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W sierpniu, dzięki Ryszardowi Pawłowskiemu, udało się
nam załopotać na szczycie Kazbeka w Gruzji, czyli ponad
5000 metrów npm.
To dobry zwiastun, by już niebawem załopotać także
w samej Czeladzi!
NCz

czytaj na str 4

UKIERUNKOWANIA
PROGRAMOWE

Czeladzkiego Stowarzyszenia
Nowoczesne Miasto
czytaj na str 9

BUDZIMY

CZELADŹ

W dniu 18.10.2014 roku na godzinę 15.00
zapraszamy wszystkich czeladzian na nasz Rynek!
Zapraszamy WSZYSTKICH dotychczasowych naczelników, burmistrzów, ich zastępców
i pracowników UM oraz wszystkich z przeróżnych stowarzyszeń, partii, klubów itd., itd.
Na zdjęciu oglądanym za 100 lat, nie będzie się liczyło, jakie poglądy nas różniły.
Nie będzie istotne, kto z lewa kto z prawa.

RELACJA Z KONCERTU
ELIZY WIETRZYSKIEJ
!!! UWAGA !!!
TO JUŻ PIĄTY NUMER GAZETY. WIEMY, ŻE POMIMO NASZYCH STARAŃ, NIE WSZĘDZIE DOTARŁY
POPRZEDNIE NUMERY. A SZKODA, BO SĄ W NICH
CIEKAWE ARTYKUŁY. MOŻNA JE PRZECZYTAĆ
W WERSJI ELEKTRONICZNEJ – SĄ NA STRONACH:
www.nm.info.pl
oraz
www.pisarek.eu.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

zczegółowy harmonogram imprezy wewnątrz gazety. Wymyśliliśmy dla nas wszystkich
sporo ciekawych rzeczy.
Przeprowadzimy konkursy, zabawy i mistrzostwa,
będzie muzyka i sztuczne
ognie. Gwiazdą wieczoru
będzie zespół FORTECA.

S

zdjęcie czeladzian na Rynku. Zapraszamy wszystkich. Gdy ktoś za 100 lat będzie szukał swego przodka
na tym zdjęciu, będzie miał
gdzieś, co nas tu dziś tak
bardzo różniło. Tak jak my
nie przejmujemy się problemami naszych prapradziadków.

Ale gwoździem programu
będą: włączenie NAJWIĘKSZEJ na świecie ilości jednocześnie budzących budzików oraz HISTORYCZNE

Pokażmy się zatem wszyscy: Pisarek z Malczewskim,
Mrozowski z Szaleńcem
obok Kosmali z Drożdżowskim i Szurdygą, i wielu,

wielu innych. Pokażmy to
choć na zdjęciu, bo przecież
wiadomo, że w czeladzkim
realu to niemożliwe.
To zdjęcie w wielkim powiększeniu powiesimy później w UM. I każdy zobaczy
na nim swoją twarz, bo tak
doskonałe zdjęcia robi jego
autor, nasz Stanisław Michalski.
Każdy kto przyjdzie
otrzyma od nas budzik –
proszę szukać talonu wewnątrz gazety.

A w zawodach będzie można wygrać wysokiej klasy,
doskonałe nagrody ufundowane przez jednego ze
sponsorów imprezy firmę
HIMOUNTAIN. Mistrzostwa
w siłowaniu na rękę, w DART
i w przeciąganiu liny będą
otwarte i można już zgłaszać zawodników i drużyny.
Całość imprezy poprowadzi
Jacek Łapot – znany polski artysta kabaretowy. Kto
nie przyjdzie ten gapa, a kto
przyjdzie będzie się świetnie
NCz
bawił.
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A

ktualnie
działalność
szkół całkowicie podlega
decyzjom
armii
oświatowych biurokratów,
którzy dzielą pieniądze,
decydują, kiedy i co kupić
i ściśle przestrzegają zasad
przynależności
uczniów
do obwodów. Z kolei wynagrodzenie
nauczycieli
w niewielkim stopniu zależy od wyników pracy, co
oznacza, że nie mają motywacji do bycia efektywnymi i rzetelnymi. W Jarocinie postanowiono zerwać
z zastaną sytuacją i w 2003
roku przygotowano nową
strategię rozwoju edukacji
i racjonalizacji wydatków.
Nowym
paradygmatem
było założenie, że pieniądze na oświatę powinny
być wydawane tak, by przy
poziomie nakładów określonym przez subwencję
oświatowa, osiągnąć jak
najlepsze efekty. To można
uzyskać, cedując decyzje
na poziom szkoły.
Od szkoły biurokratów do
szkoły obywateli

P

ierwsza przekształcona
przez władze Jarocina szkoła znajdowała się
w miejscowości Siedlemin.
– Gmina pomogła założyć
mieszkańcom
stowarzy-

szenie, w maju zapadły niezbędne uchwały, w czerwcu dokumenty były już
w kuratorium i we wrześniu
szkoła działała – opowiada
Robert Kaźmierczak, były
wiceburmistrz
Jarocina,
obecnie radny. Od razu
zaczęły w niej działać inne
mechanizmy, niż w szkole samorządowej, np. zaczęła szukać sponsorów.
Mieszkańcom przekształcenia tak się spodobały, że
poprosili gminę o pomoc
w założeniu przedszkola.
Kolejne planowane przekształcenia szkół próbowali
bezskutecznie blokować
niektórzy rodzice i nauczyciele, jednak coraz więcej
z nich przekonywało się do
nowych zasad. Co ciekawe,
protestująca
początkowo kurator oświaty sama
posłała swoje dziecko do
szkoły niepublicznej!
Jak tworzono szkoły obywatelskie
(nazywane
w krajach anglosaskich
szkołami
statutowymi)?
Gmina podpisuje ze stowarzyszeniem obywatelskim
umowę na prowadzenie
szkoły, na mocy której bezpłatnie udostępnia majątek
szkoły samorządowej. Jej
budynek pozostaje majątkiem gminy. Budżet zale-

