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Nowe zarządzanie publiczne

Zapraszamy na kolejne spotkanie Stowa-

rzyszenia Nowoczesne Miasto. Wakacje 

się zbliżają, a my działamy. Spotykamy się 

z mieszkańcami, słuchamy ich narzekań, 

ale i porad. Dzięki temu jeszcze lepiej po-

znajemy miasto i jego mieszkańców. A ta 

wiedza jest bezcenna, by dzięki niej już 

niebawem lepiej rządzić Czeladzią. Dla 

niej samej i dla jej obywateli.

Dlatego gościem nasze-

go kolejnego spotkania

z mieszkańcami miasta 

będzie Aleksander Doba.

Pierwszy i JEDYNY na 

świecie człowiek, który ka-

jakiem dwukrotnie prze-

płynął Atlantyk. To oczy-

wiście nie jest jego jedyne 

kajakowe osiągnięcie. Olek 

przepłynął Bałtyk, zadziwił 

twardych Norwegów do-

pływając morzem Północ-

nym aż do Narviku. Spłynął 

Amazonką, gdzie dwukrot-

nie cudem przeżył rabun-

kowy napad Indian.

Opowie o tym i o innych 

przygodach podczas prze-

ciekawej prelekcji. Serdecz-

nie zapraszamy – absolut-

nie warto poznać się z tak 

niezwykłym człowiekiem. 

Tym bardziej, że jest on 

także przykładem wiecznej 

młodości w podejściu do 

życia – Olek jest już na sty-

pendium ZUS-u, a jednak

wigoru i radości duszy 

jest w nim więcej, niż

u dziesięciu współczesnych

W
miejscowościach 

Mericopa i Lave-

ne w Arizonie 

w USA istnieje prywatna 

straż pożarna. Mieszkańcy 

nieobowiązkowo opłacają 

składkę roczną w wysoko-

ści zależnej od powierzch-

ni budynków. „Przeciętnie 

licząc, przedsiębiorstwo 

Witzemana kosztuje (…) 

abonenta dwa razy taniej 

niż odpowiednia służba 

przeciwpożarowa prowa-

dzona przez administra-

cję, a jakość oferowanych 

usług jest wyższa: szybsza 

interwencja w razie pożaru 

i mniejsze szkody po uga-

szeniu. (…) Witzeman nie 

ma wyboru: żeby zacho-

wać klientów, musi być naj-

lepszy, wybiera najskutecz-

niejszy sprzęt i zatrudnia 

najmniejszą możliwą liczbę czytaj na str 3czytaj na str 9

Zaznacz 10 wyrazów, mogą być pisane w pionie, poziomie 

i po skosie. Wynik można wysłać do redakcji – będą nagro-

dy książkowe.

PRZEDSIĘBIORCZY
Mamy wielkie cele!!!

dwudziestolatkach razem 

wziętych. 

NASZE SPOTKANIE ZA-

CZNIE SIĘ o 18.00 w cze-

ladzkiej ELEKTROWNI. 

Wstęp oczywiście wolny.

NM

SAMORZĄD
Tam, gdzie osoby prywatne mogą coś zrobić lepiej, nie 

powinno działać państwo, którego zadaniem jest jedynie 

stworzenie odpowiednich ram prawnych dla działalności 

podmiotów prywatnych.

ZAPRASZAMY 22 CZERWCA
DO GALERII
ELEKTROWNIA!!!

ludzi” (Guy Sorman, Roz-

wiązanie liberalne, Wydaw-

nictwo „Kurs” 1985, s. 115). 

Natomiast fi rma Ryral/Me-

tro Fire Department z sie-

dzibą w Scottdale obsługu-

je 20 procent mieszkańców 

amerykańskiego stanu Ari-

zona i prowadzi 50 oddzia-

łów przeciwpożarowych

w pięciu stanach. Obliczo-

no, że gdyby miasto Scott-

dale korzystało z publicznej 

straży pożarnej, koszty tej 

usługi byłyby o 89 procent 

wyższe. Firma Ryral/Metro 

wprowadza wiele innowa-

cji, takich jak użycie robo-

tów do gaszenia pożarów, 

wozy strażackie maluje 

dobrze widoczną farbą, 

używa wysoko wydajne 

węże do polewania wodą, 

> cd str 8

CZELADZKI SPORT
poszedł w odstawkę

Pytania o program
NOWOCZESNEGO MIASTA

Galeria Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA

w Czeladzi przy ul. Dehnelów.

22 czerwca 2014 roku, godzina 18.00.
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Pytania o program
NOWOCZESNEGO MIASTA

AVE MARIA PO RAZ 15-TY W CZELADZI

J
ednym z podstawo-

wych założeń rozwoju 

miast, powinno być 

przyciągnięcie do nich jak 

największej ilości nowych 

mieszkańców oraz zatrzy-

manie obecnych. Tym-

czasem w Czeladzi mamy 

zupełnie inną sytuację, 

miasto nie zapewnia miesz-

kańcom praktycznie żad-

nych atrakcji stając się dla 

większości z nich jedynie 

sypialnią. Skutkiem czego 

od dobrych kilku lat nastę-

puje jego wyludnienie.

Atrakcją miasta niewąt-

pliwie powinno być Stare 

Miasto, którego początki 

istnienia datuje się na XIII 

wiek, w którym Czeladź 

uzyskała prawa miejskie. 

Jest jedynym tego typu 

zachowanym (bez więk-

szych naruszeń), średnio-

wiecznym układem urba-

nistycznym w Konurbacji 

Górnosląskiej. Na terenie 

staromiejskim zlokalizo-

wane są zabytki, które sta-

nowią dziedzictwo histo-

ryczno-kulturowe regionu 

i jako takie zostały wpisane 

do rejestru zabytków.

Są to między innymi:

- neoromański kościół pa-

rafi alny z początków XX 

wieku,

- dawny zbór ariański w 

ulicy Rynkowej, z połowy 

XVII wieku,

- drewniany dom przy

ulicy Kościelnej z XVIII 

wieku,

- zachodnia część ulicy 

Ciasnej.

Śródmieście Czeladzi, wraz 

z ulokowanym w jej cen-

trum Rynkiem powinno 

tętnić życiem, być miej-

scem spotkań i wymiany 

poglądów mieszkańców. 

Po przeprowadzonej przez 

burmistrza Mrozowskiego 

rewitalizacji czeladzkiej 

starówki, która miała miej-

sce w latach 2005 – 2008  

Rynek stał się granitową 

pustynią. Próżno szukać 

korzystających z jego uro-

ków mieszkańców. Brak 

punktów gastronomicz-

nych, kawiarni, wydarzeń 

artystycznych czy punk-

tów oferujących produkty 

lokalnych rzemieślników. 

Przyczyną takiej sytuacji 

są błędy, które popełniono 

podczas renowacji tego 

miejsca, kiedy to  skupiono 

się głównie na zagadnie-

niach technicznych, pomi-

nięto natomiast: społeczny 

i kulturalny wymiar rewita-

lizacji.

Podstawowym błędem, 

zarówno na etapie pro-

jektowania jak i realiza-

cji inwestycji, był brak 

porozumienia pomię-

dzy władzami miejskimi

a społecznością lokalną.

Nie wykonano badań ocze-

kiwań tej społeczności, nie 

określono interesariuszy, 

nie zbudowano pomostu 

pomiędzy społeczeństwem 

a władzą. Bezpośrednim 

skutkiem tych zaniechań 

była niemożność ustalenia 

oczekiwań mieszkańców 

wobec funkcji jakie ma 

spełniać odnowiony Rynek. 

Pozytywem wykonanych 

prac są jedynie odnowione 

budynki (niektóre) i place, 

nie przyciągają one jednak 

do siebie ludzi a co za tym 

idzie nie są źródłem docho-

du zarówno dla miasta jak

i przedsiębiorców. Po pro-

stu w Rynek nie opłaca się 

inwestować. Niestety obec-

ne władze, też nie robią za 

wiele w celu poprawy sy-

tuacji, zasłaniając się przy 

tym albo brakiem pienię-

dzy, albo protestami miesz-

kańców, którym przeszka-

dza hałas po godzinie 22. 

Prawdopodobnie nie mają 

jednak pojęcia jak zabrać 

się do poprawy sytuacji na 

Rynku, pomimo, że nie są 

tu potrzebne duże nakłady 

fi nansowe. 

Czy jest wyjście z sytuacji? 

