 

nacisku. Ma być krzykiem, protestem o czystość środowiska. W Oslo 

samo centrum miasta już nie wpuszcza aut i wszędzie są rowerowe 

drogi. A u nas? Tymczasem ci, którzy mieliby to realizować, skwapliwie 

pomagają w samej organizacji tej imprezy, mającej tak naprawdę 

charakter rekreacyjny. Trasa przejazdu jest przygotowana, na mecie 

czeka grochówka, nagrody, są sponsorzy, władze, pełna blokada dróg 

przez policję. Czy to o to idzie? To chyba lekka paranoja. Ci, do których 

krzyczymy, pomagają nam krzyczeć? Ciekawe, czy kiedyś będziemy 

stali gdzieś w korku na skrzyżowaniu, a przejazd blokować nam będzie 

spontaniczny, nigdzie nie zarejestrowany ciąg ubranych różnokoloro-

wo rowerzystów? A wraz z nami w korku prezydent albo inny wysoki 

urzędnik naszego miasta, który będzie się złościł, że się gdzieś spóźni. 

I może wtedy dobitniej pomyśli, że może tu przydałaby się droga dla 

rowerów. Bo jak ma tylko dać w swoim mieście plac na metę i zorga-

nizować grochówkę, to przez to dróg rowerowych nie przybędzie. 

Laureaci międzynarodowych konkursów wokalnych: Hasmik Sahakyan – sopran, Aleksandra Opała-Wójcik – mezzosopran, 

Sławomir Naborczyk – tenor, Adam Zaremba – baryton, na drugim planie (widać tylko jego twarz) prowadzący koncert 

ks. Paweł Sobierajski Fot. T. Cukiernik
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w 1960 r. Urodzony w 1927 r. w Czeladzi, 

absolwent szkoły średniej. Wychowanek 

CKS Czeladź (1945-1947), zawodnik 

WMKS Katowice (1947-1948), warszaw-

skiej „Gwardii”, której przez wiele lat był 

podporą (1948-1962) i „Warszawianki” 

(1962-1965). Podstawowy gracz słynnego 

Jolanta Ptaś
Zawodniczką MOSiR TKKF „Saturn” 

Czeladź została w 1983 r. i jest nią na-

dal. Obecnie od 6 lat uprawia nordic 

walking. Na początku tego roku zosta-

ła uhonorowana wyjątkową statuetką 

za wdrażanie tej dyscypliny sportu w Za-

Mistrzynią Polski, raz wicemistrzynią 

i raz zajęła trzecie miejsce w tej randze 

zawodów. 

Jolanta dwukrotnie zdobywała Puchar 

Polski i raz Puchar Śląska. W Pucharze 

Jurajskim dziesięciokrotnie stawała 

na najwyższym stopniu podium i raz 

na drugim miejscu. W Mistrzostwach 

Zagłębia wygrywała trzykrotnie, a w Gór-

skich Mistrzostwach Polski – dwukrotnie. 

W Mistrzostwach Regionu Wieluńskiego 

dwa razy stanęła na miejscu pierwszym, 

a raz na miejscu trzecim. W Mistrzostwach 

Pszowa dwukrotnie zajmowała pierwsze 

miejsce, raz drugie, a w Mistrzostwach 

Powiatu Wodzisławskiego pięć razy była 

na pierwszym miejscu, dwa razy na dru-

gim i raz na trzecim. Mistrzynią Czeladzi 

była sześciokrotnie i wicemistrzynią dwu-

krotnie, a w Międzynarodowym Biegu Ska-

wińskim dwukrotnie zajmowała pierwsze 

miejsce. Ponadto w półmaratonie trzy razy 

wygrywała i raz była na trzecim miejscu. 

Reasumując, Jolanta Ptaś 147 razy stawa-

ła na najwyższym stopniu podium, 38 razy 

na miejscu drugim i 22-krotnie na miejscu 

trzecim. W całym dorobku sportowym 

zdobyła 207 pucharów i statuetek, 159 

medali oraz wiele nagród rzeczowych. 

Stanisław Marian 
Hachorek 
Trener, piłkarz, strzelecka podpora sto-

łecznej „Gwardii”, olimpijczyk z Rzymu 

zespołu warszawskich „harpagonów”, 

który siał zamęt wśród obrońców drużyn 

ekstraklasy. W lidze w barwach „Gwardii” 

– 9 sezonów (1953-1960 i 1962, łącznie 174 

mecze i 86 bramek) – to klubowy rekord 

trafi eń w ekstraklasie. Król strzelców I ligi 

w 1955 r. (16 goli). Zdobywca Pucharu 

Polski (1954). W reprezentacji Polski 

rozegrał 16 spotkań, strzelając 8 goli. 

Z analizy statystyk wynika, że strzelał 

jedną bramkę co 150 minut gry, obecna 

niekwestionowana gwiazda drużyny 

narodowej, Robert Lewandowski, robi 

to co 152 minuty. 3-krotnie był napast-

nikiem drużyny na Igrzyskach Olimpij-

skich w Rzymie, podczas których zdobył 

1 bramkę. W swoim reprezentacyjnym 

debiucie (mecz z Rumunią 29.05.1955 r.) 

strzelił gola, kończył grę w drużynie 

narodowej meczami z Danią i Argentyną 

(1960). Po zakończeniu kariery zawod-

niczej został trenerem w „Warszawiance”, 

„Żyrardowiance”, „Drukarzu” i RKS 

„Błonie”. Zasłużony Mistrz Sportu. Zmarł 

w Warszawie w 1988 r. 

W Plebiscycie na Sportowca Wszech Czasów Czeladzi nieustająco prosimy o nadsyłanie kandydatur. W poprzednich numerach 

zaprezentowaliśmy już Józefa Hermana, Sławomira Olejniczaka, Beatę Elżbietę Maksymow-Wendt i Henryka Piotra Grabow-

skiego, poniżej kolejni kandydaci, a w następnych numerach ciąg dalszy. W drugim numerze 2018 r. przedstawimy wszystkich 

kandydatów i poddamy ich głosowaniu czytelników.

Redakcja

PLEBISCYT NA SPORTOWCA 
WSZECH CZASÓW CZELADZI

Sporty wodne są źródłem wielu przygód i ciekawych przeżyć. 
To doskonały pomysł na organizowanie wycieczek dla dzieci 
i młodzieży,  prowadzenie zajęć wychowania fi zycznego, 
spędzanie wolnego czasu. Żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, 
windsurfi ng to nie tylko dyscypliny olimpijskie, ale przede 
wszystkim forma aktywnej rekreacji i wypoczynku.

Andrzej Kostarz zaprasza do przystani żeglarskiej  
w Boguchwałowicach, ul. Jastrzębia – hangary po byłej kopalni 
„Saturn”. 

1. Szkółka żeglarska dla dzieci i młodzieży 
na jachtach klasy „Optymist”

2. Wynajem sprzętu pływającego: 
kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe i żaglowe

3. Pole namiotowe i campingowe

http://champion.eth.pl
Facebook: 
Champion aktywny wypoczynek
Tel. 602 66 99 22

głębiu. Jest instruktorem nordic walkingu 

w MOSiR Czeladź oraz zastępcą prezesa 

TO TKKF „Saturn” Czeladź. Jolanta zdo-

była w NW Puchar Świata, jest również 

Wicemistrzynią Świata oraz trzykrotną 

Mistrzynią Polski i Wicemistrzynią Pol-

ski. Dwukrotnie była Międzynarodową 

Jest tylko jeden pseudowarunek: musi 

poinformować Radę Miejską o sprze-

daży udziałów spółek miejskich. Ale 

już po fakcie, więc bez znaczenia dla już 

przeprowadzonej transakcji. Czy radni 

i mieszkańcy mają świadomość, że mogą 

obudzić się w naprawdę koszmarnej rze-

czywistości? W sposób niezwykle płynny 

i uznaniowy spółki miejskie ZIK i CTBS 

z dość sporym majątkiem mogą stać się 

własnością prywatną. Wprawdzie zostały 

założone do drenażu kieszeni mieszkań-

ców, ale miały pozorny hamulec w postaci 

Rady Miejskiej czy też burmistrza. Z chwi-

lą, kiedy trafi ą w prywatne ręce, możemy 

spotkać się z prawdziwym galopem cen, 

na które nikt nie będzie miał wpływu, 

będziemy uzależnieni wyłącznie od apetytu 

właścicieli spółek.

Dysponowanie przez burmistrza udzia-

łami spółek miejskich polega w szczegól-

ności na ich wnoszeniu do innych spółek, 

cofaniu (umarzaniu) i zbywaniu. Ostatnia 

z tych form, czyli zbywanie udziałów, 

w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1a ustawy 

z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i pry-

watyzacji oznacza faktyczną prywatyzację 

mienia komunalnego. Czyli radni, głosując 

za przyjęciem przygotowanej przez burmi-

strza uchwały, zgodzili się na prywatyzację 

spółki ZIK i CTBS? Mieli taką świadomość, 

czy też bezmyślnie, z jednym wyjątkiem, 

grzecznie zagłosowali za sprzedażą spółek?

