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CZELADŹ JAK

SANDY
SPRINGS?

Stanisław Pisarek

Każdemu

JEGO CZELADŹ
Podczas gdy większość samorządów w całych
Stanach Zjednoczonych tnie usługi publiczne,
podnosi podatki lub zastanawia się nad
ogłoszeniem bankructwa (w latach 2010-12
amerykańskim władzom lokalnym zabrakło
około 60-80 mld dolarów!), z całkowicie
odmienną sytuacją mamy do czynienia
w mieście Sandy Springs niedaleko Atlanty
w amerykańskim stanie Georgia

O

d czasu utworzenia
osobnego
samorządu Sandy Springs w 2005 roku, czyli powołania do życia nowego
miasta (wyodrębnionego
z większej całości), nastąpiło znaczne polepszenie usług i zainwestowano dziesiątki milionów
dolarów w infrastrukturę,
utrzymując jednocześnie
podatki na niskim poziomie. W efekcie miasto Sandy Springs jest swoistym
ewenementem, gdyż nie
ma długoterminowego za-

dłużenia. Na czym polega
sukces?
Skąd wzięły się te
wolne miliony do
zainwestowania?
Przecież nie dała ich ani
Unia Europejska, ani sąsiadujące stany, ani nawet
administracja Georgii! Otóż
władze Sandy Springs postanowiły, że wszystkie
usługi publiczne zostaną
zlecone do wykonania
sektorowi
prywatnemu
> cd str 2

RZEKA ŁĄCZY MIASTA

WIELKI SUKCES PIERWSZEGO POWOJENNEGO
SPŁYWU NA BRYNICY
czytaj na str 4

Szkoda, że nie ma kilku
Czeladzi – w jednej
dalibyśmy porządzić
Jakóbczykowi,
w drugiej kolejną
kadencję Kosmali,
w trzeciej
Mrozowskiemu,
w czwartej Szaleńcowi
itd.

D

opiero wtedy, po czterech latach, można by
obiektywnie ocenić, kto
jest najlepszy.
Ja wiem, że w tej rywalizacji bylibyśmy absolutnym
zwycięzcą. Tylko my dajemy szansę na dobre zmiany
w naszym mieście.
Ale Czeladź jest tylko jedna.
Nie da się przeprowadzić
takiego eksperymentu.
Niedawno zakończyły się
mistrzostwa świata w piłce
nożnej. Zawsze przy okazji
jakichś imprez sportowych
zastanawiam się nad tym,
jak to jest, że gdy dane
państwo czy miasto ma
wystawić reprezentację, to
rzeczywiście udaje się wystawić najlepszych zawodników. Tymczasem, gdy de-

mokratycznie wybieramy
władze, efekt najczęściej
jest smutny, mimo że rzecz
idzie o znacznie ważniejsze
sprawy niż wygrana meczu
czy zawodów pływackich.
A tym smutniejszy efekt,
bo najczęściej przegrani,
którzy przecież w kampanii wysoko na sztandarach
nieśli dobro danego miasta, po odpadnięciu z walki
natychmiast zapominają
o celu swego politycznego
działania. Stają się opozycją – niestety nie konstruktywną i działającą dla
swej „małej ojczyzny”, ale
przede wszystkim walczącą ze zwycięzcą. A przecież
mogłoby być inaczej. Przecież każdy z kandydatów
ma swą wiedzę, swoje pomysły. Czy nie można ich
wykorzystać dla miasta?
Dlaczego wraz ze zmianą
władzy przerywana jest ciągłość realizowania programu poprzednika? Dlaczego tenże poprzednik działa
przeciw następcy? Czy nie
można spróbować inaczej?
Dlatego jako stowarzyszenie Nowoczesne Miasto deklarujemy chęć
rozmów z innymi czeladzkimi stowarzyszeniami,

by wspólnie szukać najlepszych dla Czeladzi rozwiązań.
To niestety z pewnością
tylko naiwne mrzonki. Ale
przecież wspaniale by było,
gdyby udało się wybrać
w Czeladzi drużynę najlepszą z możliwych. Która
umiałaby zmienić to miasto, tak by nie było tylko

mało atrakcyjną sypialnią,
z której ucieka się do innych miejsc w Polsce czy
Anglii.
Mamy tylko jedną Czeladź,
nie dzielmy jej.
Ładnie brzmią takie apele,
ale „life is brutal & full of zasadzkas”.
> cd str 2

Dążymy do
profesjonalizmu

Dlatego nasze kolejne
spotkanie poświęcone będzie zarządzaniu miastem
w warunkach III RP. Będzie
telewizja, radio i prasa.

Zapraszamy
do ODEONU
11 września
o godz. 18.00

Naszymi gośćmi będą burmistrzowie miast zrównoważonego rozwoju.
Porównamy struktury, środki
i metody zarządzania a później, gdy już PRZEJMIEMY
władzę samorzadową w
naszym mieście NAJLEPSZE
wzorce przeniesiemy do
nas, do Czeladzi!
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Każdemu jego Czeladź

CZELADŹ JAK

> cd ze str 1

Będziemy rozmawiać, ale
wiemy przecież, że szanse
na efekt są niemal zerowe. Dlatego równolegle
będziemy robić swoje, by
rozwiać wątpliwości co do
naszych celów i wygrać w
Czeladzi niezależnie od pokręconych układów i zależności.

SANDY
SPRINGS?

Sandy Springs
> cd ze str 1

na zasadach partnerstwa
publiczno-pr ywatnego.
Nie sprywatyzowano tylko policji i straży miejskiej.
Władze postanowiły być
odpowiedzialne fiskalnie
i dostarczać wysokiej jakości usług publicznych po
racjonalnych cenach.
– Przed zmianami byliśmy
mocno
opodatkowani,
znacznie więcej pieniędzy od
nas zbierano, niż potem do
nas wracało – mówi Oliver
W. Porter, mieszkający od
wielu lat w Sandy Springs
zwolennik nowej koncepcji
zarządzania samorządem,
który opisał przemiany
w dwóch książkach („Public/Private Partnerships
for Local Governments”
oraz „Creating the New City
of Sandy Springs”).
– Chcieliśmy mieć władze,
które mają coś do powiedzenia [aby decyzje nie
przychodziły z powiatu Fulton – TC] i zatrzymają nasze
lokalne pieniądze w domu –
mówi Eva Galambos, doktor nauk ekonomicznych
i burmistrz Sandy Springs
w latach 2005-2013.
Zaraz po powstaniu nowego miasta Sandy Springs

w 2005 roku, nowe władze
podpisały umowę z prywatną firmą, która zaczęła
zajmować się utrzymaniem
porządku na ulicach i w
parkach, odbiorem śmieci i wszystkim tym, czego
oczekuje się od lokalnych
władz. Firma miała zajmować się całym administrowaniem, zlecając podwykonawcom – innym firmom
prywatnym – konkretne
usługi publiczne do zrealizowania.
– Firmy są dobre w zarządzaniu, lepsze niż władze –
mówi Porter. W pierwszym
roku firma za administrowanie usługami publicznymi wzięła 25 milionów
dolarów, podczas gdy w
porównywalnych wielkością miastach tradycyjnie
zarządzanych, to samo
kosztuje podatników 50
milionów dolarów rocznie.
Pojawiły się nowe inwestycje: na masową skalę
zaczęto budować chodniki, utworzono nowe parki,
place zabaw dla dzieci czy –
podobno najlepszy w USA –
system kontroli ruchu drogowego, który pozwolił na
zaoszczędzenie kierowcom
12 milionów dolarów tylko
w ciągu dwóch lat. Mimo
tych wszystkich inwestycji