Oczywiście. Po pierwsze 

należy zorganizować kon-

sultacje społeczne ma-

jące na celu, określenie 

wyobrażeń czeladzian na 

temat przyszłego przezna-

czenia, wyglądu oraz funk-

cji, tak ważnego dla nich 

miejsca jakim jest Rynek. 

Wypracowane wspólnie 

rozwiązanie pokaże czego 

tak naprawdę mieszkańcy 

oczekują od tej części mia-

sta. Następnie należy wy-

konać szereg działań mają-

cych na celu ukierunkować 

rodzaj świadczonych usług 

w okolicach Rynku. Speł-

nienie tego założenia może 

nastąpić na skutek obniże-

nia podatku od nierucho-

mości dla właścicieli, którzy 

byliby zainteresowani pro-

wadzeniem dedykowanej 

działalności gospodarczej 

głównie z zakresu gastro-

nomii, ale również lokalne-

go rzemiosła. Za wynajem 

lokali usługowych będą-

cych w zasobach gminy 

należy proponować niższe 

ceny najmu powierzchni 

usługowej, dla dedyko-

wanych działalności go-

spodarczych. Do centrum 

należy przenieść siedziby 

biur spółek miejskich czy 

lokalnych stowarzyszeń, 

które pustoszały by w go-

dzinach popołudniowych. 

Konieczna jest również pro-

mocja miejsca na przykład 

poprzez organizowanie 

na płycie jarmarków w na-

wiązaniu do historycznych 

tradycji czy organizację 

różnego rodzaju imprez o 

zasięgu lokalnym i regio-

nalnym, koncertów, spo-

tkań, wernisaży.

Jak ważne jest to miej-

sce dla mieszkańców i jak 

niewiele trzeba zrobić dla 

poprawy sytuacji, zobrazo-

wało kilka lat temu otwar-

cie Pubu na płycie Rynku.

Naprawdę cieszył oczy 

widok ludzi siedzących 

na płycie pod parasolami

i żywo dyskutujących. Nie-

rzadko o czeladzkich spra-

wach. Niestety inicjatywa, 

jak wiele innych w tym mie-

ście upadła, i to nie z powo-

du braku klientów.

Łukasz Mikulski

N
a różnych forach in-

ternetowych, pod-

czas spotkań, coraz 

częściej pojawiają się pytania 

o nasz program. O program 

Stowarzyszenia Nowocze-

sne miasto. O program jego 

liderów. Tak, jakby program 

to była najważniejsza rzecz 

na świecie. Jakby program 

miał być jakimś decydują-

cym czynnikiem o tym, czy 

nam zaufać, czy nie. Dziwi 

nas to trochę, bo nasze,  już 

wieloletnie polskie doświad-

czenie w demokracji uczy, że 

programy sobie, obietnice 

wyborcze sobie, a ich realiza-

cja sobie. 

Gdyby politycy dotrzymy-

wali wyborczych obietnic

i realizowali deklarowany 

w nich program, to nie tylko 

jako Czeladź, nie tylko jako 

Polska, ale i jako cały świat 

bylibyśmy w całkiem in-

nym miejscu niż jesteśmy.

J
ak widać bliskość wy-

borów samorządowych 

sprzyja rozwojowi kul-

tury w mieście. Organiza-

torem trzech koncertów, 

które w tym roku składały 

się na festiwal tradycyjnie 

było Miasto Czeladź. Kon-

certował zespół solistów 

przy akompaniamencie 

Orkiestry Polskiej Opery 

Kameralnej, którą kierował 

Kazimierz Wiencik. 

Inauguracyjny koncert fe-

stiwalu pod tytułem „A to 

polska właśnie” odbył się 

w Galerii Sztuki Współcze-

snej „Elektrownia”. Podczas 

jego trwania przybyli go-

ście mogli posłuchać arii

i duetów z najsłynniejszych 

oper Stanisława Moniuszki. 

Rozbrzmiały również utwo-

ry włoskich kompozytorów 

z Giuseppe Verdim na cze-

le. Publiczność mogła też 

posłuchać melodii z musi-

calu „Skrzypek na dachu” 

Jerry’ego Bocka.

Drugi dzień, zatytułowany 

„Kazimierz Kowalski zapra-

sza”, odbył się pod gołym 

Wystarczy poczytać pro-

gram któregokolwiek z do-

tychczasowych burmistrzów 

Czeladzi przed wyborami

i porównać go z tym, co 

udało się zrealizować. OJEJ – 

efekty po prostu bolą. 

Według nas znacznie waż-

niejsze jest KTO ma realizo-

wać PROGRAM. Bo oczywi-

ście i my go MAMY! Ale po 

pierwsze jeszcze nie czas, by 

już zdradzać nasze pomy-

sły na Czeladź, a po drugie, 

w kontekście powyższego, 

ważniejsze jest, KTO ma go 

realizować. Przecież w za-

rządzaniu miastem i nie tyl-

ko miastem, w zarządzaniu 

czymkolwiek, najważniejsze 

jest, by ten zarządzający był 

po prostu dobrym gospoda-

rzem. Każdy z nas zna domy, 

w których wszystko jest na 

swoim miejscu. I każdy z nas 

zna miejsca, gdzie panuje 

„bałagan, brud, syf i ubó-

stwo”. Sto razy ważniejsze od 

jakiegoś wymyślnego, wzię-

tego z kapelusza programu, 

jest po prostu dobre zarzą-

dzanie. Dobre wykorzysta-

nie potencjału miasta, jego 

mieszkańców, jego możli-

wości. I to właśnie oferujemy 

Czeladzi. Nie jakieś cuda na 

patyku. Po prostu rozważne, 

pełne konsultacji zarządza-

nie. Słuchanie głosów miesz-

kańców i wykorzystywanie 

wszelkich możliwych środ-

ków, by realizować mądre

i realne kierunki funkcjono-

wania i rozwoju miasta.

Oczywiście nie odżegnu-

jemy się od prezentacji 

szczegółów programu. 

Przyjdzie na to czas. Nasza 

rada programowa, której 

skład – gdy już go ujawnimy 

– wielce i pozytywnie Was 

zadziwi, ciągle go doskonali. 

Zresztą kampania wyborcza 

jeszcze się nie zaczęła, więc 

liczymy na cierpliwość. Za-

tem prosimy nadal zadawać 

nam pytania, nadal podawać 

w wątpliwość nasze zamiary. 

Atakujcie nas, pytajcie. Do 

wyborów jeszcze szmat cza-

su. Przyjdzie czas na odpo-

wiedzi. Będziemy wydawać 

dalej naszą gazetę i na jej 

łamach będziecie je znajdo-

wać. Zresztą już je znajdu-

jecie. Były w pierwszym, są

w tym i będą w kolejnych nu-

merach.

A swoją drogą wybory

w demokracji – między in-

nymi właśnie i przez te wy-

myślane, a często cudowne 

i nierealne programy – to 

niezwykła loteria. Demokra-

tyczne wybieranie jednego 

z  kandydatów w niczym nie 

przypomina rzeczywistej ry-

walizacji.  Gdyby zastosowa-

no w Polsce rewolucję Pisar-

ka (opisaną w poprzednim 

numerze Głosu Zagłębia), 

wówczas łatwiej byłoby do-

konać mądrego wyboru. Te-

raz jednak jest tak, że można 

mieć najlepszego na świecie 

przedstawiciela/kę homo sa-

piens – mózg jak u Einsteina,

siła Pudziana, szybkość 

Bolta, dedukcja Sherlocka, 

wrażliwość Matki Teresy

i uczciwość Chrystusa – a nie 

ma to najmniejszego zna-

czenia wobec faktu, że dana 

partia woli lansować swego 

kandydata!!! Swoją drogą, 

bardzo często na zasadzie 

kopniaka w górę, żeby się 

go po prostu pozbyć z dane-

go układu. Albo dlatego, że 

taki delikwent  daje większe 

gwarancje partyjnego posłu-

szeństwa lub ma jakieś haki 

na partyjnych towarzyszy. 

A później ten ich wybraniec 

jednak wygrywa ze znacz-

nie lepszym kandydatem. 

Bo partia silna, bo było dużo 

kasy na kampanię, bo nie ma 

możliwości dowiedzenia się 

niebem na płycie czeladz-

kiego rynku. Zgromadzeni 

goście mogli posłuchać 

fragmentów znanych 

oper i operetek takich jak 

Carmen, Cyganeria, Tosca

i innych. Posępne otocze-

nie rynku na chwilę  wypeł-

niły też skoczne melodie ze 

znanych utworów estrado-

wych.