Zawsze najlepiej jest wyremontować czy 

też zrealizować jakąś inwestycję z cudzych 

pieniędzy, w tym przypadku naszych, po-

zostawiając fundusze miasta na inne cie-

kawsze cele. Wszak do remontu jest kilka 

zrujnowanych nieruchomości przekazanych 

właśnie tym spółkom: Bytomska 70, Bytom-

ska 20 czy też budynek po zespole szkół. 

Czeladzianie będą zmuszeni wysupłać 

z własnej kieszeni pieniądze na te remonty 

czy będą tego chcieli, czy nie. Różnica 

będzie polegała wyłącznie na tym, czy ten 

przymusowy haracz będziemy wpłacać 

do spółki miejskiej czy prywatnej. 

Wartością spółki jest nie tylko majątek, 

jaki posiada w swojej dyspozycji, ale i moż-

liwość zarabiania na rynku, na którym 

działa. Czy monopolista, a tak jest w tym 

przypadku, ma presję rynku i ograniczenia 

z tego wynikające? Proszę sobie odpowie-

dzieć na to pytanie. Niestety też jestem 

ofi arą czy też baranem tego dziwnego 

i niejasnego biznesu. 

Zbigniew Kocot

Strzyżenie baranów 
ciąg dalszy
Cichutko, bez fajerwerków, przy jedynym głosie sprzeciwu burmistrz dostał 
prawo sprzedaży udziałów w spółkach miejskich. 
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▶ Czeladzcy policjanci zostali wezwani 

przez ratowników medycznych do jed-

nego z budynków mieszkalnych przy 

ul. Kościuszki. Na miejscu okazało się, 

że medycy mieli problem z przebywa-

jącym na klatce schodowej 53-letnim 

mężczyzną, który miał ponad 3 promile 

alkoholu we krwi. Co więcej, w trakcie 

przejazdu do izby wytrzeźwień miesz-

kaniec Czeladzi najpierw zaproponował 

policjantom… zakup alkoholu, a potem 

zaproponował mundurowym łapówkę, 

próbując wręczyć im 100 zł oraz 100 euro. 

▶ Kontrola zawartości przez policjan-

tów kieszeni kurtki 19-latka przy ul. 

Szkolnej wykazała, że miał schowane 

4 woreczki strunowe z charakterystycz-

nym zielonym suszem. Podejrzenia po-

licjantów szybko potwierdziło badanie 

wykonane przez technika kryminalistyki. 

Ususzonymi roślinami okazała się ma-

rihuana. Młody czeladzianin przyznał 

się do posiadania marihuany po tym, 

jak usłyszał zarzut posiadania środków 

odurzających.

▶ Czeladzcy stróże prawa w trakcie 

interwencji domowej przy ul. Legio-

nów zatrzymali 41-letniego mieszkań-

ca miasta, który dotkliwie pobił swoją 

konkubinę. 32-latka otrzymała od swo-

jego oprawcy kilka uderzeń i kopnięć 

w twarz i głowę. Napastnik zaatakował, 

bo jego partnerka nie chciała wpuścić 

go pijanego do domu. Jak wykazało 

późniejsze badanie, w jego krwi krą-

żyły sporo ponad 3 promile alkoholu. 

Mężczyzna nie chciał jednak odpuścić, 

próbując sforsować drzwi wejściowe 

do mieszkania. Po kilku mocniejszych 

uderzeniach i kopnięciach udało mu się 

pokonać przeszkodę i wejść do lokalu. 

Po pobiciu agresor uciekł z mieszkania, 

ale wezwany na miejsce patrol policji 

zatrzymał go w pobliżu. 

▶ Na czeladzką komendę policji za-

dzwonił mężczyzna, informując oficera 

dyżurnego, że ujawnił w swoim aucie 

wybitą szybę, brak nawigacji i uszko-

dzoną powłokę lakierniczą, a ponadto 

oczekuje na policję przy ul. Wspólnej. 

Wysłanej na miejsce grupie docho-

dzeniowo-śledczej mężczyzna od razu 

wydał się dziwnie poddenerwowany. 

Policjanci sprawdzili odzież wierzchnią 

i sakwę przymocowaną do ramy roweru, 

na którym przyjechał. Podejrzana ma-

teriałowa sakwa okazała się miejscem 

do przewożenia narkotyku. 

▶ Mimo że policjanci Zespołu ds. Poszu-

kiwań i Identyfikacji z sosnowieckiego 

Wydziału Kryminalnego od dłuższego 

czasu deptali 33-latkowi „po piętach”, 

to funkcjonariuszom czeladzkiego ko-

misariatu udało się schwytać poszuki-

wanego 3 listami gończymi i 4 nakazami 

doprowadzeń do prokuratury katowickiej 

i sądów m.in. z Będzina i Tarnowskich Gór. 

Poszukiwany mieszkaniec Czeladzi znany 

był policjantom referatu kryminalnego, 

którzy widząc poruszającego się ul. Sta-

szica mężczyznę, doprowadzili do jego 

zatrzymania, a on sam zaskoczony nie 

stawiał żadnego oporu. 

▶ Tuż po zgłoszeniu przestępstwa przez 

pracownika stacji paliw Orlen w Czeladzi, 

wandal, który dopuścił się zniszczenia 

podświetlanego bajeru, wartego 1500 zł, 

został zatrzymany przez policję. Czeladz-

cy policjanci na podstawie monitoringu 

bardzo szybko ustalili sprawcę, a po kilku 

godzinach będzińscy stróże prawa zatrzy-

mali czeladzianina w mieszkaniu swojej 

partnerki. 27-letni mieszkaniec Czeladzi 

przyznał się do popełnienia przestępstwa. 

▶ Funkcjonariusze czeladzkiego komisa-

riatu zatrzymali 38-letniego mieszkańca 

Czeladzi, który kopiąc po drzwiach miesz-

kania swojej 32-letniej siostry dokonał 

ich zniszczenia, a następnie groził jej 

konkubentowi. Gdy wystraszona kobieta 

nie otwierała drzwi, ten zaczął wybijać 

jej szyby w oknach. Zagroził, że jeżeli 

o wszystkim dowie się policja, to rozprawi 

się z pozostałymi oknami. Jeszcze w tym 

samym dniu czeladzcy policjanci spraw-

dzili kilka typowanych adresów, a pod 

jednym z nich zatrzymali mężczyznę. 

Na oznakowanym przejściu dla pie-

szych na ul. Szpitalnej 61-letni kierowca 

mitsubishi potrącił prawidłowo prze-

chodzącą 85-letnią mieszkankę miasta. 

Kobieta z urazem nogi trafiła do szpita-

la. Kierowcy auta policjanci zatrzymali 

prawo jazdy. 

Na podstawie serwisu policja.pl

Społeczność Osiedla Drozdówka w pew-

nym mieście w Beskidzie Wyspowym 

zamówiła mszę świętą w intencji dzięk-

czynnej za ubiegły rok. To, co w tej infor-

macji jest szczególnie interesujące, kryje 

się w słowach o decyzji pewnej grupy 

ludzi. Jestem przekonana, iż łączą ich nie 

tylko przekonania religijne, ale także inne 

wartości cementujące tożsamość osiedla.

Bogactwo historyczne dzielnicy Piaski 

wspiera się na powstaniu i rozwoju kopalni 

węgla kamiennego i chociaż jej historia 

obejmuje zaledwie półtora wieku, stanowiła 

i nadal stanowi źródło wielu społecznych, 

literackich i kulturowych inspiracji.

Pan Artur Rejdak w szkicu historycznym 

„Czeladź-Piaski” umieścił informację, 

iż w okresie międzywojennym działało 

na naszym terenie, oprócz politycznych, 

ponad 20 różnych organizacji, podczas 

gdy liczba ludności wynosiła 8000 – im-

ponujące. Mówimy, to były inne czasy. 

Aktywność społeczna, wyrosła obok 

rozwijającej się kopalni, tworzyła zrę-

by tożsamości dzielnicy, o czym pięknie 

napisały w publikacji „Osiedle patronac-

kie Piaski” panie Stefania Lazar i Anna 

Binek-Zajda. Autorki podkreślają wagę 

dokonania opracowań historii Piasków, 

dodając, że przeszłość powinna gwaran-

tować wyzwalanie nowych inicjatyw.

Czy pokonując codzienne trasy między 

sklepami Netto i Lidl, nie mamy poczu-

cia, że potrzeba nam czegoś więcej, niż 

wędrówki wokół czterech supermarke-

tów? Żeby znowu nie było tak, że tylko 

dostajemy – to nas cieszy, oczywiście, 

to doceniamy. Brakuje wspólnych działań 

mieszkańców Piasków na rzecz na przy-

kład popierania projektów obywatelskich. 

Popierajmy lokalne inicjatywy, wspierajmy 

się, interesujmy się tym, co robią najbar-

dziej zaangażowani mieszkańcy Piasków.