władze Sandy Springs są
fiskalnie odpowiedzialne
i nie podnoszą podatków.
– To duże polepszenie jakości w porównaniu z tym co
było wcześniej, ogromne polepszenie – oceniają mieszkańcy Sandy Springs.
Wskaźnikiem sukcesu
miasta może być
zwiększanie się liczby
ludności.
W 2005 roku w Sandy
Springs mieszkało 88 tysięcy osób, a w 2012 – już
ponad 99 tysięcy, co oznacza wzrost o 12,5 procent
w ciągu zaledwie siedmiu lat.
Od 2005 roku, na podobnej zasadzie, utworzono
cztery inne nowe miasta
w stanie Georgia i wszystkie one wprowadziły model
zarządzania wypróbowany
w Sandy Springs.
To oczywiste, że nie da się
bezpośrednio
przenieść
systemów funkcjonowania miasta. Za dużo jest
zewnętrznych uwarunkowań i ograniczeń. Niemniej
może by zaprosić pana Oliviera Portera do Czeladzi,
by opowiedział, jak udało się mu tego dokonać?
I oni zapewne mają jakieś

SZANSA
DLA CZELADZI
– Twoje czeladzkie działania są prowadzone z rozmachem. Nie obawiasz się
przegranej?

Podejmując
decyzję,
by stać się kandydatem
w nadchodzących wyborach, Stanisław Pisarek
już wygrał. Poniżej fragment wywiadu, jakiego
udzielił Tomaszowi Cukiernikowi najlepszy kandydat
na burmistrza Czeladzi.

– W jakimś sensie już wygrałem. I to wielopłaszczyznowo. Po pierwsze, udaje
mi się dużo lepiej poznawać miasto i jego mieszkańców, a miałem spore
braki, mimo że mieszkam
w Czeladzi już od 36 lat. Po
drugie, poznałem i poznam
jeszcze wielu ciekawych
ludzi – mam już niemal

NOWOCZESNA CZELADŹ

sześćdziesiątkę, a mój krąg
znajomych (w tym wielu
młodych) znacznie się rozszerza. Dla mnie to wielka
wartość. Po trzecie, przeżywam wspaniały, aktywny czas. Zrezygnowałem w
tym roku z dalekich wyjazdów i doceniam wyzwanie,
jakie przeżywam dzięki
działaniu w czeladzkim Stowarzyszeniu Nowoczesne
Miasto. Po czwarte, nawet
jeśli nie zostanę wybrany
na burmistrza, to na pewno
pomogę Czeladzi, bo iluś

swoje ograniczenia prawne i państwowe. I oni mają
związki zawodowe wśród
pracowników miejskiej administracji. Ale im udało się
to przeprowadzić.
Czy taki typ
administrowania można
przenieść także na grunt
czeladzki?
Przecież w efekcie podjęcia takiej decyzji i jej zrealizowania, oczywistym jest
zmniejszenie
wydatków
władz
samorządowych,
polepszenie finansów miasta i usług publicznych
z jednoczesnym pozostawieniem większej ilości
pieniędzy w kieszeniach
czeladzkich podatników.
To przyciągnęłoby nowych
mieszkańców, zatrzymało
destrukcję. Czy Czeladź jest
na to gotowa? Bezrobocie
w Sandy Springs również
spadło. Czy nie można szukać takich rozwiązań?
Na podstawie filmu: Sandy
Springs, Georgia: The City that
Outsourced Everything
Tomasz Cukiernik
Czeladzianin od urodzenia,
wolnorynkowy publicysta
i komentator gospodarczy
www.tomaszcukiernik.pl

mądrych, wartościowych
ludzi z mojego komitetu
wyborczego zostanie radnymi i zmieni czeladzki samorząd na lepsze. Wierzę,
że ukoronowaniem tych
wszystkich wysiłków będzie zwycięstwo indywidualne, ale same powyższe
punkty już dają mi olbrzymią satysfakcję.
W kolejnym numerze „Nowoczesnej Czeladzi” cały
wywiad ze Stanisławem Pisarkiem.

Dlatego także zastanawiam
się, jak bardzo brudna będzie tegoroczna kampania. To co działo się przed
czterema laty nie napawa
optymizmem. Sam już dziś
mam przedsmak tego, co
może się dziać. Na którejś
z czeladzkich platform dyskusyjnych, związanej z jednym z byłych burmistrzów,
już nazwano mnie obitym
pijaczkiem spod budki z piwem (zamieszczając zdjęcie skradzione z mojego
profilu na fb), pogrożono
sądem, posądzono o populizm, o rozdawanie sta-

nowisk i składanie obietnic. Oczywiście nic takiego
nie miało i nie ma miejsca.
Oświadczam również, że
nie byłem karany, bo szerzy
się i taką plotkę. Czy nie
można powstrzymać się od
takich ruchów?

C

hoć nasze lokalne
społeczeństwo jest
coraz mniejsze, to
jednak te osoby tu mieszkające coraz chętniej wybierają się do urn. Świadczą
o tym liczby.
W ostatnich wyborach
uprawnionych do głosowania było 28 304 mieszkańców, a swój głos oddało
12 355 osób. Z kolei w 2006
roku liczba uprawnionych
wyborców wynosiła 28
932, a oddano 11651 głosów. Patrząc wstecz, na
rok 2002, widzimy, że do
urn mogło iść 29 049 osób,
a poszło 10 234.
O czym to świadczy? Między innymi o tym, że społeczeństwo w naszym
mieście jest coraz bardziej
świadome faktu, że jego
głos może coś zmienić. Nie
patrzy się już na to, jak wybiorą inni mieszkańcy, tylko każdy bierze sprawy we
własne ręce.

BUDOWNICTWO

MIESZKANIOWE
niego komórki grożą zawaleniem. Toaletę wydzielono
od pozostałych pomieszczeń cienkimi ściankami
z karton-gipsu. Nowi lokatorzy musieli na własny
koszt przeprowadzić niezbędne prace remontowe. A przecież utrzymanie
w odpowiednim stanie
technicznym
budynków
będących w posiadaniu
gminy jest jej bezwzględnym obowiązkiem. Na
ten cel może pozyskiwać
środki zewnętrzne, np.
z Programu wsparcia budownictwa socjalnego, ze
środków Funduszu Dopłat
obsługiwanego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.
Można organizować publiczne zbiórki na remont
mieszkań socjalnych dla
młodych rodzin, pozyskiwać tzw. środki unijne, itp.