ży od liczby uczniów (bon
edukacyjny), a nauczyciele pracują na podstawie
umów ze stowarzyszeniem,
które nie podlegają Karcie Nauczyciela. „Obowiązująca w Polsce ustawa
o systemie oświaty zawiera przepisy umożliwiające
bezpośrednie
przejmowanie przez stowarzyszenia niewielkich placówek
z liczbą uczniów nieprzekraczającą 70. Większe
szkoły mogą przechodzić
w gestię podmiotów obywatelskich poprzez procedurę likwidacyjną tzn.
szkoła prowadzona przez
samorząd jest likwidowana 31 sierpnia, a 1 września zaczyna działać (w tym
samym obiekcie) placówka
prowadzona przez stowarzyszenie” – pisze dr Jerzy
Lackowski, dyrektor Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
autor projektu „Szkoła obywateli”. W takiej placówce
nauka nadal jest finansowana z subwencji oświatowej i pozostaje bezpłatna
dla rodziców uczniów.
W 2002 roku niepublicznych placówek oświatowych w Jarocinie było 5,
w 2009 – 20, a w 2014
– już 24. Aktualnie ponad

połowa szkół i przedszkoli prowadzona jest przez
stowarzyszenia mieszkańców, a sprawami oświaty
zajmuje się tylko dwóch
urzędników. „Przejmowana
placówka uwolniona jest
spod bieżącej jurysdykcji
administracji i nie musi
wypełniać całej masy zbędnych biurokratycznych powinności, ale może skoncentrować swoją uwagę na
uzyskiwaniu coraz lepszych
efektów edukacyjnych. Jej
los zależy od zainteresowania jej ofertą potencjalnych
klientów, a nie od urzędniczych decyzji” – pisze
dr Lackowski.
Pozytywne efekty

W

wyniku
reformy
w szkołach nastąpiło
wiele pozytywnych zmian.
Po pierwsze, pojawiło się
większe
zróżnicowanie
wynagrodzeń nauczycieli, często wyższych niż te
wcześniejsze, wynikające
z Karty Nauczyciela. Między
pedagogami, którzy zaczęli
pracować w trybie zadaniowym, doszło do zdrowej
rywalizacji, a to wymusiło
stałe podnoszenie kwalifikacji. Po drugie, widoczna jest poprawa w wynikach nauczania. W efekcie
uczniowie nie muszą już
chodzić na korepetycje,
bo lekcje są na dużo wyższym poziomie. Wyniki
nauczania w szkołach prowadzonych przez stowa-

rzyszenia są wyższe niż
średnia powiatu czy województwa. Po trzecie, mamy
do czynienia z racjonalizacją wydatków na oświatę.
Jarocin nie musi dopłacać
do bieżącego funkcjonowania szkół znaczących
środków ponad kwotę subwencji oświatowej, dzięki
czemu ma pieniądze na inwestycje, takie jak budowa
sal gimnastycznych i boisk,
remonty przedszkoli i szkół
czy na realizację dodatkowych, nieobowiązkowych
zajęć. W 2002 roku nakłady
inwestycyjne w tej dziedzinie wynosiły 1,2 mln zł,
a w 2008 roku – 9,5 mln zł.
Po czwarte, dzięki mechanizmowi bonu edukacyjnego ze szkół gorszych do
lepszych następuje przepływ nie tylko uczniów,
ale i pieniędzy, co podnosi
ogólny poziom edukacji.
Po piąte, aktywność stowarzyszeń i prowadzonych przez nie szkół jest
też widoczna na polu zajęć
dodatkowych – organizowania imprez kulturalnych,
wyjazdów do kina czy pozyskiwania dodatkowych
funduszy. Władze Jarocina
mogą pochwalić się ogólnopolskimi
nagrodami
za reformę oświaty od
Związku Miast Polskich,
Związku Powiatów Polskich
i Związku Gmin Wiejskich.
Nie tylko Jarocin wdraża
racjonalne
rozwiązania
w edukacji. 1 września
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SZKOŁA
OBYWATELSKA

Jarocin dał przykład na zreformowanie edukacji w ramach
obowiązujących przepisów, tak by jednocześnie pochłaniała mniej
gminnych pieniędzy i stała na wyższym poziomie. Na wzór krajów
anglosaskich dokonano przekształceń szkół samorządowych w szkoły
prowadzone przez pozarządowe stowarzyszenia.
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11 września 2014 r. w Odeonie w Czeladzi
odbył się Panel Dyskusyjny dotyczący metod
zarządzania miastem.