Ostatni koncert festiwa-

lu, pod nazwą „Ave Maria”, 

tradycyjnie odbył się w ko-

ściele św. Stanisława przy 

czeladzkim rynku. Mury 

świątyni wypełniły pieśni 

sakralne, głównie maryjne. 

Nie zabrakło oczywiście 

utworu, od którego wziął 

nazwę sam festiwal. Za-

brzmiały również utwory 

innych znanych kompo-

zytorów: Bacha, Schuber-

ta, Mozarta i wielu innych 

sław. 

Możemy być dumni, że tak 

ważna i wspaniała impreza 

odbywa się w naszym mie-

ście. Szkoda tylko, że przy 

niewielkiej frekwencji jego 

mieszkańców.

Tak jak rok temu dyrekto-

rem artystycznym festiwalu 

był Kazimierz Kowalski,

który podczas poprzed-

niej, XIV edycji, zmienił na 

tym stanowisku Sławo-

mira Pietrasa –  jednego

z najwybitniejszych na 

świecie dyrektorów te-

atrów operowych. Zmiana 

nie odbyła się bez kontro-

wersji.  Tymi oto słowami 

Sławomir Pietras rok temu 

wypowiadał się na łamach 

tygodnika Angora: Osza-

lała burmistrz Miasta Cze-

ladź Teresa Kosmala usiłuje 

mnie usunąć z festiwalu 

Ave Maria. Przez kilkanaście 

lat, bez niczyjej nomina-

cji budowaliśmy w gronie 

przyjaciół tę wspaniałą se-

rię wydarzeń artystycznych

w mieście, gdzie się urodzi-

łem i w kościele pod wezwa-

niem św. Stanisława, gdzie 

byłem ochrzczony. A teraz to 

wyrzucanie... dlaczego?

NM

RYNEK
o nim czegoś rzeczywistego, 

obiektywnego. No i mamy 

wtedy burmistrza papucia, 

który zamiast mieć własne 

jaja (lub cyce), służy swoim 

szefom. Tak jest w Polsce bez 

przerwy!!! Na każdym szcze-

blu. 

Dlatego apelujemy: 

czeladzianie, patrzcie na 

nas bardzo dokładnie, 

przyglądajcie się, zadawaj-

cie pytania, przychodźcie 

na nasze spotkania, po-

męczcie nas. Wówczas bę-

dziecie wiedzieć, że tylko 

my dajemy szansę nasze-

mu miastu.

Czekamy na pytania. Proszę 

zadawać  je w e-mailach,

w listach wysyłanych na ad-

res redakcji, na miejskich 

forach internetowych i bez-

pośrednio na spotkaniach. 

Odpowiemy na wszystkie!

NM

Tegoroczny koncert Ave Maria w Czeladzi zorganizowano

z dużą pompą i zapewne za niemałe pieniądze. 

JEST MARTWY
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J
uż niebawem Pierwszy 

Powojenny Spływ Kaja-

kowy na Brynicy. Skorzy-

staliśmy z okazji goszczenia 

w Czeladzi WIELKIEGO ka-

jakarza Aleksandra Doby

i powierzyliśmy mu funk-

cję KOMANDORA. Nasz 

spływ ma nazwę RZEKA 

ŁĄCZY MIASTA. Tak jest w 

rzeczywistości, a w naszym 

przypadku w wyjątkowy 

sposób. Bo nasza Brynica, 

choć krótka, łączy wiele 

miejscowości a jednocze-

śnie dzieli krainy – Śląsk

i Zagłębie Dąbrowskie. 

Niestety jest to rzeka 

zniewolona przez czło-

wieka. Zamknięta w beto-

nowym więzieniu i zasilana 

ściekami z śląskich i zagłę-

biowskich miast. 

Zniewolona i zniszczona 

tak bardzo, że w świado-

mości mieszkańców nie 

istnieje już jako rzeka.

A przecież słowo rzeka to 

synonim rekreacji, czysto-

ści, świeżości, wypoczynku, 

plażowania, kąpieli. 

Dlaczego musimy jeździć 

nad odległą Krutynię czy 

Czarną Hańczę? Czy re-

alizacja takich pojęć nie 

byłaby możliwa i u nas?

W naszym mieście? 

Zdjęcia pokazują jak to 

wygląda – jakie świństwa 

wpływają do Brynicy od 

strony Bańgowa czy Grodź-

ca. A przecież Grodziec to 

teren naszego powiatu. 

Gdzie jest  starosta powia-

towy, który tak lubi cze-

ladzkich maturzystów i cze-

ladzkie dzieci? To pokazuje 

dziś  na plakatach poroz-

wieszanych w naszym mie-

ście – chce zostać naszym 

burmistrzem? Marzy mu 

się ciepła posadka na ko-

lejne parę lat? Co zrobił dla 

Czeladzi? Co zrobił dla Bry-

nicy? Co zresztą zrobili jego 

poprzednicy? Ileż milionów 

złotych wydano na beto-

nowe i kamienne budowle

w miastach nad Brynicą

a dla rzeki nie zrobiono 

NIC!!!

A przecież, gdyby spełniły 

się nasze rzeczne marze-

nia, ta rzeka mogłaby być 

nie tylko ozdobą, nie tylko 

miejscem rzeczywistej re-

kreacji i wypoczynku, ale 

też miejscem dającym miej-

sca pracy. I nie trzeba by 

jechać nad Pilicę czy Nidę. 

Pierwszy
Powojenny
Spływ
Kajakowy
na Brynicy

RZEKA ŁĄCZY MIASTA

Wystarczyłoby przyjść na 

spacer lub podjechać rowe-

rem nad NASZĄ rzekę. To 

do nas przyjeżdżaliby inni.

Dlatego Stowarzyszenie 

Nowoczesne Miasto ser-

decznie zaprasza na spływ, 

by przybliżyć ten problem

z nadzieją na dyskusję i szu-

kanie rozwiązań. 

Czekamy na Was.

Program imprezy:

Zbiórka 22 czerwca 2014 

roku o godzinie 15.00, nad 

brzegiem rzeki przy ulicy 

Przełajskiej 76; następnie 

rozkładanie oraz wodowa-

nie kajaków i pontonów.

Start o godzinie 15.30.

Meta na wysokości Liceum 

im. B. Prusa w Sosnowcu. 

Rzeka na całej długości 

spływu nie ma specjalnych 

trudności  i żadnych głębin 

czy uskoków. Na wysoko-

ści mostów w Czeladzi jest 

w niej kilka kamieni, które 

trzeba sprytnie ominąć. 

Najlepiej będzie płynąć śla-

dem kajakowego mistrza 

Aleksandra Doby. Zaleca 

się, by w spływie uczestni-

czyły osoby mające oby-

cie z wodą. Obowiązkowe 

jest  włożenie kamizelek 

ratunkowych oraz sporto-

wego obuwia. Nie wyklu-

czone jest zamoczenie się 

w niestety niezbyt czystej 

wodzie i dlatego na mecie 

będzie możliwość opłuka-

nia się.

Życzymy doskonałej zaba-

wy przy świetnej pogodzie. 

A po spływie zapraszamy 

do czeladzkiej Elektrowni, 

gdzie o 18 rozpocznie się 

spotkanie z Olkiem Dobą

i ze stowarzyszeniem No-

woczesne Miasto. Obec-

Na Brynicy, 1930 rok, fot.  Henryk Łyżwiński

Niebezpieczne miejsce spływu – dopływ bystrego potoku
w Józefowie tworzy zagrożenie wywrotką wśród kamoli

STAŁO SIĘ,

15 maja 2014 roku odby-

ło się pierwsze spotkanie 

Czeladzkiego Stowarzy-

szenia Nowoczesne Mia-

sto z mieszkańcami Cze-

ladzi.

Gościem specjalnym 

spotkania był Krzysztof 

Wielicki, światowej sła-

wy himalaista, a przede 

wszystkim niezwykle cie-

kawy człowiek z bogatym 

i niezwyczajnym doświad-

czeniem życiowym. Tego 

dnia przedstawiliśmy się 

czeladzianom, którzy mo-

gli dowiedzieć się skąd 

pomysł na powstanie sto-

warzyszenia, jak ciężko 

osobom bezpartyjnym za-

istnieć na scenie politycz-

nej i co sądzimy o obecnym 

stanie miasta. Na spotkaniu 

zjawił się także poseł na 

Sejm RP – Witold Klepacz,

który przyznał, że nie wi-

dział do tej pory podobnej 

grupy entuzjastów w Cze-

ladzi i jako poseł pokłada

w stowarzyszeniu ogrom-

ne nadzieje, a także wierzy, 

iż uda się Nowoczesnemu 

Miastu zaszczepić wśród 

mieszkańców ideę dokony-

wania zmian. 