Stanisław Pisarek

ale...
Można też stwierdzić, iż
czeladzianie są coraz bardziej sfrustrowani brakiem
większych zmian w mieście,
które mogłyby wpłynąć
z korzyścią dla nich. Mowa
tu chociażby o miejscach
rozrywki, czy niewymagających wielkich nakładów
finansowych
imprezach
plenerowych w okresie
wiosenno-letnim.
Każdy głos jest bardzo
ważny, o czym świadczą
poprzednie wybory. Nie
chodzi tu tylko o wybory
na burmistrza, ale również
o wybory do Rady Miasta.
Każdy z mieszkańców powinien być tego świadom,
bowiem my, Polacy, często
lubimy narzekać, ale za to
rzadziej robimy coś w kierunku zmian.
Niebawem nadarzy się
okazja ku temu, aby wprowadzić zmiany w Czeladzi,
więc bez względu na pogodę tego dnia, wszyscy powinni wybrać się do lokalu
wyborczego i zgodnie ze
swoim sumieniem oddać
głos na odpowiedniego
kandydata.

Przemysław Rączka
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Zapraszam do lektury 3.
numeru naszej gazety. Tradycyjnie już, zmuszający
do przemyśleń punkt widzenia Tomka Cukiernika
i w kontrze odmienne
spojrzenie Łukasza Mikulskiego. Sporo ciekawych
artykułów Patrycji Juszczyk i Przemka Rączki.
Zapraszamy do współredagowania – już mamy
pierwsze listy Czytelników,
czekamy na kolejne.

LUDZIE CHCĄ
ZMIAN,
W Czeladzi już od dłuższego czasu mamy do
czynienia ze spadkiem
liczby mieszkańców, ale –
ku zdziwieniu wszystkich
– nie wpływa to w żaden
sposób na frekwencję
w wyborach.

NOWOCZESNA CZELADŹ

Proponujemy też inne rozwiązanie: budowę przez
gminę tanich mieszkań
na sprzedaż.

Budynek będący w zasobach ZBK zlokalizowany
przy przy ul. 11-go Listopada w Czeladzi

Niskie dochody i wysokie
koszty budowy powodują,
że tylko część ludzi może
zaspokoić swoje potrzeby
mieszkaniowe bezpośrednio na rynku. Osiągane
przez młodych ludzi dochody są często za wysokie, aby
ubiegać się o najem lokalu
komunalnego, a jednocześnie zbyt niskie, by otrzymać kredyt hipoteczny.
Nawet z uwzględnieniem
programu „MDM” (Mieszkanie Dla Młodych). Głównie
do młodych ludzi jest skierowany nasz pomysł budowy tanich mieszkań przez
gminę, które w przeciwieństwie do TBS będzie można
wykupić na własność. Nasz
program będzie skierowany do mieszkańców stale
zamieszkujących na terenie
gminy Czeladź. Za mieszkanie wybudowane przez
dewelopera w naszym regionie trzeba zapłacić ok.
5000 zł/m2. Do tego dochodzi koszt kredytowania. Jak
podaje ranking na portalu
bankier.pl przy kredycie
na kwotę 280 000 zł zaciąganym na 20 lat całkowity
koszt zobowiązania waha
się od 216 000 do 302 000
zł. Zatem oprócz pożyczonych 280 000 zł, trzeba oddać prawie dwa razy tyle
tytułem odsetek, prowizji
i ubezpieczeń.

Tymczasem realny koszt
wybudowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego to 2400 zł/m2. Powstała
różnica to nic innego jak
zysk dewelopera. Program
zakłada, że gmina Czeladź
jako inwestor zastępczy
zajmie się budową mieszkań, które przyszli właściciele będą spłacać w ratach wynoszących ok. 800
zł miesięcznie. Lokatorzy
będą stopniowo dochodzić
do własności. Kredyt na
budowę budynku mieszkaniowego zaciągnie powołana spółka, w związku
z tym mieszkańcy omijają
główną przeszkodę, jaką
jest uzyskanie kredytu
w banku. Gmina z tytułu
budowy mieszkań nie poniesie żadnych kosztów.
Do podobnego programu
przystąpiła już gmina Mikołajki. Jak podaje urząd
miasta,
zainteresowanie
programem jest spore.
W obiekcie mają być wybudowane 22 mieszkania,
tymczasem chęć przystąpienia do programu zadeklarowało 39 rodzin. Koszt
budowy metra kwadratowego gmina szacuje się na
ok. 2,4 tys. zł.

Łukasz Mikulski

Sukcesywnie od 1992 roku Czeladź notuje znaczny spadek liczby
mieszkańców. Jednym z ważniejszych powodów jest brak dostępnych
lokali mieszkalnych, zwłaszcza tych tańszych.

M

łodzi ludzie wolą
wziąć kredyt i kupić
mieszkanie gdzie
indziej, niż w nieskończoność czekać na lokum w
Czeladzi. W naszym mieście nic się nie buduje, jest
to o tyle zastanawiające, że
jest ono dobrym miejscem
do zamieszkania. Brak wielkomiastowego
zgiełku,
piękne (choć zaniedbane)
parki miejskie, czy ścieżki
rowerowe, podnoszą jego
atrakcyjność. Poza tym bliskie sąsiedztwo innych dużych ośrodków miejskich,
zapewnia dostępność do
wielu miejsc pracy.
Obowiązkiem ustawowym
miast jest stwarzanie odpowiednich
warunków
do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych. Czy Czeladź posiada swoją politykę mieszkaniową? Na
miejskiej stronie możemy
znaleźć strategiczny dokument pt. Mieszkanie –
Program nr 6. Zakłada on
utworzenie spółki miejskiej
powołanej w celu budowania mieszkań, określa również jej cele. Tą spółką jest
CTBS czyli Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego. Jak możemy

przeczytać w ww. dokumencie:
„Podstawowy cel TBS –
budowa mieszkań oraz
ich eksploatacja na zasadach najmu”
Cel ma ten sprawić, że:
„Zainteresowany tą formą budownictwa mieszkaniowego jest określony krąg osób. Oprócz
samorządów lokalnych
odpowiedzialnych
za
tworzenie warunków do
zaspokajania
potrzeb
mieszkaniowych w gminach, będą to wszystkie
osoby, które nie mają
mieszkań lub są niezadowolone ze swoich
mieszkań i spełniają kryteria dochodu uprawniające do wynajęcia mieszkania w TBS.”
Niestety, od początku swojego istnienia, czyli od 2008
roku, TBS nie wybudował
w Czeladzi ani jednego
budynku mieszkalnego.
Czym się zajmuje? Głównie
administrowaniem
zasobami lokalowymi ok.
140-stu wspólnot na tere-

nie Czeladzi. Budowa nowych mieszkań w Czeladzi
nie istnieje. Nieciekawa
sytuacja dotyczy również
gospodarowaniem istniejącymi nieruchomościami,
którymi zajmuje się Zakład Budynków Komunalnych (ZBK). Otrzymanie
mieszkania komunalnego
z zasobów gminy Czeladź
graniczy z cudem i wiąże
się z wieloletnim oczekiwaniem. Jeżeli już otrzyma się
upragniony lokal, szybko
okazuje się, że nie spełnia
on podstawowych standardów użytkowania. Jak
mówi Pan Robert, lokator
mieszkający w zasobach
ZBK:
„Mieszkanie opalam węglem. Jego stan techniczny pozostawia wiele do
życzenia: tynk odpada ze
ścian, brak odpowiedniej
wentylacji, na ścianach
pojawia się grzyb”.
W jeszcze gorszej sytuacji są budynki socjalne.
Przebywanie w niedawno
przekazanym trzyosobowej rodzinie lokalu przy ul.
Kaczej wiąże się z dużym
ryzykiem. Przylegające do