S
2014 roku w Gdańsku
uruchomiono szkołę, którą zbudował samorząd,
a następnie została ona oddana w zarządzanie firmie
prywatnej. – Jest to kwestia
naszej wspólnej decyzji, że
chcielibyśmy, żeby ta szkoła
była powadzona w nowocześniejszy sposób. Żeby
oferta edukacyjna z jednej
strony zapewniała realizację podstawy programowej
i tego, do czego zobowiązani jesteśmy wobec uczniów, ale także dawała im
szansę na szerszą naukę,
na
eksperymentowanie,
żeby edukacja była prowadzona razem ze wszystkimi
działaniami rozwojowymi,
adresowanymi nie tylko
do młodzieży, ale do całego środowiska – mówiła
w Radiu Gdańsk Ewa Kamińska, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, wyrażając
nadzieję, by więcej szkół
w Gdańsku było prowadzonych w ten sposób.
Czy nowa rada miejska Czeladzi odważy się na reformę
oświaty na wzór Jarocina
i Gdańska?
Tomasz Cukiernik
Czeladzianin od urodzenia,
wolnorynkowy publicysta
i komentator gospodarczy
www.tomaszcukiernik.pl

1 października br. niniejszy artykuł
w znacznie rozszerzonej wersji
został opublikowany
w tygodniku „Najwyższy Czas!”.

potkanie prowadził Stanisław Pisarek. Gośćmi
byli burmistrzowie: Lublińca
– Edward Maniura, Orzesza
– z-ca Andrzej Bujok
i Pszczyny – Dariusz Skrobol oraz starosta zawierciański – Rafał Krupa.
Wśród przybyłych uczestników tego spotkania na
widowni pojawiła się także
Teresa Kosmala, aktualna
burmistrz Czeladzi i Jerzy
Matyja – ostatni naczelnik
naszego miasta. Byli oczywiście kandydaci na miejskich radnych z komitetu
wyborczego Nowoczesna
Czeladź Stanisława Pisarka.
Prezentację multimedialną
o miastach naszych gości
przygotował Łukasz Mikulski.
Ponad dwugodzinne spotkanie było absolutnie udane. Poruszono problemy
struktur urzędów, komunikowania się władzy z obywatelami, budowania społeczeństwa obywatelskiego,
zarządzania w kontekście
coraz większych trudności
prawnych i administracyjnych w RP, finansowanie
kultury i sportu. I wiele, wiele innych. Gospodarze miast
wypowiadali się niezwykle
komunikatywnie, ze swadą
i pełną kompetencją. Pomimo, że spotkanie zakończyło się dość nagle, bo gorącą
dyskusję musieliśmy przerwać przez sygnał, iż późna
pora grozi nam włączeniem alarmu w Odeonie, to
udało się wysłuchać wielu
ciekawych i mądrych uwag
wynikających z praktyki
zarządzania tych doświadczonych ludzi. W pewnym

sensie był to przeciekawy
wykład dotyczący działania
samorządu.
Zastanawia nas stosunkowo niska frekwencja. W Czeladzi niebawem ujawni się
kilku kandydatów na burmistrza i pewnie ponad dwustu kandydatów do miejskiej rady. Ci wszyscy ludzie,
żywo zainteresowani rządzeniem w mieście, powinni skorzystać z takiej okazji.
Posłuchać jak zarządzanie
miastem wygląda u innych.
Zadać pytania. Porównać
z tym co dzieje się u nas.
A u nas od lat nie wygląda
to najlepiej. Ani obecnej
ani poprzedniej władzy nie
udało się obudzić naszego
miasta. Nasi goście mają
znacznie większe sukcesy.
Taka okazja się już prędko nie powtórzy, więc tym
większa szkoda. I zdziwienie. Jeśli jest, czy będzie się
kandydatem na radnego
NIE MOŻNA rezygnować z
uczestnictwa w takich spotkaniach. Niezależnie od
tego, ze organizuje je konkurent a w tym przypadku
Stowarzyszenie „Nowoczesne Miasto”. Czeladź jest
jedna i nie dzieli się na pisarkową bądź szaleńcową – pisaliśmy już o tym.
Cenne jest również, że goście panelu zadeklarowali
kolejne tego typu spotkania w przyszłości, a i już teraz członkowie SNM mogą
liczyć na wymianę doświadczeń.
Patrycja Juszczyk

fot. Stanisław Michalski
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DO REMONTU

Znaczna część budynków mieszczących się na terenie naszego
miasta wymaga natychmiastowego remontu, który pochłonie
spore środki. Obiekty te stoją puste i niszczeją.
Czy władze nie mają pomysłu na ich zagospodarowanie?

P

rzykłady można mnożyć. Przy ul. Katowickiej 117 na wzniesieniu znajduje się niszczejący
budynek po tzw. „szkole na
skałce”. Obiekt został wzniesiony w 1906 roku jako
prywatna szkoła kopalni
„Saturn”, naukę pobierało w
niej ok. 1000 uczniów. Od
lat budynek niszczeje i jest
w coraz gorszym stanie.
Kolejne władze nie miały
pomysłu, co zrobić z niewygodną nieruchomością.
A czy nie można oddać jej
w ręce mieszkańców? Za
własne pieniądze mogliby
wyremontować budynek,
jednocześnie zmieniając
go w obiekt mieszkalny.
Wewnątrz można z powodzeniem zlokalizować
mieszkania z wysokim
sufitami i otwartymi przestrzeniami.
Powstałyby
piękne i nietypowe lokale
mieszkalne. Budynek jest
ciekawie usytuowany, ma
niepowtarzalny urok, a otaczające go drzewa nadają
temu miejscu wyjątkowy
charakter. Korzyści dla