Niedawno obchodzona rocznica dziel-

nicy Piaski umożliwiła rozpowszechnienie 

szczegółów powstania Polskiej Macierzy 

Szkolnej Koła Piaski. Celem przyświecają-

cym działaniom organizacji było krzewie-

nie i popieranie oświaty w duchu chrze-

ścijańskim i narodowym. Co my możemy 

przenieść z dziedzictwa tej organizacji 

do naszych czasów? Na przykład popieranie 

oświaty. Potrzebujemy jasnych rozwiązań 

i brak zamętu. A co widzimy? W przeded-

niu reformy szkolnictwa niektórzy rodzice 

trzykrotnie zmieniali decyzję, do której 

szkoły ich dziecko będzie uczęszczało 

od 1 września. Dwie szkoły powinny za-

pewnić dzieciom naukę w mało licznych 

klasach i koniecznie na jedną zmianę. 

Kościół p.w. Matki Bolesnej, klub 

sportowy „Górnik Piaski” i rozkwitająca 

od niedawna kultura to trzy istotne filary 

dzielnicy, ale przecież niejedyne. Zaan-

gażowanie obywatelskie mieszkańców 

Piasków i dobrze zorganizowane placówki 

oświatowe pora podnieść do rangi skar-

bów określających naszą tożsamość. Oby 

zniknęły na zawsze wpisy, jak ten poniżej: 

Portal http://wikizaglebie.pl zamieszcza 

następującą informację o dzielnicy: „Obec-

nie Piaski spełniają funkcję sypialną. Wy-

stępuje tu wysoki, typowy dla górniczych 

osiedli poziom bezrobocia oraz problemy 

z tym związane”. 

Nw

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

Filary dzielnicy Piaski

Czeladzkie Morwy
W maju zebrała się Kapituła 

Białej i Czarnej Czeladzkiej 

Morwy. Długo dyskutowano 

nad dobrymi i złymi stronami naszego 

miasta. Mówiono o ludziach, wydarze-

niach, zjawiskach. Do nagrody Czarnej 

Morwy nominowano m.in.: halę sportową 

przy Miejskim Zespole Szkół, akcję 

billboardową Z. Szaleńca z życzeniami 

na koszt adresatów, budynek-ruinę przy 

Rynku, kamienicę Bytomska 70 jako 

aport dla ZIK Sp. z o.o., biurowiec-ruinę 

ERG, imprezę Urodziny Piasków czy 

Czeladzkie Forum Przedsiębiorczości 

– zrobioną z wielką pompą i szeroko 

wypromowaną imprezę, na której o przed-

siębiorczości i jej wsparciu niemal nie 

było mowy.

Później, by trochę rozjaśnić czeladzkie 

perspektywy, zaczęto wymieniać ciekawe 

i miłe aspekty życia w Czeladzi. Do na-

grody Białej Morwy nominowano: Bal 

Przebierańców – kultową, już 10-let-

nią imprezę niemałej grupy czeladzian, 

Wandę Trybek – sportowca świecącego 

przykładem dla innych, Stefana Gosa

– zaradnego przedsiębiorcę, który przy 

okazji swojej zaradności także bardzo po-

maga miastu, nowy budynek firmy PEG

na Piaskach – za nowoczesność i wkład 

w miejską urbanistykę, Beatę Marcin-

kowską – za zaangażowanie i oddanie 

w swojej pracy dla współmieszkańców, 

Lucjana Zarzykę – który pokazał, że w ży-

ciu sprawy należy brać we własne ręce, 

a nie czekać aż zrobi to ktoś za nas i po-

trafił pociągnąć innych. Wymienianych 

było jeszcze wiele kandydatur, ale wokół 

tych rozgorzała największa dyskusja.

Ostatecznie Kapituła postanowiła 

uhonorować Białą Morwą:

– STEFAN GOS

– BAL PRZEBIERAŃCÓW

– PEG Sp. z o.o.

Czarną Morwę przyznano:

AKCJA BILLBOARDOWA z życze-

niami od Z. Szaleńca.

Laureatów oraz wszystkich czeladzian 

zapraszamy na uroczyste wręczenie statu-

etek. Uroczystość odbędzie się w restau-

racji „Cała Wstecz” w Czeladzi w sobotę 

26 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00, tuż 

po zakończeniu IV Biegu Rodzinnego 

im. Janusza Domagalika.  

Statuetki CZELADZKIEJ BIAŁEJ 

I CZARNEJ MORWY wykonane dzięki 

zaangażowaniu i pomocy: Warsztaty 

Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 

„Bądź z Nami” w Będzinie. Redakcja 

„NCz” serdecznie dziękuje Paniom 

Monice i Iwonie.

Fot. policja.pl

W sobotę 26 sierpnia 2017 r. zapraszamy na IV Bieg Rodzinny im. Janusza 

Domagalika w parku Grabek. Zbiórka na parkingu przy nieczynnym basenie 

na ul. Legionów od godz. 10.00. Start biegu o godz. 11.00. Zgłoszenia uczestników 

można dokonywać poprzez Internet na nasz adres nowoczesnaczeladz@gmail.

com oraz bezpośrednio przed biegiem. Po zakończeniu biegu jego podsumo-

wanie w restauracji „Cała Wstecz”.
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dużo piękniejszy. Dlatego zleciłem już 

wykonanie projektu i wizualizacji tej 

przepięknej budowli. 

Sala zamarła. Radni już nieraz byli 

świadkami megalomanii Spaleńca, ale 

tym razem jej gigantomania odebrała 

im mowę. Jedynie wierni Wentyl z Pła-

zeckim rozpoczęli gromkie brawa 

– Wiwat Burmistrz* Spaleniec! Prze-

niesiemy powiat do Czeladzi! – krzyknęli 

nie do końca na temat.

O głos poprosił Wroński i Ogon nie-

chętnie mu go udzielił.

– Jak rozumiem, pan już zlecił wyko-

nanie projektu? Bez przetargu i oczy-

wiście swojej zaprzyjaźnionej firmie 

z Sosnowca. Czy tak?

– Oczywiście – odparł Spaleniec – jako 

burmistrz, mam do tego prawo i nic panu 

do tego – zarechotał złośliwie.

– A jak szacuje pan koszty realizacji 

tego zamku? – wtrącił Pisak. – Po cholerę 

nam w ogóle zamek? Już muzułma-

nie wybudowali ostatnio trzy meczety, 

– Dzień dobry, otwieram kolejną sesję 

naszej Rady Miejskiej – powitał zebra-

nych przewodniczący Ogon. – Dziś 

zajmiemy się analizą nowego projektu 

naszego burmistrza. Bardzo proszę panie 

burmistrzu – proszę o przedstawienie 

pańskiego kolejnego, genialnego po-

mysłu.

Spaleniec dziarskim krokiem udał się 

do mównicy. Z satysfakcją odnotował 

wiszący na ścianie jego „marsjański” 

kamień. Stolarz Górski sporo skasował 

za ozdobną gablotę z hebanu.

– Witam wszystkich – popatrzał na ze-

branych i zobaczył doskonale znane 

twarze. Większość z nich była od niego 

całkowicie uzależniona, patrzał na nich 

jak na dobrze ułożone pieski. Tylko kilku 

nie udało mu się kupić. Ani groźbą, 

ani stanowiskiem. Wojćkowski, Pisak, 

Wroński – to byli jego zdecydowani 

i zdeklarowani oponenci. Lekceważył 

ich jednak. W jego strategii było wręcz 

miejsce na kontrolowaną (jak mu się 

zdawało) opozycję. Strategii tej nauczył 

się, gdy przez wiele lat funkcjonował 

w strukturach partyjnych – kiedyś PZPR, 

potem PSL, SD a potem PO. Przechodził 

tam specjalne szkolenia i podglądał, jak 

robią to jego mistrzowie, pod których 

całe życie się sprytnie podwieszał, pokor-

nie ssąc budżetowe mleczko. Wiedział, 

że ma zdecydowaną większość „zwolen-

ników” i mógł przeprowadzić cokolwiek 

chciał w tym niewielkim mieście. Tak 

było i teraz. 

– Dziękuję bardzo za udzielenie gło-

su – zaczął przymilnie. – Chciałbym 

przedstawić państwu pewną propozycję. 

Otóż postanowiłem rozpocząć remont 

naszego zamku!

W tym momencie dało się słyszeć 

na sali obrad odgłosy zdumienia i po-

dziwu. Przez ochy i achy Wentyla i Pła-

zeckiego przebił się przerażony głos 

Wojćkowskiego.

– Jak to?!? Już pan zlecił wykonanie 

projektu? Przecież my nigdy nie mieli-

śmy zamku! 

– Odbieram Panu głos – krzyknął 

Ogon. – Nikt go panu nie udzielił. Nie 

wolno przerywać panu burmistrzowi.