Nowo wybudowane osiedle – Rodzinne Marzenie, Będzin Grodziec
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„Rzeka łączy miasta”

WIELKI SUKCES PIERWSZEGO
POWOJENNEGO SPŁYWU NA BRYNICY

Mateusz Drożdżowski i Krzysztof Wielicki – przymiarka do kajaka

Uczestnicy

Tytus Żurek – Prezes czeladzkiego PEG SA i Olek Doba omawiają problemy techniczne

Aleksander Doba, wielki kajakarz i wielki człowiek,
który o sile własnych rąk przepłynął Atlantyk, na
zaproszenie naszego Stowarzyszenia 22 czerwca 2014
gościł w Czeladzi

W

spólnie z nami
w niemal dwie
godziny przepłynął kajakami z Czeladzi
do Sosnowca. W spływie
uczestniczyli mieszkańcy
Czeladzi, Sosnowca, Olkusza, Łodzi, Polic i Wiednia.
Dzięki temu ten Pierwszy
Spływ stał się jednocześnie
spływem międzynarodowym.
Inicjatywa cieszyła się wielkim
zainteresowaniem
ze strony mieszkańców.
W spływie uczestniczyło
również bardzo wielu czeladzian, którzy tłumnie
stali na brzegach i wszystkich mostach. Jeden z nich
stwierdził, że ostatnio tak
wielu kibiców jakiejś imprezy widział podczas Wyścigu

Pokoju ponad 40 lat temu.
Celem spływu było przybliżenie problemu brudnej
i zniewolonej betonowym
korytem rzeki. Dziennikarskie relacje opublikowały
TVP Katowice, Dziennik Zachodni i Radio Katowice.
Po spływie odbyło się spotkanie
Stowarzyszenia
mieszkańcami
Czeladzi.
Gościem honorowym był
Aleksander Doba, który po prezentacji działań
Naszego Stowarzyszenia
pięknie opowiadał o swych
morskich
przygodach,
a później zaprezentował
czeladzianom swój kajak.
To jedyna taka jednostka
na świecie. W spotkaniu
uczestniczyło ponad 200

osób – odwiedził nas również gość honorowy naszego poprzedniego spotkania Krzysztof Wielicki.
Spotkanie miało odbyć
się w czeladzkiej Galerii
Sztuki „Elektrownia”, ale
administracja
miasta
uniemożliwiła realizację
tego spotkania, tłumacząc się brakiem zgody
na kampanię wyborczą,
która przecież dopiero
przed nami. Tym sposobem obiekt zmodernizowany za nasze i za unijne
pieniądze, własność całego
miasta – nas, czeladzian –
został potraktowany przez
Panią Burmistrz Teresę
Kosmalę jak prywatny folwark, którym dysponuje

Na Brynicy

w zależności od tego, czy
komuś sprzyja, czy nie.
Władza miasta, która
niewiele robi w kwestii
dostarczania rozrywek
naszym
mieszkańcom,
uniemożliwia zorganizowanie takich ciekawych
spotkań jak nasze.
Jak czytamy w oficjalnej
odmowie ze strony Zakładu Budynków Komunalnych: „Stowarzyszenie
ogłosiło oficjalnie, że jego
kandydatem na Burmistrza
Czeladzi jest Stanisław
Pisarek. Dlatego nie jest
możliwe przeprowadzenie
przez Państwa tego rodzaju spotkania w Galerii
Elektrownia”.
Zapomniano, że tu nie idzie o nas,

a o mieszkańców. Taki
brzydki i niesprawiedliwy
ruch ze strony struktur miasta spowodował, że spotkanie z Olkiem ominęło wielu
zainteresowanych. Mimo iż
ten przykry akcent został
zatarty świetną atmosferą
spotkania, na przyszłość życzymy sobie udostępniania
czeladzianom ich własności. Zwłaszcza że realizacja
naszych celów służy Czeladzi i czeladzianom. Pani
Burmistrz nie można być
egoistką, rządząc 33-tysięcznym miastem.
Gościny udzieliła nam Akademia Sztuki Kulinarnej
ANMARK w Czeladzi, za co
serdecznie dziękujemy.

Trochę statystyk z Pierwszego Powojennego Spływu na Brynicy:
• Komandor Spływu
– Aleksander Doba
• Pomysłodawca
– Łukasz Mikulski
• Organizator
– Andrzej Kostarz
• Ilość uczestników
– 21 osób, które płynęły
w 11 kajakach.
• Najstarszy uczestnik
– 80 lat,
najmłodszy – 12 lat.
• Jedna załoga kobieca,
dwie mieszane,
pozostałe męskie

Patrycja Juszczyk

Aleksander Doba opowiada o swoich morskich przygodach
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CZELADZIANIE
NA WYPRAWIE
Z

akończyła się wyprawa na Pojezierze
Brasławskie
śladami Adama Wisłockiego,
który pływał po nich 80
lat temu (patrz I nr NCz).
Uczestniczyło w niej troje
czeladzian, jeden krakus
i siedmioro gdynian.
To była piękna przyrodnicza i metafizyczna przygoda. Przeczyste wody jezior
i rzek (do 10 metrów głębokości widać dno w jeziorze
Włos), turystyczna dziewiczość Parku Narodowego
i dodatkowa atrakcja niemal zerowego ruchu turystycznego – jedynym
żaglem był nasz własny,
na składanym kajaku. Biwakowaliśmy w miejscach,
w których biwakował nasz
duchowy przewodnik, a na
kilku rzekach i przesmykach
łączących jeziora mieliśmy
niemal pewność, że jesteśmy tu po nim pierwszymi
gośćmi. Wieczorami przy
ognisku i dźwiękach gitar
mieliśmy nawet wrażenie,
że siedzi między nami...

Zwłaszcza po kilku toastach na jego cześć.
Doskonały wyjazd,
gościnność Białorusinów, świetne wakacje.
W drodze powrotnej, w Augustowie, zatrzymaliśmy
się u znajomych w prowadzonym przez nich sporym
ośrodku wypoczynkowym.
Miłe wieczorne spotkanie
pełne było „nocnych rozmów Polaków”.
Jedna z refleksji dotyczyła
porównania zarządzania
w administracji na szczeblu gminy czy miasta i zarządzania „na własnym”
w warunkach konkurencji gospodarki rynkowej.
Wnioski były oczywiste –
niewielu współczesnych
wójtów, starostów czy
burmistrzów dałoby radę.
Zdecydowana większość
nie miałaby szans przetrwać rynkowego egzaminu. W swych urzędach
mają budżet, wykwalifikowanych pracowników, po-

ustawiane struktury – jakiż
problem skutecznie działać,
mając
pewną
i niemałą pensję co miesiąc!
Ech, dobrze byłoby, gdyby
przed objęciem gabinetu najpierw zdali egzamin
z kapitalizmu.
Są bowiem cztery rodzaje
wydawania pieniędzy –
swoje dla siebie, swoje dla
kogoś (gdy np. kupujemy
prezent idąc na wesele), cudze dla siebie (gdy np. wujek z Ameryki mówi – no to
wybierz sobie jakieś auto)
i cudze dla kogoś. Prywatny
przedsiębiorca, który musi
walczyć z ograniczeniami
nieprzyjaznego państwa,
ma tylko pierwsze dwa
rodzaje wydatków. Wójt,
burmistrz czy starosta te
drugie.
I jeśli nie nauczy się tych
pierwszych, wówczas zawsze należy się bać, jak będzie radził sobie z NASZYMI
pieniędzmi.