gminy byłyby oczywiste.
Pozbywamy się „niechcianej” rudery, w miejsce której powstanie odnowiony
obiekt. Co równie istotne
gmina zyska nowych mieszkańców płacących podatki
od nieruchomości.
Sprzedane kino
Kolejny przykład zdewastowanej nieruchomości
to budynek po dawnym
Kinie Uciecha, znajdujący
się w samym sercu miasta.
Budynek wzniesiony został
w 1929 roku i był wówczas
chlubą miasta. Obiekt od
samego początku był siedzibą straży pożarnej, która
organizowała w nim zabawy i festyny cieszące się
ogromną popularnością.
Już w 1930 roku w budynku zaczęło funkcjonować
kino Czary później Uciecha.
Decyzją władz miejskich
budynek w 2002 roku został sprzedany prywatnemu inwestorowi. Można
w tym miejscu dyskutować,
czy była to zła czy dobra

decyzja. Obecne władze
muszą się zmierzyć z zaistniałą sytuacją. Obiekt, który
jest niewątpliwie jednym
z ładniejszych budynków
w mieście i który mógłby
stać się jego wizytówką,
nie powinien pozostawać
w tym stanie. Niszczejący
budynek, nie generując
żadnego zysku jest jedynie źródłem strat. Podatki
od nieruchomości płacone
od takiej powierzchni są
z pewnością niemałe. Przyszłe przeznaczenie budynku mogłoby łączyć funkcje
komercyjne z publicznymi.
Nawiązując do tradycji, mogłoby tam powrócić kino,
tym razem w wersji studyjnej. Mogłyby być prowadzone zajęcia tańca, fitness,
czy pozalekcyjne zajęcia
dla dzieci. Kolejną formą
zagospodarowania budynku jest wynajem sal bankietowych, czy otwarcie reprezentacyjnej restauracji
z lokalną kuchnią. Pomysły
te jednak na skutek wcześniej podjętych decyzji
władz miasta o sprzedaży

nieruchomości, wymagają
już nie tyle zgody, co tak
właśnie ukierunkowanej
decyzji właściciela.
Urząd Miejski – wizytówka miasta?
Modernizacji
wymaga
również budynek Urzędu
Miejskiego wraz ze schodami, które obecnie nie nadają się do użytku. Władze
miasta już raz wydały pieniądze na projekt termomodernizacji tego obiektu,
jednak ze względu na przedawnienie można go teraz
jedynie wyrzucić do kosza.
Przykłady można mnożyć
To tylko przykłady – na
terenie Czeladzi znajduje
znacznie więcej zrujnowanych budynków wymagających
natychmiastowego remontu. Opisanie
wszystkich w ramach tego
artykułu jest niemożliwe.
Wymienię te, moim zdaniem najważniejsze. Są to
między innymi kamienica

przy ul. Bytomskiej 20, kamienica przy Rynku 22,
Dom Zborny na terenie
Elektrowni Czeladź. W tym
miejscu watro wspomnieć
o czeladzkim tzw. Górnym Targu. Pomimo wielu
pomysłów na to miejsce,
żadnego nie udało się zrealizować i kramy nadal są
w opłakanym stanie. Nie
zachęcają
przejeżdżających trasą kierowców, aby
tam zrobić zakupy.
Warto zwrócić uwagę na
jeszcze jeden istotny dla
miasta budynek – zlokalizowany na Piaskach przy
ul. Trznadla 1. Początkowo
obiekt funkcjonował jako
kino, później mieściła się
w nim znana w całym województwie dyskoteka Ambasador, natomiast przed
zamknięciem był tam bar
i Skatepark Traffic. Obecnie to kolejny czeladzki
pustostan. Idealnym rozwiązaniem mogłoby być
tzw. Partnerstwo Publiczno
Prywatne (w skrócie PPP).
Jest to forma współpracy

pomiędzy
administracją
państwową a podmiotami
prywatnymi, na którą przewidziane są znaczne środki
z Unii Europejskiej. Wykorzystując dofinansowania
można w obiekcie utworzyć nowoczesne centrum
spor towo -rek reac yjne,
w ramach którego mogłyby
funkcjonować: sale do squash’a, ścianka wspinaczkowa, siłownia, sala fitness
czy restauracja ze zdrową
żywnością.
Pracy w Czeladzi jest sporo,
wszystkich zamierzeń nie
sposób wykonać w cztery
lata. Bez wątpienia można
zrobić wiele dobrego. Inwestycje w nieruchomości
zapewnią poprawę estetyki miasta oraz wzrost jego
atrakcyjności. Nie możemy
pozostać bierni, musimy
działać.

Łukasz Mikulski

NOWOCZESNA CZELADŹ

nr 5/2014 październik 2014

5

6

nr 5/2014 październik 2014

NOWOCZESNA CZELADŹ

UKIERUNKOWANIA PROGRAMOWE
Czeladzkiego Stowarzyszenia

NOWOCZESNE MIASTO
Część I
Stanisław Pisarek
– motywacje wyborcze i predyspozycje.
„Czeladź w górę”