Mimo niesprzyjającej aury 

czeladzianie licznie przy-

byli na spotkanie. Fre-

kwencja przerosła nasze 

oczekiwania, bowiem na 

nasze pierwsze spotkanie 

przyszło ponad sto osób. 

Jesteśmy  wdzięczni za tak 

liczne przybycie i czekamy 

na więcej, bo jak wiadomo 

apetyt rośnie w miarę je-

dzenia. Będzie jeszcze cie-

kawiej, jeszcze konkretniej 

i z coraz większą uwagą bę-

dziemy analizować obecny 

stan miasta i pomysły na 

poprawianie Czeladzi. 

NM

„Chcemy dążyć do tego, aby 
być awangardą, być w czołówce 
rozwijających się miast i rozwijających 
się ludzi. Mamy nadzieję, że 
stowarzyszenie zgromadzi tych, 
którzy chcą dokonywać pozytywnych 
zmian i iść do przodu” – powiedział lider 
Stowarzyszenia Stanisław Pisarek.

wystartowaliśmy! 

ność obowiązkowa – taka 

okazja może sie już nie 

powtórzyć. Olek to JEDYNY

taki człowiek na całym 

świecie w całej jego historii 

– i to NASZ!!! POLSKI!!!

NM

Brynica, doplyw z Grodźca

Brynica – sporo róznych ptaków wodnych
Nasz gość honorowy, Krzystof Wielicki 

Program imprezy:
Zbiórka 22 czerwca 2014 roku
o godzinie 15.00
nad brzegiem rzeki
przy ulicy Przełajskiej 76.
Start o godzinie 15.30!
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Estera Widera 

Od dwóch lat mieszkam

w Czeladzi, ponieważ wła-

śnie tu znalazłam mojego 

męża, przyjaciela i to dla 

niego przeprowadziłam się

z Bielska-Białej do pięknej 

Czeladzi. Użyłam słowa 

„pięknej”, ponieważ uwa-

żam, że to właśnie MY, po-

przez swoje nastawienie, 

widzimy w danym miejscu 

piękno lub zupełnie coś od-

wrotnego. Bielska starówka 

jest autentycznie piękna, ale 

i czeladzka może się taką 

Dariusz Pawłowski 

Urodziłem się w 1987 roku

w Czeladzi, gdzie miesz-

kam do dziś. Dobro mojego 

miasta mam w genach, bo 

już moi pradziadkowie się 

w nim osiedlili. Z Czeladzią 

wiążę swoją przyszłość. 

Mam wykształcenie wyż-

sze zawodowe, ukończyłem 

Wydział Administracji i Za-

rządzania, specjalność ad-

ministracja samorządowa 

w sosnowieckiej Humanitas. 

Jestem Sekretarzem Sto-

warzyszenia Nowoczesne 

Przemysław Rączka 

Od 1988 roku, czyli od dnia 

swoich narodzin, jestem 

związany z Czeladzią. Choć 

od najmłodszych lat sta-

wiałem na sport, w którym 

Marek Kocoń 

Urodziłem się i mieszkam 

w Czeladzi już od 61 lat. Je-

stem żonaty z  Małgorzatą 

– biologiem, mamy cór-

kę Agatę, która jest radcą

stać. W 2008 roku otrzyma-

łam dofinansowanie unijne 

na założenie działalności go-

spodarczej i od tej pory pro-

wadzę własną działalność

w której zajmuję się szkole-

niami z dziedziny psycho-

logii, motywacji, wizerunku

i stylizacji. We wszystkim co 

robię, stawiam na kreatyw-

ność, otwartość i pozytyw-

ne nastawienie do siebie

i innych. Satysfakcję daje mi 

nie tylko sam fakt pomocy 

w zmienianiu czyjegoś ze-

wnętrznego wizerunku, ale 

przede wszystkim pomoc 

w zmianie postrzegania sa-

mego siebie, która prowadzi 

do pełnej akceptacji własnej 

osoby. 

Miasto i cieszy mnie fakt, że 

moja społeczna aktywność 

daje szansę zmiany Czeladzi 

na lepsze.  Swoją działalność 

zawodową zawsze wiążę 

z pracą z ludźmi, od kilku 

lat jestem przedstawicie-

lem handlowym w branży 

ochroniarskiej. Uwielbiam 

sport, zarówno czynnie jak 

i biernie. Jestem młodym 

człowiekiem, który posiada 

inne spojrzenie na problemy 

naszego miasta, niż ludzie 

którzy od lat zasiadając w 

radzie miasta, już się po pro-

stu„wypalili”. Dlatego współ-

tworzę Stowarzyszenie No-

woczesne Miasto, bo skupia 

ludzi młodych, ambitnych

i pełnych wiary w lepsze 

życie w naszym mieście,

a dzięki temu jest gwaran-

tem lepszej, nowoczesnej 

i przyjaznej Czeladzi dla 

wszystkich mieszkańców. 

Chcę swoją wiedzę, umie-

jętności i zaangażowanie 

spożytkować w pracy samo-

rządowej.

osiągałem sukcesy nie tylko 

na arenie wojewódzkiej, ale 

także ogólnopolskiej – m.in. 

dwukrotnie brałem udział 

w Mistrzostwach Polski, to 

jednak po uzyskaniu peł-

noletniości, zdecydowałem 

się postawić krok w kierun-

ku komunikacji społecznej

i dziennikarstwa. W obu tych 

dziedzinach realizuję się do 

dnia dzisiejszego, osiągając 

dobre wyniki w pracy. Jako 

aktywny obywatel miasta 

Czeladź, w 2012 roku zdecy-

dowałem się hobbystycznie 

otworzyć portal Czeladz24.

com.  Wraz z towarzyszący-

mi mi ludźmi, główny nacisk 

stawiamy na informacje po-

lityczne z naszego miasta - 

ale nie tylko. Portal zasłynął 

Powołaliśmy Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto, 
organizację nowego pokolenia, które chce odważnie 
budować otwartą i nowoczesną Czeladź.

Wiemy, jaka jest obecnie sytuacja naszego miasta. Potężne zadłużenie, brak pomy-
słów i perspektyw rozwoju.
Martwe centrum miasta, nieudolne zarządzanie nadmiernie rozbudowaną admi-
nistracją, brak perspektyw zawodowych dla mieszkańców, brak oferty dla dzieci
i młodzieży. Czeladź jest wręcz przytłoczona aktywnością otaczających nas miast
i dla wielu mieszkańców stała się już tylko niezbyt wygodną sypialnią, z którą trudno 
kojarzyć własną przyszłość.

A przecież jeszcze niedawno wszystko wydawało się w zasięgu ręki. Niestety,
począwszy od końca zeszłego wieku kolejne władze marnotrawiły szansę, jaka stała 
przed miastem. Wielkie pieniądze ze sprzedaży gruntów rozmyły się nie wiadomo 
jak i na co (a może wiadomo, tylko to niewygodna wiedza), a dziś potężnie zadłużone 
miasto ledwo wiąże koniec z końcem.
Dlatego najwyższy czas na zmiany.

Najwyższy czas powiedzieć STOP tym samym twarzom, tym samym przedstawi-
cielom tych samych partii. NIE WOLNO zostawić miejskiej władzy w ich rękach.
Najwyższy czas na ludzi kompetentnych i oddanych miastu. Ludzi, dla których celem 
będzie autentyczne dobro miasta, a nie tylko prywatne ambicje i kariery. Ludzi, któ-
rzy będą Czeladzi dawać, a nie od niej brać.
Czas na ludzi Nowoczesnego Miasta!

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy podzielają takie podejście. Szukamy ludzi 
kreatywnych, energicznych, gotowych do walki o przejście do grupy pozytywnych 
bohaterów w historii Czeladzi. 
W kolejnych naszych gazetach, ulotkach i innych przeróżnych formach kontaktu
z mieszkańcami będziemy prezentować naszych ludzi. Aż do momentu, gdy przed 
wyborami zaprezentujemy wszystkich kandydatów, którzy WYGRAJĄ wybory
w Czeladzi.
Dziś kolejna odsłona.

tym, że można na nim uzy-

skać informacje, jakich trud-

no by szukać w innych me-

diach. W trakcie ostatnich 

lat, jako redaktor naczelny 

przeprowadziłem wiele roz-

mów z mieszkańcami Czela-

dzi podczas różnych wyda-

rzeń lokalnych. To sprawiło, 

że jeszcze bardziej poznałem 

ich potrzeby, co do poprawy 

życia w naszym mieście.