Spaleniec spokojnie poczekał i kon-

tynuował. – A nieprawda. Właśnie, 

że mieliśmy. Właśnie wczoraj na moje 

zlecenie archeolodzy, podczas prac wokół 

naszego miasta, odkryli ślady fanta-

stycznej twierdzy, znacznie większej, 

potężniejszej i starszej niż marny zamek 

w Będzinie. Trzeba będzie zweryfiko-

wać głupie legendy. Nasz zamek będzie 

O br a dy  R a dy  Mi a s t a  –  c z e r w i e c  2 032  roku

z których jeden wygląda jak zamek. Ale 

przede wszystkim nasze piętnastotysięcz-

ne miasteczko już ledwie wydala, żeby 

utrzymać „Elektrownię”, „Cechownię”, 

muzeum „Saturn”, Kopalnię Kultury, 

odzyskane niedawno kino „Uciecha”, 

sieć bibliotek i wiele innych placówek 

kultury w naszym mieście. Te pierwsze 

wymagają już nieustannych remontów 

i zatrudniają straszliwą ilość urzędników, 

którym ciągle wypłaca pan kolejne pre-

mie i nagrody, w tym wielu członkom 

pana rodziny. Ile zamierza pan wydać 

pieniędzy i w ogóle na co przeznaczyć 

potem ten zamek? 

– Proszę się nie obawiać panie radny 

Pisak – Spaleniec zlekceważył drugą 

część pytania – dostaniemy dotację 

i wspomożemy się lekkim kredycikiem. 

Sprzedamy też te grunty nad Brynicą.

– Ależ my już nie mamy tych grun-

tów – sprostował Wojćkowski – jak pan 

był na Marsie, to zaanektował je bank 

za niewykupione obligacje.

Spaleniec spojrzał na niego ze złością. 

Jak mógł demaskować jego niewiedzę 

w miejskich sprawach! Poza tym wi-

zja pięknej i bardzo drogiej budowy 

(a wiadomo, że im droższa tym lepsza, 

bo przy okazji można z wykonawcą za-

łatwić wiele przeróżnych spraw, że na-

wet z 10% można jakoś urwać, a może 

i więcej) zaczęła mu się lekko oddalać. 

Poza tym, tak zamierzał pokierować 

tym projektem, by później przenieść 

na zamek siedzibę burmistrza na wzór 

Belwederu czy Białego Domu i jako bur-

mistrz dożywotnio już tam zamieszkać. 

A tu ma jakiś Wojćkowski podskakuje. 

– Niech pan nie sieje tu defetyzmu. Jak 

nie te grunty, to inne się sprzeda. No!

Popatrzał znacząco i ponaglająco 

na Ogona. Ten natychmiast podchwycił 

i zarządził głosowanie. Radni potulnie 

ponaciskali guziczki i Ogon ogłosił:

– Przy trzech głosach przeciw i osiem-

nastu za, uchwaliliśmy odbudowę zam-

ku w Czeladzi. Ta wspaniała inicjaty-

wa z pewnością rozsławi nasze miasto 

w świecie.

W tym momencie dał się słyszeć głos 

Wrońskiego, który komentował wyniki 

głosowania do Pisaka. – Rozsławi chyba 

głupotą i bezwolnością naszych radnych.

Ogon spurpurowiał, po części ze złości, 

a po części ze wstydu, bo telepały się 

w nim jeszcze resztki rozumu i honoru. 

Udał jednak, że nie słyszy i kontynuował: 

– Bardzo dziękuję za udział w sesji. Kwe-

stię kolejnej podwyżki diet dla naszych 

tak pracowitych i skutecznych radnych 

omówimy sobie podczas kolejnej sesji. 

I radni z poczuciem dobrze spełnione-

go obowiązku wobec swoich wyborców 

rozeszli się do domów.

Leon Dąbrowski

Cd. fikcyjnej i humorystycznej 

relacji z przyszłości nastąpi.

* burmistrz Spaleniec 

ma na imię Burmistrz

Rys. Piotr Zięba
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▶ Wielki skandal wybuchł w Dąbrowie Górniczej, 

kiedy 1 maja Zbigniew Podraza, prezydent tego 

miasta z SLD, złożył kwiaty pod pomnikiem Boha-

terów Czerwonych Sztandarów, bo w tle powiewały 

transparenty Komunistycznej Partii Polski z wizerun-

kiem Lenina oraz symbole sierpa i młota. Przypomi-

namy, że art. 256 kodeksu karnego mówi o zakazie 

propagowania symboli ustrojów totalitarnych.

▶ Z raportu NIK wynika, że działania podejmo-

wane przez władze gminy Byczyna (woj. opolskie) 

nie doprowadziły do utworzenia Byczyńskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach, 

pomimo wydania na ten cel kwoty ponad 2,6 mln 

zł przy współudziale dotacji unijnych. Przy realizacji 

inkubatora popełniono wiele błędów, np. prze-

widziano remont budynków, które w większości 

nadawały się jedynie do rozbiórki. Co więcej, NIK 

zwraca uwagę, że wprowadzona bez podstawy 

prawnej zmiana do umowy umożliwiła niezreali-

zowanie przez wykonawcę pełnego zakresu zamó-

wienia, przy jednoczesnym zachowaniu jego prawa 

do pełnego wynagrodzenia. Z kolei w przypadku 

realizacji z pieniędzy unijnych Wielofunkcyjnego 

Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie 

(woj. opolskie) błędy oraz zaniechania uniemoż-

liwiły jego właściwe wykorzystanie. Zakres i skala 

prowadzonej działalności jeździeckiej była niewielka, 

wynajmowano mniej niż połowę boksów dla koni, 

nie organizowano kursów instruktorskich ani lekcji 

jeździeckich, co w efekcie przełożyło się na ujemne 

wyniki finansowe.

▶ PiS i Kukiz’15 porozumiały się i chcą likwidacji 

stanowisk doradców i asystentów, których zatrud-

niają burmistrzowie miast. Jak informuje msn.

com, projekt nowelizacji ustawy o pracownikach 

samorządowych, autorstwa posłów Kukiz’15, 

zakłada likwidację tzw. gabinetów politycznych 

w gminach, powiatach i województwach. Począt-

kowo PiS było przeciw, jednak nieoczekiwanie 

zmieniło zdanie.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina z PO, szczodrze 

nagrodził pracowników urzędu miasta. Jak podaje 

fakt.pl, władze opublikowały listę pracowników, 

którzy w 2016 r. zostali nagrodzeni za „wzorowe 

wykonywanie obowiązków służbowych”. Nagro-

dzonych zostało aż 107 urzędników, co kosztowało 

podatników 1,2 mln zł. Najwięcej otrzymali zastęp-

cy prezydenta miasta, skarbnik i sekretarz – były 

to kwoty rzędu 20 tys.-27 tys. zł.

Samorządy zaplanowały, że w 2017 r. na inwesty-

cje wydadzą ponad 50 mld zł. To o 44% więcej niż 

w 2016 r. Jak informuje „Puls Biznesu”, tegoroczny 

plan wydatków samorządów jest drugim co do wy-

sokości w historii. Wyższe nakłady założono jedy-

nie w 2010 r. – i było to 52,7 mld zł. To wszystko 

to oczywiście efekt konieczności „absorpcji” unijnych 

dotacji w ramach perspektywy finansowej 2014-20. 

Dla przypomnienia: w latach 2003-2016 zadłużenie 

samorządów wzrosło z 16,5 mld zł do 75,7 mld zł, 

czyli o 360%! Potem będzie płacz, zgrzytanie zębów 

i bankructwa.

▶ Tymczasem władze Radomia rolują zadłuże-

nie. Jak podaje portalsamorzadowy.pl, w latach 

2017-2018 Radom wyemituje obligacje komunalne 

o łącznej wartości 69 mln zł. W ten sposób władze 

chcą spłacić wcześniejsze zobowiązania z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

kredytów i pożyczek.

Ujawniono skandaliczne praktyki w Bytomskim 

Przedsiębiorstwie Komunalnym. Sprawa dotyczy 

umów zawieranych z 23-letnią siostrą byłego radnego, 

a obecnego prezesa klubu piłkarskiego i spółki powo-

łanej do budowy miejskiego kompleksu sportowego. 

Jak pisze serwis bytomski.pl, ujawnione dokumenty 

dotyczą promocji spółki podczas imprezy plenero-

wej w 2014 r. Choć BPK za taką reklamę zapłaciło 

aż 43 tys.zł, to logo firmy nie zostało umieszczone 

na plakatach, a na scenie nie wisiał jej baner. Ponadto 

BPK płaciło siostrze radnego 60 tys. zł za ekspozycję 

loga na lodowiskach… należących do miasta. Gdyby 

BPK rozliczyło się za to samo z OSiR, to zapłaciłoby 

6 razy mniej. Z kolei za prowadzenie konta na Face-

booku władze Bytomia miały zapłacić aż 24 tys. zł.

▶ Radni PiS chcą zmniejszyć pensję Roberta Bie-

dronia, prezydenta Słupska, o 200 zł. Jak informuje 

onet.pl, politycy PiS chcą, by symboliczna obniżka 

wypłaty „skłoniła prezydenta do refleksji”. Chodzi o to, 

że prezydent Biedroń praktycznie nie uczestniczy 

w pracach rady miejskiej. 