Moja biografia jednoznacznie wykazuje, że
mam kompetencje do
kierowania
miastem.
Jako wydawca odniosłem
sporo wydawniczych i gospodarczych
osiągnięć.
Moje książki uzyskały wiele
międzynarodowych i krajowych nagród, a Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu
jest największym w swej
kategorii dziełem na świecie. Poprzez wydane książki
od lat opowiadam historie innych ludzi. Pokrótce
opowiem swoją. Jest wiele
rzeczy, których się boję. Ale
nie ma takiej, przed którą
nie przełamałbym lęku. To
podstawowa cecha każdego „głównodowodzącego”.
Widowiskowym wymiarem
mojej przydatności jest aktywność fizyczna i kondycja. Wspinam się, nurkuję,
latam szybowcem i na paralotni. W pierwszej dużej
wyprawie uczestniczyłem
jako młokos. Pojechałem
w góry na granicy Turcji
i Iranu. Potem jeździłem rowerem po pustyni Atacama
w Chile i po terenach wyschniętych jezior w Boliwii,
wchodziłem na wulkany
Meksyku i Ekwadoru, schodziłem do wietnamskich
jaskiń, łowiłem ryby w jeziorze Malawi, przetrwałem
w Polarnym Uralu. Niewielu
kandydatów może się wykazać takimi kwalifikacjami w walce o przetrwanie
i zrealizowanie celu. A funkcja burmistrza to przede
wszystkim ciężka praca na
kilka etatów.
W zarządzaniu miastem
niezwykle istotne jest doświadczenie logistyczne.
I zebrane obserwacje na
temat sposobu rozwiązywania problemów mieszkańców, również w innych
częściach świata. Wiele
cywilizacji przez setki lat
tworzyło właściwe rozwiązania w zgodzie z naturą
i dla własnego pożytku.

Żeby w ogóle móc dobrze
czymś zarządzać, kandydat
musi wiedzieć, czego się
podejmuje. Wielokrotnie
propagowałem obowiązkowe testy dla kandydatów w wyborach samorządowych. To powinno stać
się zasadą ogólnopolską.
Ja mogę przystąpić do tego
egzaminu bez wątpliwości.
A testowanie kandydatów
oraz egzekwowanie podjętych zobowiązań pozwoliłoby w przyszłości eliminować przypadkowych ludzi.
Jako właściciel firmy jestem przygotowany do
zarządzania. Mam też
naturę społecznika. Nie
należę do grupy odizolowanych
teoretyków
– jestem praktykiem. I nie
jestem obcy – mieszkam
w Czeladzi już od 36 lat.
Tu mam rodzinę, przyjaciół. Tu kiedyś zaczynałem uczyć się biznesu.
Wybudowałem od zera
i prowadziłem przez kilka lat drukarnię ALMAPRESS. Od ponad dwudziestu lat w Katowicach
prowadzę własne wydawnictwo.
W Polsce system wyborczy
powoduje, że do władzy
dochodzą głównie działacze dominujących ugrupowań. Tak to na razie wygląda i zapowiadane zmiany
nie nastąpiły. Jestem „spoza
układów”, ale nie jestem samotnym wilkiem. Mam od
niedawna bardzo operatywną kadrę – Stowarzyszenie „Nowoczesne Miasto”.
Nie zamierzam również
finansować kampanii za
pieniądze grup interesów.
Dzięki temu nie będę zależny od decydentów żadnej
z partii politycznych.
Nauczono mnie oszczędnie
i racjonalnie wydawać własne pieniądze. Szanować je,
bo ciężko się na nie pracuje. Społecznych nie mam

zamiaru traktować inaczej.
Każde miasto potrzebuje tak naprawdę jednego
– przyzwoitego gospodarza. Przycięta trawa
i rowerowe ścieżki bywają istotniejsze niż spektakularne
wydarzenia.
A także obniżenie kosztów
utrzymania mieszkańców.
W całej Polsce najistotniejsze jest, tworzenie miejsc
pracy i ochrona istniejących. Urząd Miasta, któremu podlegają spółki, jednostki i zakłady budżetowe,
jest jednym z największych
pracodawców w mieście.
Ten stan rzeczy jest niepokojący.
W działaniu grupowym cenię wspólnotę drużyny. Nie
cofam się przed ponoszeniem odpowiedzialności.
Ważne decyzje podejmuję
po konsultacjach. Zakładam, że w wielu dziedzinach istnieją fachowcy
i sięgam po nich.
Mam wspaniałą i dużą rodzinę. Wybudowałem dom,
mam córki, synów i wnuki.
Zamiast jednego drzewa
posadziłem las.

Dbam o moją rodzinę
i o to, co posiadam.
Podobnie będę dbał
o Czeladź i jej mieszkańców.

Pierwsze w Czeladzi a może i w Polsce wyborcze graﬁtti

Część II
– sytuacja społeczna.
„Góry można przenosić”
Co tak naprawdę liczy się
dla mieszkańca miasta?
Enigmatyczne
wskaźniki
wzrostu
gospodarczego,
rankingi? A może przeliczniki i zestawienia? Nie.
Najważniejsze są dla niego
konkrety: plac zabaw, biblioteka, rynek, przychodnia, lokal użytkowy, park.
I to one powinny być naszym wspólnym celem.
Aktywność społeczna lub
gospodarcza obecnie nieźle się udaje jedynie małym grupom: rodzinom we
własnej, drobnej przedsiębiorczości lub kręgom znajomych. Tam jest aktywnie
i tam widać efekty działań.
Jednak widać je tylko do
granicy między nimi, na ich
terytoriach. Za płotem – już
jest gorzej. Tam jest strefa
niczyja. Lub innej grupy.
Czyli nie nasza, bo... wspólna. I ma się nią zająć ktoś
inny. Na przykład wybrany
samorząd. Ale jeżeli ma to
zrobić skutecznie – potrzebne jest społeczne zaufanie
do konkretnej, działającej w
nim osoby, a nie do jakiegoś
nieokreślonego ogółu.
Trochę historii. Po 1989
roku wiele osób rzuciło się
w „system wolnorynkowy”,
początkowo głównie na
łóżkach polowych. Czasem