POZNAJCIE 
NAS

prawnym zatrudnioną

w Komisji Nadzoru Finan-

sowego w Warszawie.

Od 1981 roku prowadzę wła-

sną firmę Przedsiębiorstwo 

Produkcji Metalowej MI-

KRON w Czeladzi przy ul.Ko-

smonautów 39, specjalizu-

jącą się głównie w produkcji 

śrub wytrzymałościowych. 

Wcześniej pracowałem

w KWK „Czerwona Gwardia”. 

Moje główne pozazawo-

dowe zainteresowanie to 

sport. Jestem członkiem klu-

bu biegacza TKKF MOSIR SA-

TURN Czeladź i jako członek 

tego klubu brałem udział

w wielu wyścigach biego-

wych. W okresie letnim do-

chodzi jeszcze rower, gdzie 

również startuję w wielu 

zawodach rowerowych 

dla amatorów. W zimie za-

mieniam rower na narty 

biegowe. zaliczyłem wiele 

startów w biegach długody-

stansowych dla amatorów 

w kraju i za granicą. Z wyni-

kami bywa różnie, ale nigdy 

nie byłem ostatni. Swoje 

zamiłowanie do sportu za-

szczepiłem u swojej rodziny, 

córka jest biegaczką, pływa 

oraz jeździ na nartach, na-

tomiast wnuk Piotr to, mam 

nadzieję, przyszły mistrz

w judo i pływaniu. 

Sport nauczył mnie wytrwa-

łości, cierpliwości, systema-

tycznego dążenia do celu, 

współpracy z innymi ludźmi.
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BUDŻETU OBYWATELSKIEGO JEDNAK NIE BĘDZIE

Media o nas

CZELADZKI SPORT

G
dy K.S. Górnik Piaski 

zakwalifi kował się 

do IV ligi - zrobiło 

się o nim głośno w Czeladzi

i całej okolicy. Z wielu stron 

padały różne deklaracje 

dotyczące stworzenia lep-

szych warunków do treno-

wania. MOSIR, właściciel 

obiektu przy ul. Mickiewi-

cza, użytkowanego przez 

Klub, już w 2012 roku pla-

nował jego modernizację. 

Miało powstać ogrodzenie 

stadionu od strony ogród-

ków działkowych, sektor 

dla kibiców i gości, oraz try-

buny na widowni stadionu 

na 300 miejsc siedzących. 

I co?  Wyszło jak zwykle, 

na planach się skończyło. 

Miejsca siedzące owszem, 

pojawiają się, ale dopiero 

w tym roku. Jak to możli-

we, że IV ligowy klub, który 

reprezentuje Piaski i nasze 

miasto w Polsce musi zma-

gać się z takimi problema-

mi i wstydzić przed zespo-

łami przyjeżdżającymi do 

Czeladzi na mecze ligowe? 

W miastach o podobnej 

wielkości, o wsiach nawet 

nie wspominając, są takie 

obiekty sportowe, że my 

możemy czerwienić się ze 

wstydu. Żyjemy w XXI wie-

ku, a infrastruktura nie różni 

się od tej z czasów komuny. 

Kąpiel pod prysznicem jest 

prawdziwym wyzwaniem, 

bo wody ciepłej nie ma, w 

szatni z ławek wychodzą 

gwoździe – takie przykłady 

można mnożyć bez końca. 

Sytuacja jest katastrofal-

na. To cud, że w tych wa-

runkach potrafi ą się jakoś 

odnaleźć zawodnicy, któ-

rzy często spełniają swoje 

marzenia grając w Górniku 

Piaski. Jak długo jeszcze?

Prezes Zagłębia Sosnowiec, 

Marcin Jaroszewski, zwią-

zał się umową o współ-

pracy z Górnikiem Piaski. 

Porozumienie jest rozbu-

dowane, oprócz szkolenia 

dzieci i młodzieży, umowa 

dotyczy także szkolenia se-

niorów. W kadrze lidera IV 

ligi- Górnika Piaski jest kilku 

wychowanków Zagłębia, 

a także trzech wypożyczo-

nych z Zagłębia Sosnowiec 

zawodników: Wojciech 

Białek, Jakub Malara i Ka-

rol Rzymowski. Górnik Pia-

ski to drugie za Zagłębiem 

Sosnowiec stowarzyszenie 

w Zagłębiu, mimo to sytu-

acja zawodników, którzy 

przynoszą chlubę naszemu 

miastu, nie jest dobra.

Piłkarze dostają Stypendia 

dla Sportowców. W skali 

miesiąca wynoszą ok. 100 

zł. Weźmy pod uwagę, że 

jeden z zawodników, aby 

reprezentować KS. Górnik 

Piaski, dojeżdża z Tychów 

na treningi i mecze. Łatwo 

więc wyliczyć, że stypen-

dium nie pokrywa nawet 

jego kosztów paliwa. Rzą-

dzący burmistrz i cała Rada 

Miasta, powinni zrozumieć, 

że każdy wygrany mecz 

naszej drużyny, to wygra-

na zarówno miasta i jego 

władz. Dlatego też powin-

ni oni wspierać IV ligowy 

zespół, powinni też  inwe-

stować w rozwój sportu w 

mieście, bo tragiczna sytu-

acja nie dotyczy tylko Gór-

nika Piaski.

W całej Czeladzi brakuje 

zaangażowania i pomocy 

rządzących w inicjatywach 

sportowych. Gdyby nie 

grupa zapaleńców, która 

jest pośrednio i bezpośred-

a także pobudza inwencję

pracowników (Emanuel Sa-

vas, Prywatyzacja. Klucz do 

lepszego rządzenia, Warsza-

wa 1992, s. 207-208).

Podobnie jest w Danii, 

gdzie ochronę przeciwpo-

żarową dla połowy miesz-

kańców zapewnia pry-

watna fi rma Falck, która w 

1983 roku zatrudniała 6000 

pracowników i posiadała 

130 stacji z całodobową 

obsługą. Firma ta świad-

czy także usługi medyczne 

(posiada helikoptery ratun-

kowe), holownicze i ratow-

nictwa wodnego. W porów-

naniu ze strażą publiczną,

w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca usługa Falcka 

była trzy razy tańsza. Także 

w Kanadzie „koszt w pełni 

odpłatnych miejskich od-

działów straży pożarnej 

był o około jedną trzecią 

wyższy niż koszt oddziałów 

zatrudniających ochotni-

ków i płatnych strażaków, 

natomiast nie stwierdzo-

no różnicy w skuteczno-

ści tych dwóch rodzajów 

ochrony przeciwpożarowej 

(mierzonej wartością strat 

majątkowych)” (Savas, Pry-

watyzacja…, s. 206-207).

Według prawa Savasa 

„sektor prywatny jest za-

wsze dwa razy tańszy niż 

sektor publiczny przy wy-

konywaniu tych samych 

prac w służbie publicznej” 

(Sorman, Rozwiązanie…,

s. 113). Emanuel Savas 

doszedł do takiego wnio-

sku po 10 latach zbiera-

nia i studiowania danych 

w pięciu krajach: Stanach 

Zjednoczonych, Kanadzie, 

Szwajcarii, Wielkiej Brytanii 

i Niemczech dotyczących 

kosztów usuwania śmieci. 

„Wszystkie liczby są zgod-

ne: wywóz śmieci przez 

prywatnego przedsiębior-

cę kosztuje zawsze 42% 

taniej, niż ta sama operacja 

wykonana przez miejski 

zakład oczyszczania. (…) 

Prawo Savasa znajduje za-

stosowanie w odniesieniu 

do różnych usług: przy 

sprzątaniu pomieszczeń 

biurowych otrzymuje się 

oszczędności rzędu 73%, 

ulic – 43%; 56% przy kon-

serwacji sygnalizacji świetl-

nej, 96% [!] przy asfaltowa-

niu nawierzchni, 40% przy 

koszeniu trawników i 37% 

przy okrzesywaniu drzew” 

(Sorman, Rozwiązanie…, s. 

113). Obliczono, że koszty 

transportu publicznego

w USA, Wielkiej Brytanii, 

Australii i w Niemczech 

były o 54-100 procent wyż-

sze niż transportu prywat-

nego, a w krajach rozwija-

jących się od 68 procent do 

100 procent wyższe (Savas, 

Prywatyzacja…, s. 153). Co 

ciekawe, obliczono, że gdy-

by NASA była przedsiębior-

stwem prywatnym, to jej 

programy kosmiczne kosz-

towałyby o połowę taniej.