Stanisław Pisarek

Jezioro Strusty

W Czeladzi mieszkam od
urodzenia. Jestem mężatką,
mam dwie córki i ukochaną
wnuczkę Julię. Tu ukończyłam naukę i tu 20 lat temu
podjęłam pracę w Szpitalu
Miejskim. Obecnie pracuję
w dziale administracyjno-gospodarczym.

rych miałam okazję poznać
wspaniałych i interesujących
ludzi. Od 4 lat uprawiam
Nordic Walking. W tej dyscyplinie sportowej osiągnęłam
sporo sukcesów. Najważniejsze z nich to: dwukrotna
Mistrzyni Polski, trzykrotna
V-ce Mistrzyni Polski, zdobywczyni Pucharu Świata
oraz V-ce Mistrzyni Świata.
Osiągnięcia moje zawdzięczam wspaniałemu człowiekowi – mojemu trenerowi
Wacławowi Majcherczykowi, dzięki któremu zdobyłam
wiele doświadczeń sportowych i życiowych. Życie
sportowe nauczyło mnie
szacunku do innych ludzi
(również rywalek). Sportem
zaraziłam moją młodszą
córkę Agnieszkę, która w klubie jest biegaczką.

Od najmłodszych lat moją
pasją był sport. W moim
życiu przebiegłam wiele
kilometrów, podczas któ-

Jestem również członkiem,
a zarazem V-ce Prezesem
MOSiR TKKF Czeladź. To
właśnie ta funkcja oraz suk-

POZNAJCIE
NAS
JOLANTA PTAŚ

Codzienne prezenty od miejscowych wędkarzy

Ciekawe jak sprawdziłaby się taka
tablica OBYWATELI w Czeladzi?

Podobnym kajakiem pływał Adam Wisłocki 80 lat temu

W Polsce nie ma już chyba ani jednego, a w Brasławiu jak żywy

cesy sportowe zmotywowały mnie do zrobienia kursu
Nordic Walking, po którym
swoją wiedzę i umiejętności
mogę przekazywać innym.
Jestem osobą otwartą na
nowe wyzwania. Lubię
pomagać innym, co motywuje mnie do kolejnych,
jeszcze intensywniejszych
działań. Chciałabym, aby
moje rodzinne miasto stało
się miastem kreatywnym
i otwartym dla wszystkich
mieszkańców. Abyśmy czuli
się w nim potrzebni i wspólnie mogli decydować o jego
przyszłości.

ANDRZEJ DACZKO
44 lata, czeladzianin od 22
lat. Przyjechałem tu z Krakowa. Początkowo nie było
łatwo. Wprawdzie to nie jest
daleko stąd i zawsze, gdy
grała Wisła z Cracovią mogłem podjechać w rodzinne
strony. Niemniej na co dzień
nie czułem się w Czeladzi
najlepiej. Traktowałem i niestety trochę nadal traktuje to
miasto jak sypialnię. Ale jednak to tutaj wybudowałem
swój dom, to tutaj mieszkam,

Na rzece Drujka

robię zakupy. Tutaj po pracy
biegam po ulicach, parkach
i górze Borzecha. I tutaj znalazłem przyjaciół. Dlatego
tym bardziej zależy mi na
tym, by to miasto zmieniło
się na lepsze. Kiedy słucham
sąsiadów i znajomych,
wiem, że kiedyś było inaczej,
że to miasto miało swoją
duszę. Dziś jest tylko sypialnią. Chciałbym pomóc się jej
zmienić i wrócić do świetności i niezależności.
Jestem prywatnym przedsiębiorcą, działam w branży
budowlanej. Cenię ludzką wolność i niezależność.
Sprawdzam się w branży

budowalnej, chciałbym więc
uczestniczyć także w odbudowie Czeladzi i wiem, że
mogę dobrze zagrać w drużynie, która w końcu zacznie
to robić – w drużynie Nowoczesnego Miasta.

PAWEŁ NIEDOPYTALSKI
Mam 31 lat, urodziłem się
i mieszkam w Czeladzi.
Mam wykształcenie średnie
techniczne o profilu systemy

i sieci komputerowe. Od 8
lat jestem żonaty z świetną
dziewczyną, mamy dwójkę
dzieci, jestem szczęśliwym
i dumnym ojcem rodziny.
Obecnie pracuję w branży
budowlanej. Moje zainteresowania to muzyka,film
ale przede wszystkim sport.
Lubię wiele form rekreacji,
jednak moją sportową pasją jest piłka nożna, której
fanem jestem od najmłodszych lat. Sam spędziłem na
boisku ponad 17 lat, jako
piłkarz CKS Czeladź, więc
darzę ten klub wielką sympatią. Można powiedzieć,
że jest to dla mnie druga ro-

dzina i chciałbym, by tak tak
pozostało na zawsze. Żałuję, że moja kontuzja uniemożliwiła mi zawodniczą
karierę. Ale nadal wiążę swą
przyszłość z piłką nożną –
w przyszłości chciałbym sie
spełnić jako trener piłkarski
i mam nadzieje, że będzie mi
to dane.
Obecnie mieszkam w Czeladzi i na pewno nie zamierzam zmieniać miejsca
zamieszkania. Czuję się
związany nie tylko przez
mój CKS. Tutaj mam rodzinę
i przyjaciół. Chciałbym coś
zmienić na lepsze w naszym

mieście. Ożywić je, bo z tego
co widzę, obecnie niemal nie
ma tu jakichkolwiek atrakcji
dla nas dorosłych, a przede
wszystkim dla dzieci. Sport
i systematyczny trening nauczyły mnie konsekwencji
w postępowaniu i odpowiedzialności w życiu. Dzięki
piłce nożnej udowodniłem,
że potrafię grać w drużynie.
Chcę zostać czeladzkim radnym i deklaruję grę absolutnie fair. Czysto i do celu.

8

nr 3/2014 sierpień 2014

NOWOCZESNA CZELADŹ

NOWOCZESNA CZELADŹ

9

nr 3/2014 sierpień 2014

Czego brakuje
Czeladzi?

HAMBURGER

Choć pytanie to wydaje się bardzo ogólne, odpowiedzi nasuwa się
mnóstwo. Wśród nich z pewnością znajdzie się następująca: Czeladzi
brakuje rozrywek!

CZELADZKA
CZAROWNICA
część III

Po naszych dwóch artykułach
o czeladzkiej czarownicy otrzymaliśmy
wiele telefonów do redakcji
Winniśmy sprostowanie – w Czeladzi jest
więcej pomników. I wielka szkoda, że jeden z nich, zamiast cieszyć oczy mieszkańców i gości naszego miasta, stoi na
uboczu. Jest naszą własnością, ostatnio
za nasze pieniądze został odrestaurowa-

ny, sam w sobie jest niewątpliwą ozdobą,
a jednak niewielu o nim wie. To niezwykle wartościowa figura Św. Nepomucena z XVIII wieku, która skromnie stoi sobie
z boku obok naszego głównego kościoła.
Czy nie powinien wrócić na rynek? I stanąć
na nim vis a vis czarownicy? Czekamy na
opinie czytelników.