handlowały tak całe rodziny. Przez chwilę była szansa na stworzenie prężnego
kapitału społecznego, który
może powstać kiedy ludzie
się nie znają, a mimo to sobie ufają. Nowoczesny kapitalizm może funkcjonować
tylko wtedy, kiedy rywalizacja nie wyklucza współdziałania. Prawda jest jednak taka, że konkurowanie
do upadłego stało się polską dyscypliną sportową.
A przecież większe cele
można
osiągać
dzięki
współpracy
zabarwionej
rozsądną rywalizacją. Te
drobne grupy muszą zacząć
się otwierać, współpracować, łączyć.
Funkcjonowanie polskiego
przedsiębiorcy w łańcuchu:
zabezpieczam się przed
wrogami, pracownikami-złodziejami i zbieram na
wszystko „kwitki” jest czasochłonne i nieefektywne.
Tymczasem sprawny zarządzający powinien być
otwarty na świat, a nie
zamknięty we własnych
schematach
myślowych.
Samorząd to też w pewnym sensie przedsiębiorca.
Tyle że społeczny. W końcu
przedsiębiorczość nie jest
przypisana jedynie do biznesu.

Najbardziej wartościowym
kapitałem każdej firmy/
instytucji są ludzie. Niestety, inwestowanie w kapitał
ludzki jest mało popularne.
Dość jednoznacznie identyfikowana jest obecnie
konkurencyjność – mieć
niskie koszty i konkurować
jedynie ceną. Nowe pomysły, których źródłem powinni być pracownicy, są na
marginesie aktywności. Tak
jakby celem było jedynie
przetrwanie – niskie pensje,
zatrudnianie na umowach
śmieciowych itd. A „inwestycja w kadry” nie powinno
być jedynie martwym hasłem umieszczonym w programie wyborczym, misji
lub strategii. Takie pozorne
działanie już się skompromitowało – zbyt często je
stosowano.
Społeczność miejska jest
też w pewnym sensie instytucją, która ma swój system
wartości. Jeśli samorząd źle
gospodaruje, to w dłuższej
perspektywie ograbia własną firmę/miasto z wartości rynkowej. Lekceważony
jest dialog. Trzeba uzmysławiać mieszkańcom, że
jeśli poprzestaną na takim
sposobie funkcjonowania
jak obecnie, to przegrają
z konkurencją zza miedzy.
Często mieszkańcy zapę-

NOWOCZESNA CZELADŹ
dzają się w narzekaniu na
samorząd, bo coś zawala,
utrudnia. A trzeba spojrzeć
szerzej. Nie tylko prywatnie:
domy, samochody, wakacje.
Jakie są wspólne drogi dojazdowe, szkoły i przychodnie? Jednak tej przestrzeni,
za którą ludzie mogliby
poczuć odpowiedzialność
i być w niej razem, jest zbyt
mało. Jeśli nadmiernie zawłaszcza się przestrzeń
miasta, likwiduje przestrzeń
otwartą, odgradza urzędy,
to nie ma warunków sprzyjających budowaniu zaufania. Przestrzeń w obecnej
Polsce została albo właśnie
zawłaszczona, albo skomercjalizowana. Na przykład
domy kultury i biblioteki.
Niektórym wydają się przeżytkiem, choć powinny być
one centrami aktywności
obywatelskiej. To – wbrew
pozorom – można wymusić
w projektach, a nawet na
inwestorach jako warunek
zarabiania przez nich. Przestrzeń miejska – nawet jeśli
ma prywatnego właściciela
– jest przestrzenią wspólną. Nie powinno być tak,
że jedynymi publicznymi
miejscami, gdzie ludzie się
mogą spotykać to świątynie
i hipermarkety.
Większość polskich miast
demonizuje wielki kapitał
zagraniczny: strefy, inwestycje, skupiska. Nie bez
powodu. Choć inwestor
zagraniczny bywa cenny,
często okazuje się nietrwały – może szybko przenieść
biznes w rejon bardziej
opłacalny. Żeby skutecznie
z nim negocjować, trzeba
mieć własną strategię gry.
Nie należy brać wszystkiego jak leci w niskim ukłonie.
Specjalne strefy ekonomiczne długo działały na
zasadzie pełnej dowolności
– grunty, przywileje podatkowe, dotacje. Byleby coś
było robione na „naszym”
terenie. Dlaczego dzieje się
to za wszelką cenę? Wciąż
się wielu osobom wydaje, że stawianie warunków
kapitałowi zagranicznemu
to sabotowanie inwestycji itd. Przecież aktywność
Polaków w drobnej i średniej
przedsiębiorczości
jest równie istotna! Gdzie
podziały się dobre warunki dla miejscowego przedsiębiorcy? Przecież można
ściągać przedsiębiorstwa
określonych branż, które
będą chciały współpracować z miejscowymi. Lub
branżą naukowo-techniczną, ośrodkami wzornictwa,
uczelniami, szkołami, itd.
Potrzebna jest strategia długoterminowa. Na poziomie
gminy również. Niestety,
kapitał zagraniczny kieruje
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się wyłącznie własnym interesem. Nie należy mieć o to
pretensji, ale złudzeń – też
nie. Warto jednak cały czas
rozmawiać. I odnotowywać,
że polski pracownik nie
musi mieć gorszych warunków niż zachodni, mimo że
często dokładnie to jest motywacją do uruchamiania
interesu w Polsce.
Trzeba włączać do tego dialogu stowarzyszenia biznesu, organizacje pracodawców i inne. I tu trzeba być
dyplomatą, sprawa nie jest
prosta. Dialog społeczny od
lat źle funkcjonuje, a tematy
stają się widoczne dopiero
na etapie konfliktu. Strony
mają swoje racje, interesy
i trzeba je umieć kojarzyć.
Pytanie podstawowe brzmi:
„po co to, w jakim celu?”.
Omawia się zwykle sposoby realizacji, a nie sam cel.
O nim wie się z reguły najmniej. Dlatego sprawę postawić trzeba jasno: celem
głównym działania powinna być jakość życia. Ludzie
mogą być zadowoleni wtedy, kiedy każdy ma dostęp
do wspólnego parku, dobrej komunikacji publicznej,
taniego i bezpiecznego relaksu, czystych chodników,
bliskich żłobków i przedszkoli, szkół i przyzwoitej
służby zdrowia.
Obszar
administracyjny
jest również bardzo ważny.
Nie można upolityczniać
urzędów i rozdmuchiwać
administracji. Mechanizm
samorządowy
powinien
akceptować ludzi przychodzących z propozycjami
i pomysłami. Nie może istnieć jedynie machina biurokratyczna i polityczna.
Biurokracja nastawia się na
przetrwanie. Jakiekolwiek
zmiany postrzegane są jako
niebezpieczne. Najczęstszą
reakcją jest blokada i automatyczna, zakodowana
odpowiedź: „nie da się, bo...”.
A często okazuje się, że nie
trzeba zmieniać żadnych
przepisów, bo obowiązujące prawo jest wystarczające
dobre, żeby wprowadzić w
życie dobry pomysł. Tylko
trzeba chcieć.
Jeśli biurokracja się boi
– odbywają się działania
pozorowane. To rozwiązanie jeszcze gorsze, bo trwa
oszustwo jakiegoś działania
i czas ucieka. Jeśli zupełnie
„się nie da”, – wtedy trzeba
dopuścić ludzi z zewnątrz.
Czasem aparat nie sabotuje
reform, ale stosuje strategię
przerabiania ich na własną
korzyść. Po wejściu do Unii
Europejskiej pojawiła się
dodatkowa popularna strategia: „Wszystkiemu winna