▶ Na Rynku w Kielcach stanęły horrendalnie drogie 

donice, które mają upiększyć miasto. Wg serwisu na-

szemiasto.pl, wydano na nie aż 140 tys. zł. Nowe donice 

ze stali ocynkowanej i ze stali nierdzewnej mają swoim 

wyglądem i designem współgrać z salonem miejskim, 

być jego swoistym rozszerzeniem i uzupełnieniem.

▶ Kilkunastu funkcjonariuszy policji i straży miejskiej 

zatrzymało mężczyznę handlującego watą cukro-

wą na deptaku w Sopocie. Jak podaje wp.pl, służby 

tłumaczą, że interwencja miała na celu „zajęcie nie-

legalnego handlu, czyli urządzenia do wytwarzania 

waty cukrowej i balonów, które są plagą”. Policjanci 

musieli użyć siły, bo mężczyzna stawiał opór i miał 

ugryźć jednego z funkcjonariuszy w rękę. Całe zajście 

oburzyło przechodniów, którzy nie potrafili zrozumieć 

brutalności policji. Czy przechodnie nie rozumieją, 

że tak się niszczy konkurencję?

▶ Na niestandardowy pomysł zbudowania systemu 

bezpłatnego wypożyczania rowerów wpadły władze 

Krotoszyna (woj. wielkopolskie). Postanowiły udostępnić 

odremontowane rowery podarowane przez mieszkań-

ców. Niestety, po kilku dniach większość rowerów została 

albo ukradziona, albo poważnie uszkodzona. – Wolność 

Krotoszyn już pół roku temu, gdy zapowiedziano uru-

chomienie KRM [Krotoszyńskiego Roweru Miejskiego – 

przyp. red.], dość stanowczo skrytykowała całą koncepcję 

miejskich rowerów w tak niedużym mieście jak Kroto-

szyn, gdzie nie ma turystów ani atrakcji turystycznych 

leżących na tyle daleko od siebie, że konieczne byłoby 

w miarę szybkie przemieszczanie. Twierdziliśmy, że nie 

ma u nas zapotrzebowania na coś takiego. Myliliśmy się. 

Jak widać rowery rozeszły się jak ciepłe bułeczki i dobrze 

by było, aby władze uzupełniły ich stan – na pewno znów 

będą mieć „wzięcie” – ironizuje na Facebooku Robert 

Cichowlas, działacz partii Wolność z Krotoszyna. – Wła-

dzom miasta proponujemy, aby honorowo przyznały 

się do pomyłki i dalej nie kontynuowały projektu KRM, 

ponieważ może ona oznaczać dalsze straty – dodaje.

▶ Władze Sosnowca wpadły na „genialny” pomysł, 

by promować się… dżemami owocowymi. Jak donosi 

dziennikzachodni.pl, dżem wyprodukowała sosnowiec-

ka firma Szafran. Na etykiecie znajduje się nazwa Sosno-

woc i mniejszy napis: „Tak, z Zagłębia”. Za tę dziwaczną 

promocję zapłacą oczywiście mieszkańcy miasta.

▶ Także władze samorządowe Katowic wymyśliły 

nowy sposób na zmarnowanie pieniędzy podatników. 

Jak informuje Radio Katowice, władze stolicy woj. 

śląskiego ogłosiły przetarg, który ma wyłonić opera-

tora biura promocyjnego miasta… w Dolinie Krze-

mowej w Los Angeles w USA. Biuro ma przyciągnąć 

amerykańskich inwestorów. Drodzy Czytelnicy, nie 

mówcie władzom Czeladzi o tym pomyśle, bo jeszcze 

go skopiują i będą się reklamować w jeszcze droższym 

Singapurze. 

▶ Polityka niskich podatków spowodowała, że mia-

steczko Radomyśl Wielki (woj. podkarpackie) kwitnie 

i notuje rekordowe wpływy podatkowe. Wg portalu 

wolnosc24.pl, mieszkańcy i przedsiębiorcy z 3-tysięcz-

nego Radomyśla Wielkiego płacą jedne z najniższych 

podatków lokalnych w Polsce. Taka polityka przyciąga 

inwestorów, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu 

miasta i gminy, a także przyciąga nowych miesz-

kańców. Dzięki nowym przedsiębiorcom i nowym 

mieszkańcom zwiększają się wpływy do budżetu 

gminy. Od 2010 do 2016 r. dochody z tytułu podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego, od środków 

transportu wzrosły o niemal połowę. Szkoda że taka 

polityka jest obca dla obecnego burmistrza Czeladzi.

▶ Także Wojciech Ziętkowski, burmistrz Środy Wiel-

kopolskiej, z sukcesami przeprowadza konserwatywną 

rewolucję w swoim mieście. Jak donosi portal wol-

nosc24.pl, w 22-tysięcznym mieście obniżane są lo-

kalne podatki, ogranicza się liczbę regulacji i powierza 

wykonywanie świadczeń podmiotom prywatnym. 

Dzięki tym działaniom miasto dynamicznie się rozwija: 

jest wzrost gospodarczy, boom inwestycyjny i miesz-

kaniowy. Burmistrz Szaleniec by tego nie zrozumiał.

▶ Radni Dąbrowy Górniczej zdecydowali o utopieniu 

w aquaparku „Nemo” kolejnych 2,8 mln zł. Jak podaje 

twojezaglebie.pl, w 2014 r. miasto stało się jedynym 

właścicielem aquaparku, który odkupiło od Nemo 

Investment. Od tego czasu regularnie dotuje ten 

park wodny. W ciągu ostatnich 2 lat wpompowało 

w aquapark 6 mln zł, a i tak co roku są straty. „Efektem 

dzisiejszej uchwały będzie to, że nadal mieszkańcy 

naszego miasta będą płacić za bilety dwa razy, raz 

bardzo dużo w kasie, drugi raz w formie podatków, 

z których pójdzie te 2,8 mln zł” – oburza się radny 

Grzegorz Jaszczura z klubu PiS.

▶ Urząd Miasta Mysłowice jest jednym z beneficjen-

tów organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia 

konkursu na dofinansowanie walki z otyłością. Jak 

podaje itvm.pl, program ma na celu zmianę nawyków 

żywieniowych mieszkańców, a także zachęcenie ich 

do aktywności fizycznej. W ramach programu ofero-

wane będą m.in. konsultacje z dietetykiem, lekarzem, 

trenerem czy rehabilitantem, jak i szeroki wachlarz 

zajęć ruchowych. Kwota dotacji to ponad 48 tys. zł. 

Oczywiście wszystko za pieniądze podatników. Łącznie 

na realizację tego zadania w latach 2016-17 resort 

zdrowia planuje zmarnować 1,08 mln zł.

▶ A jednak się da! Wg serwisu portalsamorzadowy.

pl, 23 kwietnia mieszkańcy gminy Gietrzwałd (woj. 

warmińsko-mazurskie) odwołali w referendum wój-

ta Marcina Sieczkowskiego. Aż 91,5% głosujących 

opowiedziało się za odwołaniem urzędnika, któremu 

przedstawiono 196 zarzutów prokuratorskich, zwią-

zanych z jego działalnością jako pracownika urzędu 

gminy jeszcze przed objęciem funkcji wójta. Jak podała 

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Sieczkowski będzie 

odpowiadał przed sądem ws. podejrzenia podrabia-

nia dokumentów i przekraczania uprawnień w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej.

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik

Fot. T. Cukiernik
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COOLINARNA

Post pozwala organizmowi na spa-

lanie zmagazynowanego tłuszczu. 

Można śmiało stwierdzić, że post 

jest procesem wynikającym z ewolucji, 

która sprawiła, że możemy pościć bez 

ponoszenia uszczerbku na zdrowiu. 

Dlaczego? To bardzo proste. Podczas 

poszczenia wykorzystujemy tłuszcz 

do procesów energetycznych. Krótko 

mówiąc, utylizujemy to, co zostało zma-

gazynowane. Jeśli cały czas jemy, nie 

jesteśmy w stanie zużywać dostarcza-

nej energii i jednocześnie pozbywać się 

jej nadmiaru, czyli zmagazynowanego 

tłuszczu. Dlatego warto w ciągu dnia 

wprowadzać okres postu. 

Taka forma jedzenia nazywa się po-

stem przerywanym i ma wiele zalet. 

Najbardziej oczywistą zaletą poszczenia 

okresowego jest utrata wagi. Co wię-

cej, już w starożytności wiedziano, 

że przynosi ono znacznie więcej ko-

rzyści. Okresy poszczenia nazywane 

są „oczyszczaniem” lub „detoksykacją”. 

Założeniem jest powstrzymanie się od je-

dzenia na określony okres czasu w celu 

osiągnięcia korzyści zdrowotnych. Już 

setki lat temu ludzie uważali, że okresy 

abstynencji od jedzenia oczyszczają 

nasze organizmy i pozwalają odmłodzić 

i odświeżyć organizm. Mieli całkowitą 

rację.