Figura św. Nepomucena na czaladzkim rynku, 1916 r.
(dzięki uprzejmosci Czeladzkiego Antykwariatu)

( CBA w Starostwie
Powiatowym
Agenci
Centralnego
Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do Starostwa Powiatowego w
Będzinie. Zatrzymany
został pracownik biura
informatyki Przemysław
P., który usłyszał zarzut
brania łapówek. Prawdopodobnie chodzi o dostawy sprzętu komputerowego jakie w latach
2009-2012 zorganizowano w Będzinie. Przemysław P. był członkiem
komisji przetargowych.
Starosta Będziński na razie milczy w tej sprawie.
Po wcześniejszej wpadce z powiatową spółką
Kopernik, można by
powiedzieć cytując bo-

hatera Seksmisji: „Ja tu
widzę niezły burdel”.
( Zwolnienie
wiceburmistrza
Teresa Kosmala zwolniła
ze stanowiska wiceburmistrza Jakuba Szurdygę. Przyczyny tak nagłej
reakcji nie są znane.
Czyżby powodem był
brak inwestycji w mieście? Wszak zastępca
burmistrza ds. komunalnych sprawuje bezpośredni nadzór nad wydziałami Rozwoju Miasta
i Inżynierii Miejskiej.
Uważamy, iż powód
może być bardziej prozaiczny. Jakub Szurdyga coraz głośniej mówi
o ubieganiu się w wyborach o fotel burmistrza.

W

mieście o liczbie
przeszło 30 tysięcy mieszkańców
trudno wskazać choćby
jedno miejsce, które mogłoby stanowić jego wizytówkę. Oczywiście znajdzie
się kilka pubów, restauracji
czy pizzerii, ale są to lokale
o małej powierzchni, gdzie
idzie się tylko dobrze zjeść
lub napić zimnego piwa.
Brakuje miejsca, w którym
można by przy tym na
przykład posłuchać muzyki
i w których zmieściłoby się
więcej osób.
Czy miasto może mieć
wpływ na tę sytuację?
Oczywiście.
Wystarczą
dobra organizacja i zarządzanie, by sprawić, że w
okresie wiosenno-letnim
mieszkańcy nie będą cze-

Figura św. Nepomucena

Jak wiemy takie deklaracje (nawet u osób mających iluzoryczne szanse
na wygraną) wywołują
u urzędującej burmistrz
ataki niepohamowanej
wściekłości. Fakt zwolnienia wiceburmistrza
ze stanowiska najbardziej jednak uderzy w
mieszkańców Czeladzi,
którzy zapłacą mu kolejne pensje mimo, iż nie
będzie sprawował już
swoich obowiązków.
( Dziki w Czeladzi
Nie wiadomo, czy wpływ
na to miały zbliżające
się wybory samorządowe, ale w Czeladzi pojawiły się dzikie świnie.
Magistrat w Czeladzi
opublikował na swojej

stronie stosowne ostrzeżenie przed tymi groźnymi intruzami oraz
przedstawił instrukcję
jak postępować w przypadku napotkania ich
na swojej drodze. Jak
czytamy na stronie kiedy dzik „znajdzie się
w sytuacji zaskoczenia,
może na to zareagować
atakiem”. Okazuje się
jednak, że najbardziej
niebezpieczne są „zaniepokojone lochy”, które
mogą być nawet „agresywne”.
Pamiętajmy:
„nawet jeśli dzik jest już
oswojony czy też sprawia takie wrażenie, to
wciąż pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem”.
(Wszelkie podobieństwo
do osób i zdarzeń jest

przypadkowe – przyp.
red.)
( Radny Kamil K. może
stracić mandat
Radny Kamil K. szerszej
publiczności znany jako
Jasiek Kocham Enter
może stracić mandat
i możliwość kandydowania w wyborach. Prawdopodobnie chodzi tutaj o sprawę wyłudzania
pieniędzy za wyjazdy
służbowe. Jak podaje
miejski periodyk Echo
Czeladzi: „Czyn zarzucany radnemu Kamilowi K.
zagrożony jest karą pozbawienia wolności do
lat 3.”. Czeladzka samorządowość straci swojego syna, ale telewizja zyska swojego Jaśka Enter.

( Teresa Kosmala
a przyczepy
Nowoczesnego Miasta
Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto zyskało
społecznego strażnika
swoich przyczep – jest
to nie kto inny jak urzędująca burmistrz Teresa
Kosmala. Ostatnimi czasy
urzędowy Peugeot widywany jest dość często
w miejscach rozłożenia
przyczep Nowoczesnych.
Stowarzyszenie
chce
złożyć szczere podziękowania Pani burmistrz za
wzrorową i obywatelską
postawę oraz za tworzenie dokumentacji zdjęciowej. Jak widać duch
czynu społecznego w
narodzie nie umarł.
Winnetou

kali jedynie na Dni Czeladzi
(czyli tak naprawdę jedyną
miejską plenerową imprezę
w ostatnim czasie), ale częściej będą mogli spotykać
się w Parku Grabek i Parku
Prochownia.
Rozrywka to jedno, ale jest
wiele innych równie istotnych spraw, jak chociażby...
otaczająca nas przestrzeń.
Najbardziej kluczowe wydają się być w tym przypadku czyste podwórka, ławki,
a przy nich stojące kosze na
śmieci, które – co istotne –
są regularnie opróżniane.
Tego brakuje.
Tak samo jak brakuje placów zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców.
Rodzice tak naprawdę nie
mają możliwości wyjścia

na osiedle ze swoimi pociechami, aby spokojnie
obserwować ich zabawę
w bezpiecznym i przystosowanym do tego miejscu,
wygodnie przy tym siedząc.
A przecież takich oczywistych, brakujących nam
rzeczy jest znacznie więcej.
Wystarczy choćby wyjrzeć
za okno, by wskazać ich kolejne przykłady: dziurawy
asfalt w drodze, nierówne
chodniki czy wymagające
rewitalizacji parki, które
przecież tak łatwo mogłyby przyciągać w weekendy mieszkańców naszego
miasta.