Bruksela”. I to najczęściej
kończy dyskusję lub zmierzanie do celu…
Są różne typy polityków, ale
podział z grubsza od zawsze
był taki: jedni są od zdobywania władzy, drudzy – od
rozwiązywania problemów.
Tych drugich jest znacznie
mniej… Władza w którymś
momencie stała się celem
samym w sobie. Jest nie po
to, żeby zmieniać świat, tylko po to, żeby jej nie oddać.
Lęk przed oddaniem władzy to obecnie najsilniejszy
motor w polskiej polityce.
Jemu jest wszystko podporządkowane. Większość
polityków jest przekonana,
że jeśli straci władzę, to stracą cel i sens życia. I to jest
strach realny, dlatego niemal 100% swej energii poświęcają utrzymaniu się na
stołku. Z drugiej strony wielu ambitnych, kreatywnych
i dynamicznych ludzi nie
chce wdawać się w układy
władzy samorządowej czy
wykonawczej, bo nie chce
składać deklaracji majątkowych, bo nie chce po prostu
babrać się w polityce.
To też w dużej mierze wina
systemu zamówień publicznych. Nie chodzi tylko o
prawo, ale głównie o jego
praktyczne
stosowanie.
Urzędników przestały interesować konsekwencje ich
działań. Ogłaszane są przetargi, w którym główne jest
kryterium ceny, a realizacja
nie ma znaczenia. Bo jakiekolwiek negocjacje byłyby
podejrzane. Administracja,
żeby móc sprawnie realizować duże projekty, musi
mieć jasne reguły. Ale w ramach tych reguł – jakiś luz
decyzyjny. I dobrych urzędników, żeby z tego luzu
korzystali. Podejmowanie
decyzji powinno być połączone z odpowiedzialnością
również za jej konsekwencje. Z gwarantowanym prawem do ryzyka.
Urzędnik stał się obiektem
nielubianym. Dlaczego? Bo
nie podejmuje decyzji, tylko uruchamia procedurę.
A potem kontroluje, czy
w ramach tej procedury nikt
mu niczego nie zarzuci i nie
będzie pociągał go do odpowiedzialności. Ale za to,
że potem są źle zbudowane
drogi, opóźnienia, bankructwa – nie odpowiada. To nie
jest jego problem. To jest
ucieczka wszystkich. I rządzących, i rządzonych.

Trzeba więcej odwagi
i zaufania, wtedy nawet góry można przenosić.

Część III
– od ogółu do szczegółu. 21 okręgów
wyborczych i 21 punktów.
„Czeladzkie oczko”.
Od wielu miesięcy rozmawiamy z mieszkańcami
miasta o optymalnym programie. Dyskusję rozpoczęliśmy od listy 21 haseł istotnych – naszym zdaniem
– dla wszystkich zainteresowanych. Główne bloki to:
racjonalność i przejrzystość
działania władzy samorządowej, zrównoważenie
budżetu, bezpieczeństwo,
ożywienie
czeladzkiego
Rynku, pozyskiwanie środków zewnętrznych, rozwiązania komunikacyjne,
inwentaryzacja nieruchomości miejskich, reorganizacja spółek miejskich,
likwidacja
niektórych
obciążeń
podatkowych,
obniżenie
wynagrodzeń
radnych, tanie budownictwo,
zagospodarowanie
Brynicy. Wiele z naszych pomysłów na Czeladź i ocenę
czeladzkiej sytuacji można
znaleźć podczas lektury gazety Nowoczesna Czeladź.
Program nabiera kształtu,
wnoszone są kolejne pomysły, niektóre nierealne
zamierzenia tej kadencji
odpadają, uwzględniamy
konieczne
kompromisy
w realizacji rozbieżnych
interesów mieszkańców.
Kampania wyborcza ma jeden niezaprzeczalny walor
– można ujawniać konkretne oczekiwania, polemizować, domagać się realizacji
własnych planów. Zapraszamy do dyskusji.