Oto niektóre z korzyści przypisywa-

nych postowi:

– wzmożona koncentracja i jasność 

umysłu;

– spadek wagi ciała;

– obniżenie poziomu cukru i insuliny 

we krwi;

– ustabilizowanie poziomu cukru;

– zwiększona ilość energii;

– zwiększone spalanie tłuszczu;

– podniesienie poziomu hormonu 

wzrostu;

– obniżenie poziomu cholesterolu 

we krwi;

– aktywowanie oczyszczania komórko-

wego przez stymulowanie autofagii 

(odkrycie, które zostało uhonorowane 

Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny 

w 2016 r.).

Post przerywany ma wiele zalet, 

których nie mają inne metody diete-

tyczne. Diety komplikują życie, post 

je upraszcza. Diety bywają kosztow-

ne, poszczenie jest za darmo. Diety 

wymagają czasu, post przerywany 

go oszczędza. Nie ma skuteczniejszej 

metody na obniżenie poziomu cukru 

i utratę wagi. 

Post przerywany 
– naturalna część życia, 
kiedyś stosowana,  dziś zapomniana

26 kwietnia odbyła się sesja cze-

ladzkiej Rady Miejskiej. Cie-

kawa bardzo była prezentacja 

dotycząca perspektyw szpitala. Dariusz 

Jorg, człowiek, który teraz ma uczestniczyć 

w kolejnej restrukturyzacji, w ciekawy, 

zdecydowany i bardzo krytyczny sposób 

przekazał podstawowe informacje. Wy-

nikało z nich, że dotychczasowy sposób 

zarządzania szpitalem powiatowym, który 

generował przepotężne i rosnące długi, 

oscylował pomiędzy sabotażem a szuka-

niem społecznego spokoju. Przypomnijmy, 

że nasz burmistrz Szaleniec bardzo ubo-

lewał, gdy odwoływano dotychczasowego 

dyrektora, a to przecież on fi rmował takie 

właśnie działanie, gdy dla zachowania 

niepotrzebnych i nierentownych elemen-

tów funkcjonowania szpitala, nieustannie 

zwiększano zadłużenie. Widać obu panów 

łączy lekkość i niefrasobliwość w wyda-

waniu nieswoich pieniędzy.

Relacja Jorga wzbudziła spore zainte-

resowanie kilku radnych – aktywni byli 

zwłaszcza radny Kita, Penar i Pisarek. Stąd 

jest szansa, że dojdzie do kolejnego już 

pozasesyjnego spotkania pomiędzy rad-

nymi a ludźmi aktualnie zarządzającymi 

szpitalem. Im bowiem zależy na wsparciu 

działań w szpitalu środkami naszej gminy.

Później odbyło się kilka standardowych 

głosowań w sprawach dotyczących sprze-

daży naszych nieruchomości. A po nich 

interpelacje radnych. Prosimy o wska-

zywanie spraw, o które należy zapytać 

burmistrza i osoby wspólnie z nim admi-

nistrujące NASZYM miastem. 

Mariusz Jeziorny

Więcej na temat czeladzkiego szpitala napi-

szemy w kolejnym numerze „Nowoczesnej 

Czeladzi”.

Szpitalna katastrofa

Oczywiście, uwieczniony na po-

mniku ziemniak powinien zo-

stać zaopatrzony w odpowiedni 

kontekst w postaci tabliczki informującej, 

co symbolizuje. Moim zdaniem mógłby 

się on odnosić do pozytywistycznych 

ideałów pracy organicznej i pracy u pod-

staw, jakie przyświecały bohaterom arcy-

dzieł polskiej literatury – Korczyńskiemu 

z „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej 

oraz Niechcicowi z „Nocy i dni” Marii 

Dąbrowskiej. Obaj w młodości brali udział 

w powstaniu styczniowym, jednym z wielu 

patriotycznych zrywów, w których ginął 

kwiat polskiej młodzieży, zagrzewany 

do walki przez nieodpowiedzialnych przy-

wódców, łudzących się, że brawura może 

zastąpić sprawną organizację, uzbrojenie 

i wyżywienie armii. Po klęsce powstania 

obaj bohaterowie porzucili romantyczne 

ideały na rzecz pozytywistycznych i za-

brali się za sadzenie kartofl i. Pracowali 

ciężko i to nie tylko po to, aby wyżywić 

Jakiś czas temu na łamach „Nowoczesnej Czeladzi” rozgorzała dyskusja 
na temat postaci i tematów godnych zawędrować na cokół. Spór dotyczył między 
innymi tego, czy wśród nich może znaleźć się kartofel. Zainspirował mnie 
on do napisania – już poza polemiką – dlaczego uważam, że jak najbardziej tak. 

Co może symbolizować 

kartofel?
swoje rodziny. Obu przyświecała idea 

unowocześnienia rodzimego rolnictwa, 

obaj pragnęli służyć ziemi, rozumianej 

nie tylko jako rola, ale również Ojczyzna. 

Niechcic starał się ponadto poprawić 

warunki bytu chłopstwa, a Korczyński 

ocalić rodzinny majątek przed bankruc-

twem i dostaniem się w rosyjskie ręce 

(na Kresach po powstaniu Polacy nie mieli 

prawa zakupu ziemi). Myślę, że można 

śmiało wystawić pomnik ideałom, w które 

wierzyli ci bohaterowie , a które w pewnej 

mierze pozostają aktualne. Pomnik ten 

śmiało mógłby mieć formę kartofl a.

Prawicowa ideologia forsuje, także 

za pomocą pomników, głównie dwa typy 

osobowości – żołnierza i matkę. Jednak 

tylko w bardzo prymitywnych społeczeń-

stwach potrzeba wyłącznie męskiego 

mięsa armatniego oraz żeńskich macic 

dostarczających obfi cie owego mięsa. 

Im bardziej cywilizacja jest rozwinięta, 

tym mniejsze znaczenie ma siła fi zyczna 

i wojsko – co nie oznacza, że powinno 

ono całkowicie zniknąć – a tym większe 

siła umysłu, gospodarka, nauka, kultu-

ra, sztuka. Kobiety i mężczyźni mogą 

się zatem skupić na tych dziedzinach, 

ku ogólnemu oraz własnemu dobru. 

Wystarczy, że tylko część z nich, ma-

jąca ku temu predyspozycje fi zyczne, 

psychiczne i majątkowe, się rozmnoży. 

I wystarczy że znacznie mniejsza część 

zdecyduje się na karierę wojskową. Jeżeli 

zaś to wojsko ma spełniać swoją rolę, 

sprawnie funkcjonować i być należy-

cie zaopatrzone – nie jak w przypad-

ku powstania styczniowego i innych 

polskich zrywów niepodległościowych 

– w społeczeństwie potrzeba rolników, 

inżynierów, informatyków czy lekarzy 

nie mniej niż żołnierzy. Formą uznania 

dla ciężkiej pracy tych pierwszych i dla 

ciężkiej pracy w ogóle może być między 

innymi pomnik kartofl a. 

Weronika GórskaKapliczka ku czci Matki Bożej zo-

stała wybudowana w latach 60. 

XX w. na terenie ogródka dział-

kowego przy ul. Przełajskiej przez pana 

Seweryna Juszczaka, mieszkańca Czeladzi. 

Została poświęcona przez śp. ks. Mie-

czysława Oseta w 1964 r. Pod kapliczką 

umieszczono ziemię z różnych zakąt-

ków Polski i miejsc szczególnie bliskich 

fundatorowi. Znajduje się tam ziemia 

z Cieszęcina (woj. łódzkie) – miejsca 

urodzenia fundatora, Jasnej Góry, z placu 

kościelnego najstarszego sosnowieckiego 

kościoła oraz placu kościelnego łódzkiego 

kościoła wojskowego. Według informacji 

uzyskanej od pana Juszczaka, jego oj-

ciec służył w Wojsku Polskim w stopniu 

pułkownika i był w garnizonie 11 Pułku 

Kawalerii. 

Fundator kapliczki w młodości pragnął 

zostać księdzem. Spędził nawet 3 lata w se-

minarium duchowym w Środzie Śląskiej 

Zapomniana 
kapliczka

i miał za sobą pierwsze święcenia kapłań-

skie. Został jednak usunięty pod zarzutem 

nieposiadania sakramentu chrztu święte-

go. Dokumenty potwierdzające przyjęcie 

sakramentu zagubiły się w Wieruszowie 

(woj. łódzkie) podczas okupacji. Po czasie 

okazało się, że zostały one przeniesione 

do Galowic (woj. dolnośląskie), a następ-

nie po zakończonej wojnie z powrotem 

do urzędu gminy w Wieruszowie. Było 

już jednak za późno, aby spełnić swoje 

młodzieńcze marzenia… Dziś świadkiem 

tej historii jest stojąca w zaroślach zapo-

mniana i opuszczona kapliczka.