Dlaczego o tym piszę?

W wielu krajach świa-

ta (m.in. USA, Kanadzie, 

Wielkiej Brytanii, Austra-

lii, Nowej Zelandii czy

w krajach skandynawskich) 

szczególnie na szczeblu 

samorządowym i lokal-

nym coraz popularniejsze 

jest nowe zarządzanie pu-

bliczne, które w literaturze 

przedmiotu określane jest 

także zarządzaniem przed-

siębiorczym, zarządzaniem 

menadżerskim czy admi-

nistracją publiczną opartą 

na rynku. Polega ono na 

tym, że po pierwsze, sek-

tor prywatny oddziałuje na 

sektor publiczny (w tym na 

administrację publiczną)

O
pisywana na łamach 

naszego pisma ini-

cjatywa Budżetu 

Obywatelskiego w Czeladzi 

na razie zostaje wstrzyma-

na. Powodem jest błęd-

nie przygotowany projekt 

uchwały przygotowany 

przez radnych, mający 

niezgodności z obowiązu-

jącymi przepisami. Radni

z ogromnym zapałem in-

formowali o tworzonej

inicjatywie, a jednocześnie 

nie potrafi li sporządzić 

prawidłowego projektu 

uchwały. Śląski Urząd Wo-

jewódzki przesłał do nasze-

go magistratu informację 

o wszczęciu postępowania 

nadzorczego w sprawie 

stwierdzenia nieważności 

uchwały dotyczącej Budże-

tu Obywatelskiego. W oce-

nie organu nadzoru normy 

zawarte w projekcie nie 

O tym, że zaczynamy się li-

czyć, świadczą pojawiające 

się medialne relacje na te-

mat Stowarzyszenia Nowo-

czesne Miasto, a zwłaszcza 

na temat jego lidera: Stani-

sława Pisarka.

W ostatnim dodatku Dzien-

nika Zachodniego o Czela-

dzi, Pani Agata Pustułka

w artykule zatytułowanym 

„W Czeladzi już rozpoczęła 

się gra o tron... burmistrza. 

Są kandydaci” tak opisała 

naszą obecność w Czeladzi:

„Pierwszy do boju ruszył 

Stanisław Pisarek, wydaw-

ca i podróżnik, lider Cze-

ladzkiego Stowarzyszenia 

Nowe zarządzanie publiczne

PRZEDSIĘBIORCZY
SAMORZĄD

Wywóz śmieci
przez prywatnego
przedsiębiorcę
kosztuje o około 40% 
taniej, niż ta sama 
operacja wykonana
przez miejski zakład
oczyszczania
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w ten sposób, że ten ostatni 

przyjmuje pewne rozwią-

zania typowe dla gospo-

darki rynkowej (konkuren-

cja) oraz najlepsze wzorce 

zarządzania stosowane w 

sektorze prywatnym (za-

rządzanie menadżerskie)

i posługuje się nimi w swo-

jej działalności. 

Po drugie, wiele usług 

publicznych, które do-

tychczas były realizowane

przez sektor publiczny

(w skali samorządu może 

to być wywóz śmieci, utrzy-

manie straży pożarnej, bu-

dowa dróg, sprzątanie 

ulic), poprzez prywatyzację 

przedsiębiorstw państwo-

wych czy komunalnych jest 

realizowanych przez sektor 

prywatny. Do tej kategorii 

należy zaliczyć również kon-

traktowanie usług i dóbr, 

czyli zlecanie wykonywania 

usług i dóbr publicznych 

sektorowi prywatnemu (na 

przykład outsourcing, part-

nerstwo publiczno-prywat-

ne). W efekcie nowe zarzą-

dzanie publiczne prowadzi 

do zmniejszania udziału 

sektora publicznego w go-

spodarce, gwarantuje niż-

sze koszty dla podatników, 

a jednocześnie wyższy 

poziom usług, dotychczas 

publicznych, co wymu-

sza konkurencja rynkowa. 

Warto zastanowić się, czy 

właśnie teraz Czeladzi nie 

jest potrzebna taka zmiana 

w kierunku nowego zarzą-

dzania publicznego. Osoby 

zainteresowane pogłębie-

niem tematu i sprawdze-

niem, jak nowe zarządzenie 

publiczne działa w prak-

tyce, odsyłam do dwóch 

książek:

• David Osborne, Ted Ga-

ebler, Rządzić inaczej. Jak 

duch przedsiębiorczości 

przenika i przekształca ad-

ministrację publiczną, Me-

dia Rodzina, Poznań 2005 

oraz

• Rudolph Giuliani (red.), 

Przedsiębiorczy samo-

rząd. Instrukcja obsługi,

Centrum Adama Smitha, 

Warszawa 2007.

Tomasz Cukiernik
Czeladzianin od urodzenia, 
wolnorynkowy publicysta
i komentator gospodarczy
www.tomaszcukiernik.pl

poszedł w odstawkę

nio oddana sprawom spor-

tu w mieście – życie spor-

towe w Czeladzi pewnie by 

nie istniało.

Sport poszedł w odstawkę. 

A przecież nie wolno nam 

zapominać, że to często 

sport ratuje od patologii 

naszą młodzież i dzieci. 

Dajmy im zatem szan-

sę przebywać, trenować

i spełniać się sportowo

w normalnych warunkach. 

Tymczasem jeszcze bardzo 

długa droga przed nami, by 

móc mówić o normalności 

w Czeladzi.

Patrycja Juszczyk

posiadają cech abstrakcyj-

ności, która jest warunkiem 

koniecznym przypisania im 

charakteru powszechnie 

obowiązującego. Wątpli-

wości budzi też zapis, że 

w konsultacjach budże-

towych brać udział mogą 

mieszkańcy zameldowani 

na terenie gminy lub osoby, 

które ukończyły 16 rok ży-

cia. Stwierdzenie to stoi w 

sprzeczności z przepisami

poleca swe usługi. Wykonujemy wszelkie 
prace w drewnie, ale specjalizujemy się

w tych wymagających najwyższego kunsztu. 
Rozwiążemy każdy drewniany problem.

Tel. 32 2653736 

Zakład Stolarski

w czeladzi
Henryka Górskiego

Nowoczesne Miasto, który 

mówi: Stop tym samym 

twarzom w samorządzie, 

we władzach miasta.

Na inaugurację jego kam-

panii przyszło ponad sto 

osób, co jest miarą zainte-

resowania Czeladzian wy-

borami. W swojej gazecie 

Pisarek oznajmił, że mierzy 

wysoko – nie tylko za spra-

wą poparcia jego kandy-

datury przez himalaistę -– 

Krzysztofa Wielickiego. (...) 

Potężne zadłużenie, brak 

pomysłów i perspektyw

w rozwoju. Martwe cen-

trum miasta, nieudolne 

zarządzanie nadmiernie 

rozbudowaną administra-

cją, brak perspektyw zawo-

dowych dla mieszkańców 

Czeladzi, brak oferty dla 

dzieci i młodzieży. Czeladź 

jest wręcz przytłoczona 

aktywnością otaczających 

nas miast i dla wielu miesz-

kańców stała się już tylko 

niezbyt wygodną sypial-

nią, z którą trudno kojarzyć 

własną przyszłość – to tezy 

programowe Stanisława Pi-

sarka.”

„Stanisław Pisarek  jest czę-

stym gościem w naszym 

radiu. W czerwcu w audy-

cji Za horyzont 16.06.14 r.

godz. 19.15 oraz na żywo 

w niedzielnym poranku 

22.06.14 r. o godz. 10.00. 

NM

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Katowicach
z siedzibą przy Pl. Wolności 9

prowadzi Zarząd nieruchomości w oparciu o umowy z właścicielami budynków.

W zakresie pełnionego zarządu Zrzeszenie prowadzi kompleksową obsługę:

administracyjną  •  techniczną  •  prawną  •  księgową  •  biurową

Polecamy swe usługi – gwarantujemy rzetelne zarządzanie nieruchomościami.

kontakt telefoniczny: 32/ 258 93 92 • 32/ 258 69 69

kontakt elektroniczny: poczta@zwizd.com www.zwizd.com

Stadion Górnika Piaski, źródło: sportowezaglebie.pl

 Otworzył się worek

z kandydatami na fotel 

burmistrza. Jako pierw-

szy chęć kandydowania 

na ten zacny urząd ogło-

sił Stanisław Pisarek.