Przemysław Rączka

J

eden z moich znajomych, w ramach poparcia naszego programu
zmian dla Czeladzi, zamieścił na swym facebookowym profilu zdjęcie naszego billboardu. Opisał go:
„Ta ekipa niebawem będzie
rządzić Czeladzią”. Oprócz
niego na zdęciu widoczny
jest duży napis „HAMBURGER”, umieszczony poniżej

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

na ścianie tego samego
budynku. W dowcipnym
komentarzu ktoś zapytał:
„Czy to hamburger będzie
rządził tym miastem?”
Z jeszcze większą wyrazistością
uświadomiłem
sobie wówczas bolesną
prawdę o demokracji.
W większości polskich
miast, gmin, powiatów
rządzą
hamburgery.
A w wielu jest jeszcze gorzej. Bo gdyby zamiast
złego gospodarza był tam
hamburger, wówczas przynajmniej nie przeszkadzałby urzędnikom we
właściwym sprawowaniu
swej funkcji. Przecież urzędy gmin, miast, powiatów
mają swoje struktury, mają
swoich, najczęściej kompetentnych, pracowników.
Czasem wystarczy im po
prostu nie przeszkadzać.
Bez problemu można
sobie wyobrazić urząd
funkcjonujący z hamburgerem w roli burmistrza.
Dowody osobiste byłyby
wydawane, podatki ściągane, służby komunalne
działałyby bez przeszkód,
oświata również. Dziś bowiem w wielu firmach
nawet stanowisko sprzątaczki wymaga analizy CV
kandydatki. A ludzie zatrudniani na stanowiskach
miejskich urzędników też

przechodzą przez konkretne filtry, eliminujące złych,
a preferujące dobrych. Ale
burmistrzem może zostać
(i bardzo często zostaje)
człowiek o poziomie hamburgera właśnie – bez
życiowych osiągnięć, wykształcenia, wiedzy, bez doświadczenia i umiejętności.
W demokracji, dopóki nie
wprowadzimy
rewolucji
Pisarka (opisanej w I numerze NCz), dopóty będziemy
skazani na przypadkowość
wyboru. Bardzo często
nie głosujemy bowiem za
kimś, a przeciw komuś.
A i trafienie na listę kandydatów również odbywa się
w tajemniczy i nie zawsze
merytoryczny
sposób.
I w zależności od losu dostaniemy kogoś kreatywnego, otwartego na ludzką
mądrość i ludzkie potrzeby
albo miałkiego nijakiego
człowieka. Co gorsze – często aroganckiego bufona
z bezpodstawnie wybujałym ego.
Ciekawe, jaki wybór uda się
czeladzianom w tym roku?
Pamiętajcie – tylko my jesteśmy ponad hamburgerem!

Stanisław Pisarek
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Od czytelników

im. Janusza Domagalika

Uwolnijmy Czeladź
od partii politycznych

Trochę o miejskich
pieniądzach
Niedawno dowiedziałem
się, że radni z Czeladzkiej
Lewicy – Ireneusz Gawroński i Teresa Kocot zgłosili
na sesji wniosek obniżenia
diet radnym do 700 zł.
Brawo, fantastyczny pomysł. Ale czy to nie oni
właśnie kilka lat wcześniej
wnioskowali o podniesienie diet do maksymalnego
poziomu? A ten wniosek
teraz dlaczego tak późno, czyli pół roku przed
końcem kadencji? Czyżby
przedwyborczy populizm?

Hannah Arendt kilkanaście
lat temu wypowiedziała
słowa, które cytowane są
do dziś – Im mniej polityki, tym więcej wolności.
Patrząc na dzisiejsze czasy, zdanie to jest ciągle
aktualne i nie chodzi tu
o skalę ogólnokrajową, ale
o lokalną. Jest wiele miast
w Polsce, w których udało
się mieszkańcom „zrzucić”
polityków partyjnych ze
stołków w Radzie Miasta,
a także burmistrzów i prezydentów ze swoich stanowisk.

2 sierpnia w parku Grabek
odbył się Bieg Rodzinny
im. Janusza Domagalika.
Pomysł biegu rzucił Przemek Rączka, a zrealizowali Jola Ptaś, Patrycja
Juszczyk, Marek Kocoń,
Ilona Piekarska i Łukasz
Mikulski. Stanisław Pisarek przypomniał, że
światowej klasy czeladzki
pisarz Janusz Domagalik
akcję swej najlepszej książki „Koniec wakacji” rozpoczął właśnie w sierpniu, w
Czeladzi – Borzechowie.
Aż za dobra pogoda wygoniła czeladzian nad wodę i
pewnie dlatego pobiegło
nas niewielu. A szkoda, bo
tym razem miasto stanęło
na wysokości zadania – być
może w ramach rehabilitacji za nieudostępnienie
Elektrowni i ciągłe przeganianie naszych przyczepek
reklamowych. Nie dość,
że wzdłuż wytyczonej trasy biegu mieliśmy ładnie
wystrzyżoną trawę, to nad

bezpieczeństwem uczestników czujną opiekę sprawowała straż miejska. Kilkukrotnie różne samochody
straży wizytowały imprezę,
drobiazgowo sprawdzając
czy przypadkiem nie łamiemy jakichś przepisów! Czy
pani burmistrz nie ma dla
naszej straży pożyteczniejszej pracy?
Ci którzy nie przyszli pobiegać z nami niech żałują
podwójnie. Było świetnie
– najmłodszy uczestnik
miał 4 lata. Po zakończeniu biegu spotkaliśmy się
w Tawernie, gdzie odbyło
się uroczyste, ale i wesołe
wręczenie nagród. Nagrody wręczała MISTRZYNI
ŚWIATA w nordic walking,
NASZA Jola Ptaś. Dziękujemy czeladzkiej Straży
Pożarnej za rzeczywiste
zabezpieczenie
imprezy
a Tawernie za gościnę.

NM
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Kto na tym zyskał? Oczywiście społeczeństwo, które
zdecydowało się na to, że
pójdzie na wybory i będzie
głosowało na ludzi, którym
naprawdę zależy na ich
mieście. Dokonali oni dobrego wyboru i dokonują
go do dziś, bowiem mają
świadomość tego, iż aktywny obywatel lepiej zadba
o ich interesy.
W polityce cała sztuka polega na tym, aby mieć dobre
oczy i umieć wykorzystać
ślepotę innych – stwierdził
swego czasu francuski pisarz Émile Zola. Niestety,
trudno nie zgodzić się z bolesną prawdziwością tych
słów, jeśli spojrzymy wstecz
na to, co się działo w Czeladzi. Rzecz jasna, mowa tu
o rozgrywkach politycznych, jakie miały miejsce
w czeladzkiej Radzie Miasta, w której Platforma
Obywatelska wyczyniała
wiele przeróżnych rzeczy
odbiegających od pew-

nych standardów, a te – wydawać by się mogło – umykały uwadze mieszkańcom.
Inna sprawa – skąd mogli
oni o tym wiedzieć? Informowanie społeczeństwa
nie leży w gestii polityków
partyjnych z wiadomego
względu – pojawiają się
tylko wtedy, gdy mają się
uśmiechać i udawać, że
wszystko jest dobrze, a nie
gdy trzeba się z czegoś wytłumaczyć.
Nadchodzi czas, w którym
czeladzkie społeczeństwo
musi powiedzieć stanowcze STOP temu, co działo
się przez ostatnie lata. Nadchodzi czas zjednoczenia,
a tym samym czas stopniowej poprawy życia w naszym mieście. Mobilizacja
i odwaga pójścia do urn
wyborczych każdego z nas
mogą sprawić, że Czeladź
od przyszłego roku obierze
zupełnie inny kierunek niż
obecnie. Już bez polityki,
układów i kumoterstwa,
a z ludźmi pełnymi pasji
i zaangażowania, którym
zależy na tym, aby Czeladź
się rozwijała, a nie była
planszą do gry dla partii.
Wasze Stowarzyszenie daje
taką nadzieję. Z wielką ciekawością
przeczytałem
dwie pierwsze gazety i obserwowałem Was podczas
działań. Dlatego napisałem
ten list i ściskam kciuki, by
udało sie Wam przełamać
ten czeladzki impas. Powodzenia!
Mieszkaniec Czeladzi