Kapliczka murowana, otynkowana 

przypomina kształtem tę z ul. Łącz-

kowej. Na szczycie spadzistego daszku 

umieszczono niewielki krzyż. Od frontu 

jest okratowana nisza z obrazem Matki 

Bożej. Obecnie nikt nie opiekuje się tym 

miejscem.  

Robert Garstka 

Fot. R. Garstka

nr 2 (16), II kwartał 2017 r. 15

Przemoc – „wywieranie wpływu 

na proces myślowy, zachowanie 

lub stan fizyczny osoby pomimo 

braku przyzwolenia tej osoby na taki 

wpływ”. Przemoc można podzielić na fi-

zyczną i psychiczną. Najczęściej wystę-

pują razem. 

Stosowanie przemocy w każdej postaci 

i przez każdego oprawcę (indywidual-

nego lub instytucjonalnego) ma cha-

rakter postępujący i można wyróżnić 

następujące etapy: 1) wytypowanie ofiary, 

2) wyizolowanie jej z większego środowi-

ska i 3) zastosowanie przemocy. W poli-

tyce głównym kandydatem na ofiarę jest 

przeciwnik polityczny. Klasyfikuje się więc 

przeciwników politycznych ze względu 

na ich zdolność do wpływania na społe-

czeństwo i stosując różne techniki, typu 

pomówienie, oczernienie, plotka, hejt, 

przypisywanie cech i czynów nieistnieją-

cych, pozbawianie wiarygodności, rozdy-

manie drobnych potknięć, przedstawiając 

je jako katastrofy lub przestępstwa. Jeżeli 

oprawcą jest władza, to używa do tego celu 

posiadany przez siebie aparat przymusu 

(policja, prokuratura, CBA) i kontro-

lowane media. Osaczając ofiarę, daje 

do zrozumienia otoczeniu, że wspierając 

ją, będzie miało nieprzyjemności. 

Ponieważ w polityce, której głównym 

celem jest utrzymanie władzy, dobro 

społeczne jest traktowane jako niezbędna 

cena, jaką trzeba zapłacić za poparcie spo-

łeczne, władza wysyła do społeczeństwa 

przekaz, że jeżeli nadużywa przemocy, 

to po to, aby chronić społeczeństwo. Tym-

czasem chce świadomie pokazać, co może 

się stać z niegrzecznymi, a oni niech my-

ślą. Przekazują w ten sposób społeczeń-

stwu prosty model funkcjonowania świata, 

stosowany w tresurze zwierząt. Władza 

o społeczeństwo dba tylko wtedy, kiedy 

jest ono w stanie narzucić jej kaganiec. 

Aparat władzy głównie kontroluje admi-

nistrację i szkolnictwo, a ma ogromną 

ochotę kontrolować także kulturę, sztu-

kę, historię i informację szeroko pojętą. 

W obszarach, które kontroluje, wywiera 

wpływ na proces myślowy i zachowanie, 

pomimo braku przyzwolenia wielu tam 

zatrudnionych. Stosuje proste, sprawdzone 

metody: awansuje ludzi miernych, ale 

wiernych, konformiści czują się dobrze, 

niepokorni wegetują, co według władzy 

powinno im dać do myślenia.

Władza stosująca przemoc przeka-

zuje społeczeństwu swoje „złote myśli”, 

używając sformułowań wpuszczających 

ludzi w kompleksy, np. są to: „nawet małe 

dziecko wie, że…”, „wszyscy wiedzą, że…”, 

„jak kłamał w drobnej sprawie, to będzie 

kłamcą całe życie”. W pierwszych dwóch 

przypadkach, jeśli masz odmienne zdanie, 

to jesteś głupszy od dziecka lub odbie-

gasz wiedzą od wszystkich, czyli jesteś 

nienormalny. W trzecim przypadku czu-

jemy się napiętnowani, bo każdy kiedyś 

skłamał, więc nie możemy być uczciwi. 

Jest to czystej wody bolszewizm. 

Inną formą przemocy jest przemoc sym-

boliczna. Stosuje się ją, wprowadzając jako 

obowiązujące wszystkich własne symbole 

i wartości oraz model świata, używając 

do tego kontrolowanych mediów, zawłasz-

czając przestrzeń publiczną (pomniki, 

billboardy itp.). 

Społeczeństwo, które nie potrafi kontrolo-

wać władzy przy pomocy konstytucji, sądów, 

organizacji pozarządowych, niezależnych 

mediów i nie jest wystarczająco czujne, 

a uwierzy bezrefleksyjnie ludziom władzy, 

że władza to służba dla społeczeństwa, nie 

zauważy, kiedy samo stanie się służącym 

niższej kategorii, który utrzymuje pana.

redaguje Henryk Górski

„Nawet do bezprawia 

ludzie chcą sobie zapewnić prawo”

Aleksander Kumor

Przemoc 
w polityce

Chciałem wystartować razem z synem 

w zawodach narciarskich o Puchar 

Burmistrza Czeladzi. Zgłosiłem się 

na trzy albo cztery dni przed terminem 

kończącym zapisy. I co się okazało?

Po pierwsze, ilość miejsc ograniczona 

bodajże do stu. Po drugie, obowiązkowo 

trzeba zapłacić całe wpisowe, w ramach 

którego był przejazd autokarem, udział 

w zawodach i kupon na kiełbasę z gril-

la. Obowiązkowo też wyżej wymienione 

wpisowe należało uregulować gotówką bez 

możliwości wykonania przelewu na konto 

bankowe (podobno nie można wpłacić 

pieniędzy przelewem, bo wtedy wpłyną 

na konto miasta). Pytam więc, dlaczego 

jestem zmuszany do jazdy autokarem, 

jedzenia kiełbasy i biegania z gotówką 

w zębach do MOSiR-u? 

Odpowiedzi na pytania, które w tym te-

macie zadałem kolejno dyrektorowi MOSiR-

-u i radnemu Andrzejowi Mentlowi były 

żałosne. Pierwszy odesłał mnie do swojej 

współpracownicy, która nie była w stanie nic 

zrobić, a radny następnego dnia próbował 

mi wytłumaczyć stanowisko MOSiR-u, bar-

dzo zawile tłumacząc, dlaczego nasz udział 

w tych zawodach jest niemożliwy. Niestety 

nie byłem w stanie tego zrozumieć z jedne-

go powodu: wielokrotnie organizowałem 

zawody narciarskie na szczeblu różnych 

miast i nigdy nie spotkałem się z takim 

brakiem elastyczności organizatorów. Naj-

prościej powiedzieć, że nie ma miejsc itp. 

Może warto zastanowić się nad zmianami 

regulaminu na rok przyszły, żeby odejść 

od sztampy. Przycisk control v jest wy-

godny, ale tylko dla organizatorów.

Już po zawodach od uczestników dowie-

działem się, że w autokarach były wolne 

miejsca. Na stoku pewnie też, chociażby 

z tego powodu, że stok jest większy niż 

autokar…

Andrzej Kostarz

Sztampa w Pucharze Burmistrza 
w Narciarstwie Alpejskim

dziadek był moim idolem 

powodem do dumy 

(mimo tego że babcia 

– jak to żona – żartując nazywała 

go starym pierdołą) bo

żołnierz akowiec pseudo „miech” 

a po okupacji więzień

pobity i skopany przez współrodaków 

z ubecji (to samo ucho

w które uderzał 

obcasem gestapowiec poprawił mu 

polskim ludowym butem 

polak z bezpieki więc i słuch odtąd dziadek 

miał mocno

uszkodzony choć dopiero co został ojcem

i nie miał jeszcze skończonych

dwudziestu pięciu lat) spytałem pewnego 

dnia

ukochanego mojego 

bohatera dziadziuś a ilu niemców

i ilu zdrajców polskich i kanalii

które sprzedawały szwabom 

swoich i twoich sąsiadów

i tych polskich i żydowskich i innych

z różnym widzeniem świata o których 

opowiadałeś

zabiłeś na wojnie

dzień po którym 
nie chciałem być już 
nawet szarikiem
Arkadiusz R. Skowron

dziadek się zachmurzył i zagryzł zęby 

które mu jeszcze zostały

wyglądał tak jakby miał zaraz wybuchnąć

powiedział mi (po dłuższej 

po o wiele za długiej chwili

która warczała coraz duszniej)