Internet obiegło zdjęcie, 

na którym ten miłośnik 

podróży widnieje w 

stanie dość wyeksplo-

atowanym (przekrwio-

ne oko, zmęczenie na 

twarzy). Nie ma się co 

dziwić – kandydat mie-

rzy wysoko, więc czasem 

się poturbuje. Teraz do-

świadczenie w pokony-

waniu przeszkód może 

sprawdzić się na innym, 

politycznym polu.

 Z dużą dozą prawdopo-

dobieństwa można przy-

jąć, że kandydował bę-

dzie również Krzysztof 

Malczewski. Wniosek 

ten można wysnuć na 

podstawie niezliczonej 

mnogości wizerunków 

starosty umieszczonych 

w różnych miejscach na-

szego miasta. Zazwyczaj 

zdjęciom towarzyszą 

ciepłe życzenia  różnej 

treści. Krzysztof Mal-

czewski życzy wesołych 

świąt, wypoczynku na 

majówkę, powodzenia 

maturzystom. Radzimy 

naszemu staroście, żeby 

nie zapomniał o Dniu 

Walki z Pustynieniem

i Suszami – 17 czerwca, 

Dniu Psa – 1 lipca, Dniu 

Musztardy – 6 sierpnia, 

Dniu Tira – 27 sierpnia, 

ale przede wszystkim 

o Dniu Ewakuacji 18 

czerwca i Dniu Uchodź-

cy 20 czerwca.

 Niewątpliwie do gry 

włączy się również urzę-

dująca włodarz miasta 

Teresa Kosmala, do-

datkowo niesiona na 

skrzydłach odniesione-

go niedawno „sukcesu”. 

Grad nagród posypał się 

na ręce naszej burmistry, 

która wykosiła konku-

rencję jak na rasowego 

samorządowca przysta-

ło. Tu medal, tam złoty 

klucz. Podobno zdobyte 

nagrody mają taką samą 

wartość, jak te kupio-

ne na targu w Będzinie. 

Gdyby od nich zależał 

rozwój miasta mieliby-

śmy tutaj drugie San 

Francisco.

 Byłego szefa Czeladzi – 

Marka Mrozowskiego

też już pewnie parzy 

stołek wiceburmistrza 

Wojkowic, chętnie wró-

ciłby na swoje dawne 

miejsce. Na razie jed-

nak czeka przyczajony 

na lepszą okazję i nie 

męczy mieszkańców 

swoimi wizualizacjami. 

o samorządzie gminnym, 

które stanowią, że w konsul-

tacjach biorą udział wszy-

scy mieszkańcy. Ustalanie 

więc jakiegokolwiek kręgu 

osób uprawnionych jest 

niemożliwe. Radni, którzy 

stanowią miejscowe prawo, 

powinni szanować prawo 

nadrzędne. Nikt nie wyma-

ga od nich zapamiętania

i cytowania wszystkich 

przepisów, ale niewyobra-

żalna jest sytuacja, w któ-

rej Rada Miasta wypuszcza 

takiego bubla. Najprawdo-

podobniej w skutek braku 

zaangażowania radnych 

w wykonywanie mandatu, 

inicjatywa budżetu obywa-

telskiego zostanie odłożo-

na do następnej kadencji.

NM
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CZELADZKA CZAROWNICA
część II

W   
całym naszym 

mieście, pomimo 

ponad 750 lat ist-

nienia w miejskim sensie, 

pomników jest niewiele. 

Średnio, a nawet kiepsko 

to świadczy o naszych 

przodkach, choć jeden

z poprzednich burmi-

strzów wybudował im (za 

nasze pieniądze!!!) nawet 

specjalną aleję. Najważniej-

szy pomnik, czyli wybudo-

wany przez czeladzian 85 

lat temu budynek Uciecha,  

został sprzeniewierzony. 

To niewyobrażalny skan-

dal, ale o tym napisze-

my w kolejnym numerze.

W czasie, gdy Czeladzią rzą-

dził burmistrz z SLD, gdy 

był najlepiej zarabiającym 

włodarzem miasta w całej

Polsce, gdy dodatkowo 

przyznawano mu roczne 

premie w wysokości 40 000 

złotych, gdy miasto miało 

budżetowe nadwyżki (nie 

z jego pracy wynikające), 

otóż w tym czasie jedno-

cześnie nie znaleziono spo-

sobu, by Uciecha nadal mo-

gła służyć mieszkańcom.

A później, kolejni włodarze 

– tym razem z PO – pozwo-

lili na ostateczny upadek 

tego pomnika podpisując 

akt notarialny sprzedaży. 

I nie dość tego – nowym 

właścicielom przeszkadzali 

przez kolejne ileś lat. Wy-

jątkowa hipokryzja – naj-

pierw bez sensu sprzedać, 

a później jeszcze bardziej 

bez sensu rzucać kłody pod 

nogi. Nie zważając na stratę 

mieszkańców i wizerunek 

miasta.

Generalnie pomników

w Czeladzi jest niewiele. 

Pokazujemy je na zdję-

ciach. Te lewicowe są dość 

zrozumiałe. Znak czasu. 

Niewiele zresztą oprócz 

nich jest. Zastanawiają  nas 

strusie. Pasą się przy dro-

dze (dobrze, że nie cho-

wają głów ze wstydu) po 

lewej stronie na wjeździe 

od Bytomia. Czarownica 

kosztowała NAS 93 tysią-

ce. Czy ktoś wie ile kosz-

towały strusie? I po jaką 

cholerę w Czeladzi strusie?

I w ogóle kto to wymyślił? 

Ich autorem jest artysta

z Sosnowca, Andrzej Czar-

nota. Swoją drogą bardzo 

ciekawy człowiek, pełen 

oryginalnych pomysłów

i ciągle poszukujący no-

wych środków wyrazu. 

Jednak czy to jest w po-

rządku, by za pieniądze 

obywateli Czeladzi zamiast 

realizować ważne dla nich 

sprawy budować jakieś 

NIC nikomu nie dające  

STRUSIE!?! No to dlaczego 

nie słonie??? Wprawdzie 

te strusie same w sobie są 

ładne, ale stoją w kiepskim 

miejscu i symbolizują tylko 

abstrakcję.

Oprócz strusi, cała reszta to 

w większości zaniedbane 

ślady komunistyczno-ro-

botniczej i drugowojennej 

historii miasta z zeszłego 

wieku. Na tym tle pomysł

z czarownicą jest, jak widać, 

Czeladzka Czarownica

Mer z czeladzkiej krwawicy, 
Kupił pomnik czarownicy.

Gdy stanąć miał przy kościele, 
Wzburzyli się ofi cjele:

– Baba co czary czyniła, 
Nie będzie skweru zdobiła.

Ksiądz orzekł o władzy winie, 
Mer złożył ją w magazynie.

Tymczasem w mieście odnowa, 
Mera zmieniła Merowa.

Pamięć o wiedźmie wróciła, 
Czy będzie Merowej miła?

Niestety choć władza nowa, 
Czarownicę ciągle chowa.

Choć skryta w absurdu pętlach, 
Prosta jest historii puenta.

Za życia władza unika, 
Stawiania sobie pomnika.

Jerzy Czerny

Temat istniejącego a jednak nie istniejącego, bo choć czeladzkiego, to 

nieobecnego w Czeladzi  pomnika czarownicy, zainteresował nas na tyle,

że zaczęliśmy poszukiwać innych. Okazuje się, że jest dość skromnie. 

Podczas ostatecznej redakcji tego numeru naszej gazety,

z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci

Andrzeja Czarnoty – autora czeladzkich strusi. Wielka strata.

Wspomijcie Go ciepło mijając ten pomnik.

Ośrodek kolonijny SŁONECZKO w Łebie

NAJLEPSZE MIEJSCE NA ZIELONĄ SZKOŁĘ I OBÓZ SPORTOWY

www.sloneczko.oswiata.slask.pl • tel. 32 258 71 72 wew. 27, 28

Poszukujemy pracowników!
– kierowników wypoczynku

– wychowawców kolonijnych

dość oryginalny. Jak to jed-

nak jest, że przez tyle lat, 

tylu ciekawych mieszkań-

ców, tyle przeciekawych 

czeladzkich wydarzeń, nie 

dorobiliśmy się pomni-

ków ponadczasowych, po-

mników symboli ludzkiej 

wyobraźni czy humanita-

ryzmu? W setkach miast 

świata są przepiękne, pełne 

wyobraźni pomniki. Efekty 

marzeń, wspomnień, wy-

obraźni, docenienia czy-

jejś wielkości lub miłości.