Ta informacja sprowokowała mnie do pewnych wyliczeń. Otóż, gdyby od początku kadencji wypłacano
radnym diety w wysokości
700 zł,a nie jak dotąd 1800,
to budżet miasta oszczędziłby ponad MILION ZŁOTYCH! W ogóle każdemu
z radnych biedna, zadłużona Czeladź w ciągu czterech lat funduje nowy luksusowy samochód! Tylko
czy oni rzeczywiście warci
są takiego wynagrodzenia?
W którejś, nie Waszej i nieciekawej, czeladzkiej gazecie natknąłem się na artykuł
niejakiego Maćkowskiego,
z którego dowiedziałem

się, że poprzedni burmistrz
przeznaczył 150 tyś. zł na
oświetlenie kościoła. Autor
pisze, że w momencie włączenia światła mieszkańcy
„wpadli w prawdziwy zachwyt”. Jacy mieszkańcy?
Chyba nie ci, którym wyłączono prąd, bo nie mogli
za niego zapłacić i nie ci,
którzy muszą korzystać
z opieki społecznej. Czy
w tym mieście wszystkie
potrzeby mieszkańców są
już załatwione, że lekką
rączką przeznacza się pieniądze z budżetu miasta dla
bogatej instytucji kościoła?
Przecież czeladzki kościół
to nie austriacka katedra
Stefana czy barcelońska
Sagrada Familia, gdzie całą
dobę przetacza się tłum turystów. Wówczas miałoby
to jakieś uzasadnienie. Jeśli
pan Maćkowski chce pisać
takie bzdury, to niech to
robi w swoim imieniu, a nie
w imieniu czeladzian. Od
30. lat prowadzę w Czeladzi
punkt usługowy i to ja słyszę, co ludzie mówią i wcale
nie są to tak jednoznaczne
opinie jak mu się wydaje.

Ośrodek kolonijny SŁONECZKO w Łebie
NAJLEPSZE MIEJSCE NA ZIELONĄ SZKOŁĘ I OBÓZ SPORTOWY

Jerzy Strzelecki

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

Aleja Rodów
Nie było jeszcze w Czeladzi
gazety na takim poziomie.
Wiem co piszę, bo przyglądam się temu już od wielu
lat. Ale nie ze wszystkim, co
piszecie się zgadzam. Np.
uważam, że Aleja Rodów
Czeladzkich jest potrzebna.
Tzn. niekoniecznie musiała się tak pretensjonalnie
nazywać (już lepszy by był
np. Janusz Domagalik),

niekoniecznie musiała tak
wyglądać a teraz z wolna
popadać w ruinę i jej wybudowanie nie musiało być
takie drogie. Ale faktem
jest, że teraz miejsce kiedyś odstraszające, stało się
znacznie strawniejsze dla
oka i spaceru.
Wasza czytelniczka
i zwolenniczka

Zakład Stolarski

Henryka Górskiego
w czeladzi
poleca swe usługi.
Wykonujemy wszelkie prace w drewnie,ale specjalizujemy się
w tych wymagających najwyższego kunsztu.
Rozwiążemy każdy drewniany problem.

Tel. 32 2653736
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redaguje Krzysztof Macha

KLAUDIUSZ LEDWOCH

C

zujecie Państwo, że to
środek wakacji? No właśnie, wszyscy to czujemy.
I dlatego dziś wybrałem do
„Coolturalnej” twórcę zachwycającego się pięknem
oczywistym – które jednak
docenić najłatwiej właśnie
latem – kobiecością.

Bohater dzisiejszej prezentacji urodził się w 1976 roku
w Czeladzi, od kilkunastu
lat jest związany zawodowo
z branżą reklamową. Możliwości cyfrowych aparatów
fotograficznych zafascynowały go do tego stopnia, że
po warsztatowym okresie

zdjęć makro i architektury
zaczął korzystać z innych
możliwości, jakie niesie ta
technika. Zajął się fotografią portretową i modelową kobiet, rozwijając ją
w kierunku prac studyjnych, dziś głównie w stylizacji glamour.
Jego prace – najczęściej
o uporządkowanej konwencji i formie – to to głównie zdjęcia typu fashion,
beauty oraz akt i nagość
zakryta. Pojawiająca się
w nich nuta kiczu jest świadomym działaniem artysty,
który balansując na granicy
dobrego smaku nigdy jej

NOWOCZESNA CZELADŹ

nie przekracza. Oczywiście, forma i treść zdjęć są
na ogół silnie utylitarne.
Ale dzięki temu prace Ledwocha mają często swoje
„życie po życiu” – znajdując
zastosowania reklamowe
przy kreowaniu materiałów
reklam i publikacji firmowych wielu znanych marek.
Czy warto znać Ledwocha? Z tych ledwie dwu
prac,
które
jesteśmy
w stanie zamieścić w „NCz”
pewnie trudno byłoby od
razu odpowiedzieć. Zachęcam jednak do poszukania
w Internecie, gdzie zdjęć
jest zdecydowanie więcej.

Co dalej
w Nowoczesnym Mieście?
Nadal budujemy drużynę,
by we wrześniu wystawić
najbardziej wartościowych
ludzi w wyborach na radnych w naszym mieście.
I w związku z tym nadal
będziemy aktywni, by udowodnić, że jesteśmy lepsi
od innych i tylko my dajemy szanse na zmianę Czeladzi na lepsze.

Na bieżąco będziemy informować o naszych działaniach.
A ich ukoronowaniem będzie czeladzka próba bicia rekordu Guinessa.
Już teraz zapraszamy jak
najwięcej czeladzian. Naprawdę będzie się działo.
Szczegóły już wkrótce.

OGŁOSZENIA DROBNE
Polecamy nasze łamy do zamieszczania ogłoszeń i reklam. My naprawdę docieramy do ludzi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją.

Krzyżówka

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy – będziemy
przeprowadzać wiele akcji.

Licealiści, gimnazjaliści – zapraszamy!
Stowarzyszenie Nowoczesna Czeladź

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.
W styczniu 2014 r. u 18-miesięcznej Natalki zdiagnozowano nowotwór
złośliwy Neuroblastoma IV stopnia. Natalka jest hospitalizowana na oddziale 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 granicą, a jej koszt ok. 150 – 230 tys. euro nie jest refundowany przez NFZ.
Ta terapia to szansa na całkowite wyleczenie Natalki.

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

www.facebook.com/Natalka.Stasko
natalkastasko.blogspot.com
www.dzieciom.pl/podopieczni/24341

Rozwiązania prosimy nadsyłać w terminie do 10 września 2014 r. na adres e-mail bądź adres pocztowy redakcji.
Rozlosujemy nagrody książkowe. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: Obudzimy Czeladź.
Informujemy, że nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki i zgadywanki w numerze czerwcowym wygrali:
BEATA POPEK I JANUSZ ROGALSKI. Prosimy o kontakt z redakcją.

Adres redakcji: ul. Ogrodowa 13, 41-250 Czeladź
Telefon: 506104869 • E-mail: redakcja@zaglebia.pl
Dział reklam i ogłoszeń – tel. redakcji
redaktor naczelny: Anna Pisarek
zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Mikulski