że chyba nie zrozumiałem niczego

z jego dotychczasowych opowieści

i z książek które dla mnie przynosił i nieraz 

z trudem 

zdobywał (bym miał

coś wartościowego do czytania i do nauki

do nauki myślenia) podniósł się z krzesła 

i prawie zasłonił oczy

marszcząc o wiele za gęste brwi coraz 

mocniej coraz głośniej 

chyba nawet hamował łkanie bo mówił 

niepodobnym do swojego głosem 

że wojna 

to nie igraszka zabawa i zawody 

że to nie licytacja na statystyki 

i osiągnięcia

że wojna to nie jest gra w „kto więcej” że 

choć  i sumienie i zasady i konieczność 

wiele rzeczy i czynów mogą potem 

usprawiedliwić (albo pomóc 

wrócić do życia głowie – nieco 

ją tylko uspokajając) to jednak 

zawsze zabicie jest zabiciem 

zawsze śmierć śmiercią i kawałki 

rozszarpanych zwłok

nadal są ludzkie

niezależnie od narodowości i poglądów 

i czynów

wcześniejszych

miałem trochę ponad dziesięć lat świat 

był dla mnie otwarty 

choć śmierdział w około stan 

wojenny i puste półki kpiły 

(a wiele potrzebnych 

rzeczy i towarów zdobywano 

dla nas – dzieci - 

ze źródeł praktycznie zupełnie nam 

wtedy nie-znanych 

i nie-wiadomych) dziadek urwał się 

w pół-głosie w pół-słowie zamknął mnie 

w nawiasie zmęczonych ramion

zamknął sobą w nawias podwójny 

i wydyszał synku

areczku nigdy ale to nigdy niech cię nie 

spotka

taki dylemat taka sytuacja taka pamięć 

tamten strach 

tamta nienawiść 

tamto skurwysyńskie bycie tamta 

podejrzliwość i tamta nieufność

i tamto wszystko na co słów brakuje

o czym może lepiej już nic

już nic więcej

jeśli wnioski mają prowadzić do tego tylko

że czas wojny

to czas przygody

i dobrej zabawy

to może lepiej już o tym nic

już nic więcej

tego dnia przestała mnie cieszyć zabawa 

żołnierzykami

mimo że koledzy z podwórka śmiali się 

ze mnie

gdy już nie chciałem być jak wcześniej

jednym z czterech pancernych

albo choćby tylko

szarikiem

nie pojmował mnie mój ojciec który 

myślał głośno i kpił

że może coś jest niezdrowego z tą moją 

chłopięcością

skoro nagle przestały mnie kręcić normalne 

chłopackie zwyczaje

wiem że rozumiał mnie tylko 

dziadek choć nigdy 

 tego mi nie powiedział bo nigdy 

nie wróciliśmy do tematu

(dzisiaj po wy-literowaniiu tego 

wspomnienia zaczepiła mnie na ulicy 

rówieśniczka dziadka - ciągle pełna 

werwy - mimo tego że przekroczyła

 dawno dziewiąty krzyżyk - i zawołała

aruś? normalnie jesteś jak twój dziadek- 

wieczny mu odpoczynek- jak stach 

wyglądasz – tylko włosy dłuższe)

(zamknąłem się grzecznościowym 

uśmiechem

w prywatny nawias bo nie wiem

czy tylko wyglądam czy trochę 

jestem i naprawdę wolę nie mieć 

praktycznych potwierdzeń czkawką 

z historii która lubi się po-pieprzyć

po-wtarzalnie i po-tarzać i udawać epilepsję 

po łebkach pod włos

by udowodnić skołtunione 

znaczenie i wymowę tu-terazu)

(może lepiej już o tym nic

już nic więcej) (Boże - patrz! - dla 

Ciebie użyłem dużej litery 

dlatego proszę

 jeśli ma jednak coś być Już

to niech się spełni tylko Tamto 

życzenie Dziadka i ewentualnie ja 

 niech będę jedynie wnukiem Stachowym 

jak jestem nie-kopią

i po prostu nadal zwykłym 

starym pierdołą) (który dotąd nie zamierza 

być

choćby tylko Szarikiem)

(niestety znam moje hieny

szakale i bezdomne kundle

uwięzione w podgardlu

i niedożywione) (może lepiej już o tym nic

już nic więcej)

5 czerwca 2017 r.

Od redakcji: Status na FB, który stał 

się istotą utworu, polubiły osoby o tak 

odmiennych widzeniach świata, jak 

totalny antyklerykał z inklinacjami 

lewackimi i libertyńskim spojrzeniem 

na życia (fascynat de Sade’a) i głęboko 

uduchowiony, aktywny katolik, ateiści, 

agnostycy i wierzący. I takiego zjedno-

czenia autor i redakcja innym życzy.
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Krzyżówka

redaguje Krzysztof Macha
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Znów zrobiliśmy coś fajnego. 

W „Cafe Desa” na Rynku otwar-

liśmy nowe miejsce ekspozycyjne 

w Czeladzi! 18 maja odbył się w „Desie” 

wernisaż wystawy „Pierwsza Randka”. 

Przez miesiąc są tam prezentowane prace 

szesnastu zagłębiowskich (w tym czeladz-

kich) malarzy i fotografi ków zrzeszonych 

w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Za-

głębia Dąbrowskiego. Jak zapewnili nas 

właściciele lokalu, kolejnych wystaw spo-

dziewać się można jeszcze w wakacje. 

„Pierwsza Randka” 
już za nami!

Poprawne rozwiązanie krzyżówki z numeru 15 „Nowoczesnej Czeladzi” przesłało wielu naszych 

Czytelników. Prawidłowe hasło brzmiało: Ucz się, będziesz wielki. Wylosowaliśmy trzech zwy-

cięzców nagród książkowych. Są to: Bogusława Brodzińska, Janina Szywinska oraz Marian 

Kidawa. Nagrody proszę odbierać podczas dyżuru radnego Stanisława Pisarka (K.S. Górnik 

Piaski, ul. Mickiewicza, Czeladź-Piaski w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.00-19.00). Roz-

wiązania krzyżówki z bieżącego numeru prosimy nadsyłać w terminie do 31 lipca 2017 r. na adres 

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

W celu umieszczenia w kolejnym numerze kwartalnika 

„Nowoczesna Czeladź” treść drobnych ogłoszeń bezpłatnych 

proszę przesyłać na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Numer aktualny i wszystkie 
numery archiwalne 

„Nowoczesnej Czeladzi” 
są dostępne w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej 
im. Marii Nogajowej przy 
ul. 1 Maja 27 w Czeladzi, 

a w wersji elektronicznej 
na stronie www.nm.info.pl.

Polub nas na Facebooku

www.facebook.com/nowoczesnemiastoczeladz

■ Redakcja „Nowoczesnej Czeladzi” liczy na pomoc w dystrybucji 

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

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

■ Absolwent germanistyki z 12-letnim stażem zaprasza na korepetycje z języka 

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

■ Rehabilitacja w domu pacjenta oraz sprzęt ortopedyczny, 

NFZ lub prywatnie, tel. 666-513-860.

■ Komputery – naprawa sprzętu i oprogramowania, 

możliwy dojazd, tel. 513-648-861.

■ Zdrowie, sprawność, sylwetka. Program autorski – 

SKUTECZNOŚĆ 100%, tel. 503-060-300.

■ Usługi remontowo-budowlane. Sprawnie, szybko, dokładnie. Tel. 533-595-660. 

■ Sklep motoryzacyjny „Auto-Center”  ul. Daleka 1, Czeladź. Tel. 577 

925 255. Części samochodowe, oryginalne i zamienniki różnych 

jakości w przystępnych cenach, do każdej marki samochodu.

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

będziesz serdecznie witany na naszych spotkaniach Al-Anon. Zapraszamy. 

Zadzwoń lub napisz. Tel. 884 674 265 od poniedziałku do piątku w godz. 

18.00–20.00, każdy piątek godz. 18.30. Strona www.al-anon.org.pl, 

adres grupy: uwolnienie2003@gmail.com; ul. Niepodległości 17.

UBEZPIECZENIA
• domy/mieszkania (garaże, domki 

letniskowe, budynki gospodarcze)

• OC w życiu prywatnym
tel. 577 875 700

Krzysztof Zięcik – czeladzki mag

Wstęgę przecięli Liliana Borucka i Krzysztof Macha

Pomysłodawcy i organizatorzy galerii – Liliana 

i Witold Boruccy, Krzysztof Zięcik, Krzysztof Macha

W wernisażu uczestniczyli niemal wszyscy właściciele prac: 

Jolanta Wychowaniec, Wiesława Michalska, Teresa Lorenc, 

Teresa Wiekiera, Natalia Wasiak, Irena Wiltosińska, Krzysztof 

Zięcik, Mirosław Lipski, Mariusz Religa, Wojciech Skórka

Tradycyjna impreza czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto odbędzie 

się 24 czerwca 2017 r. Tak jak w roku ubiegłym płyniemy z Piekar Śląskich 

przez Wojkowice, siemianowicką Przełajkę i Bańgów, Czeladź i najpraw-

dopodobniej, tak jak w pierwszych dwóch spływach, do sosnowieckich Stawików. 

Zbiórka o godz. 10.00 na parkingu przed nieczynnym basenem na ul. Legionów.

RZEKA ŁĄCZY, a to zobowiązuje do większej troski o nią i w tym roku postawiliśmy 

nowe wezwanie (oczywiście w miarę możliwości kajakarzy) – oczyszczenia jej ze śmieci.

Zapisy i szczegółowe informacje: splyw_brynica@onet.eu. Zapraszamy! 

IV Spływ 
po Brynicy 
im. Aleksandra Doby

Fot. Wojciech Skórka