W Krakowie można umó-

wić się pod Mickiewiczem.

W Gdańsku pod Neptu-

nem. A w Czeladzi? Zmieni-

my to kiedyś? 

A jako załącznik nadesłany 

do redakcji wiersz zainspi-

rowany naszym artykułem 

z poprzedniego numeru.

To efekt działania naszego 

działu COOLTURALNA CZE-

LADŹ!

NM

Być może zrobił się bar-

dziej oszczędny kiedy 

trzeba wyrzucić trochę 

kasy z własnej kieszeni. 

Przegrane referendum

z pewnością nie odci-

snęło znacznego pięt-

na na jego psychice, na 

pewno więc zobaczymy 

niedługo naszego „Su-

per Marka” w akcji.

 Nie możemy również 

zapomnieć o czarnym 

koniu tych wyborów, 

naszym szalenie sku-

tecznym exsenatorze 

Zbigniewie Szaleńcu.

Plakaty wieszczące two-

rzenie kolejnych uni-

wersytetów, czy pro-

mujące lokalną gazetkę

z pewnością nie wiszą

w mieście bez przyczyny. 

Aby wystartować, nasz 

czarny koń musi uporać 

się jednak ze swoją ma-

cierzystą partią, która 

podobno zakazuje mu 

udziału w wyborach. Być 

może to jedno z nielicz-

nych mądrych posunięć 

lokalnego PO sprawi, że 

w samorządzie będzie-

my mieć o jednego Sza-

leńca mniej.

> cd ze str 9

Winnetou



NOWOCZESNA CZELADŹ12 nr 2/2014 czerwiec 2014

Rozwiązania prosimy nadsyłać w terminie do 10 sierpnia 2014 r. na adres e-mail bądź adres pocztowy redakcji.

Rozlosujemy nagrody książkowe.

Za poprzednią krzyżówkę otrzymaliśmy niemal sto odpowiedzi! Nagrodę – kolację dla dwóch osób w Hotelu Rycerskim 

–  wygrał Tomasz Kocyk. Prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny celem przekazania voucheru.

Redakcja kwartalnika Głos Zagłębia

Adres redakcji: ul. Ogrodowa 13, 41-250 Czeladź

Telefon: 506104869 • E-mail: redakcja@zaglebia.pl

redaktor naczelny: Łukasz Rzegoczan

zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Mikulski

Ta część gazety jest adreso-

wana do i dla czeladzkich 

twórców. Zapraszam do 

przesyłania na adres redak-

cji prac fotografi cznych, 

plastycznych i literackich. 

Czekamy.

A dziś przybliżenie kolej-

nego czeladzkiego artysty 

– Krzysztofa Zięcika z Pia-

sków.

Czeladzianin z pierwszego 

pokolenia, bo urodził się w 

Kroczycach w 1959 r. Jest 

członkiem Stowarzyszenia 

Twórców Kultury Zagłębia 

Cool
tur
alna
CZELADŹ

W styczniu 2014 r. u 18-miesięcznej Natalki zdiagnozowano nowotwór 

złośliwy Neuroblastoma IV stopnia. Natalka jest hospitalizowana na od-

dziale onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 

Kolejne etapy leczenia to chemioterapia, operacyjne usunięcie guza, 

megachemia, autoprzeszczep, radioterapia oraz ostatni, kluczowy etap – 

terapia przeciwciałami anty-GD2.

Terapia przeciwciałami anty-GD2 jest możliwa tyko w klinikach za grani-

cą, a jej koszt ok. 150 – 230 tys. euro nie jest refundowany przez NFZ.

Ta terapia to szansa na całkowite wyleczenie Natalki.

www.facebook.com/Natalka.Stasko

natalkastasko.blogspot.com

www.dzieciom.pl/podopieczni/24341

Wpłaty prosimy kierować na konto fundacji:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,

ul. Łomiańska 5, 01 – 685 Warszawa

Bank BPH S.A. 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

Tytułem:

24341 – Staśko Natalia – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

FUNDACJA DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
jako organizacja pożytku 
publicznego, w imieniu
rodziców zwraca się 
z apelem do ludzi dobrej 
woli o pomoc w walce 
o życie Natalki.

Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto – 
najbliższe działania

redaguje Krzysztof Macha

UWAGA!!!

Organizujemy bank starej, czeladzkiej fotografi i. Jeśli 

macie jakieś ciekawe zdjęcia, na których są nie tylko 

twarze Waszych przodków, a widać także kawałki na-

szego miasta, bardzo prosimy przysyłać je do nas na 

adres redakcji. 

Dąbrowskiego. Jego pa-

sją twórczą jest malarstwo

i poezja. Uprawia malarstwo 

olejne, pastele, rysunek 

piórkiem. Prace są prezen-

towane na wystawach in-

dywidualnych i zbiorowych

w miastach Zagłębia Dą-

browskiego i Śląska. Maluje 

również obrazy o tematyce 

sakralnej, które zdobią wnę-

trza wielu kościołów. Swoje 

obrazy chętnie przekazuje 

na aukcje charytatywne. 

Bierze udział w konkursach 

plastycznych, gdzie zdoby-

wa liczne nagrody. 

Obraz 
przeznaczony
na licytację.
Praca ta znajduje 
się na okładce 
książki Piaski 
oczami dziecka 
wojennej 
zawieruchy 
Aleksandry Bekus 
(Rogala) wydanej 
w 2010 roku 
na 150 rocznicę 
założenia dzielnicy 
Piaski

Piaski są częstym motywem 
obrazów Zięcika

W lipcu i sierpniu – wakacje

A po wakacjach kończymy 

z zabawami wyczynowo-

-turystycznymi, a zaczyna-

my dyskutować o zarządza-

niu – zorganizujemy panel 

dyskusyjny pod roboczym 

tytułem – Zarządzanie mia-

stem w warunkach III RP.

Zaprosimy gości – burmi-

strzów miast porównywal-

nych z Czeladzią, którzy 

już od wielu kadencji za-

rządzają swoimi miastami. 

Burmistrzów miast stabil-

nego, zrównoważonego 

rozwoju – nie jak w naszym 

mieście, gdzie od lat nie 

mamy rozsądnego, rozważ-

nego zarządzania i żadne-

go rozwoju.  Zaprosimy TV, 

radio i prasę. Porównamy 

ich metody i uzyskiwane 

efekty. Porównamy struk-

tury urzędów. A później, 

gdy już przejmiemy władzę

w Czeladzi,  najlepsze wzor-

ce przeniesiemy na nasz 

grunt. Następnie  aż do wy-

borów będą kolejne spo-

tkania i oczywiście kolejne 

numery naszej gazety.

A w międzyczasie, już od 

teraz i bez przerwy CZEKA-

MY na Wasze pytania, na 

Wasze zaproszenia. Chętnie 

przyjdziemy i odwiedzimy 

Was w Waszych domach, 

na Waszych imprezach.

W zależności od okolicz-

ności przyjdziemy z kwiat-

kiem, książką albo… Za-

praszajcie nas na wszelkie 

możliwe sposoby i infor-

mujcie nas co ciekawego 

dzieje się w Czeladzi. Nie 

damy rady jej zmienić bez 

czeladzian.

C Z E K A M Y

Jego twórczość poetycka 

jest ciepła, liryczna, opo-

wiada o teraźniejszości lu-

dzi, z którymi żyje i których 

kocha. Wydał trzy tomiki 

wierszy: „Opowieści mala-

rza” (2008 r.), który trafi ł do 

bibliotek szkolnych w Cze-

ladzi, „Sen Różnobarwny”

(2009 r.) i „Śnieżna biel”

(2011 r.). W 2010 r. została 

wydana książka „Na Pia-

skach”, gdzie znajdują się 

jego rysunki.

Jest doskonałym anima-

torem kultury, organizuje 

m. in. spotkania twórców

z młodzieżą w szkołach 

zagłębiowskich, warsztaty 

edukacyjne dla członków 

Stowarzyszenia czy plenery 

malarskie.

Uhonorowany przez Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego odznaką „Za-

służony dla Kultury Polskiej”.

Także i dla nas – dla Stowa-

rzyszenia Nowoczesne Mia-

sto – Krzysztof przekazał 

jeden obraz – jego aukcja

z ceną wywoławczą zale-

dwie 100 zł odbędzie się 

podczas któregoś z na-

szych spotkań, a cały do-

chód będzie darowizną dla 

Natalki Staśko (patrz ogło-

szenie niżej).