1. Podstawą działania będzie racjonalność, rozsądek i transparentność.
2. Prowadzenie zrównoważonego
budżetu
i stopniowa spłata zadłużenia, bez zaniechania
inwestycji.
3. Miasto ma spełniać
podstawowe funkcje komunalne – ma być estetycznie, wygodnie, bezpiecznie i czysto.
4. Będziemy dążyć do
przeniesienia
Urzędu
i Rady Miasta na czeladzki Rynek. W Nowym
magistracie znajdzie się
miejsce na nowoczesną,
wielofunkcyjną salę widowiskową, bibliotekę,
stowarzyszenia. Dotychczasowe budynki zajmą
straż miejska, miejskie
spółki i zakłady. Nadwyżki zostaną wynajęte bądź

sprzedane, a problem
schodów rozwiąże zieleń
trawy.

z każdą władzą, która coś
może. Nawet z tą, której
nie lubimy.

5. Doprowadzimy do
jawności działania władzy samorządowej.

14. Nie będziemy wyważać otwartych drzwi.
Zastosujemy rozwiązania
sprawdzone przez inne
miasta, które przed nami
zapłaciły swoje „frycowe”.

6. Szczególny nacisk położymy na pozyskiwanie
środków z UE – dopóki to
jeszcze możliwe.
7. Priorytetem będzie
dbałość o jakość dróg
i komunikacji. Ścieżki
rowerowe to europejski standard – musi się
dla nich znaleźć miejsce
w Czeladzi.
8. Szczególnym nadzorem obejmiemy miejskie
spółki i zakłady budżetowe, chcemy zapewnić,
aby stały się trwale rentowne i świadczyły usługi najwyższej jakości dla
mieszkańców.
9. Uregulujemy kwestie
czeladzkich
nieruchomości. Zwłaszcza tych
zabudowanych, także w
prawnym kontekście ich
gruntów.
10. Będziemy dążyć do
obniżenia
podatków
i opłat lokalnych, takich
jak: od nieruchomości,
posiadania psa, środków
transportu,
targowej.
Wprowadzimy
maksymalne uproszczenia i ułatwienia w uzyskiwaniu
koncesji. Będziemy dążyć
do minimalizacji stawek
czynszu, aby ożywić lokalny handel, produkcję
i usługi umożliwiając
powstawanie
nowych
miejsc pracy w mieście.
11. Nasi radni będą postulować znaczącą obniżkę diet dla radnych. Dopiero, gdy miasto wróci
do dobrej kondycji finansowej, radni będą mogli
mieć wyższe diety. Ale
i wówczas opracujemy
zasady eliminujące branie pieniędzy za nieefektywną pracę.
12. Będziemy szukać
rozwiązań problemu taniego budownictwa, by
nowe mieszkania były łatwiej dostępne. Nie każdy ma własną willę.
13. By walczyć o Czeladź
nawiążemy
kontakty

15. Umożliwimy tworzenie przez mieszkańców
ciał doradczych w różnych dziedzinach. Z nimi
będziemy konsultować
ważne decyzje.
16. Chcemy, aby czeladzki Rynek znowu ożył.
Dlatego
odtworzymy
tradycje czeladzkich jarmarków, będziemy organizować „pchle” targi
i imprezy kulturalne. Albo
Rynek zacznie żyć, albo
wyasygnujemy środki na
środki antydepresyjne.
17. Koniec ślubów według sztywnego harmonogramu USC. Niech
każda para bierze ślub
wtedy i tam, gdzie obojgu pasuje. Śluby przy
wodospadzie w parku
Grabek staną się zagłębiowską tradycją.
18. Ruszamy do boju
o „Czystą Brynicę”. Nie
tylko czystą. Miejscami
rozlaną, gdzie indziej
spiętrzoną i z własną mikroelektrownią przy parku nauki dla młodzieży,
dzięki której oświetlimy
Grabek darmową, ekologiczną energią.
19. Podejmiemy próbę
rozsławienia miasta coroczną, sportową, międzynarodową imprezą.
Przecież mamy w Czeladzi MISTRZYNIĘ ŚWIATA
w nordic-walking czy
WICEMISTRZA
POLSKI
w judo.
20. Nie dopuścimy do
fotoradarów w naszym
mieście. Wszyscy się skarżą, że źle wychodzą na
zdjęciach.
21. Św. Jan Nepomucen
wróci na Rynek. Czeladzka czarownica też znajdzie swoje miejsce. Oboje chcą pomóc.
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FESTYN
RELACJA Z KONCERTU
ELIZY WIETRZYSKIEJ

W

niedzielę 28 września,
jak co roku w końcu września, przy Parafii
pw. Świętych Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała
odbył się odpust, a przy
nim festyn. Współorganizatorem parafialnego festynu był Powiat Będziński.
A na widowni rytmicznie
podrygiwał sam starosta powiatowy Krzysztof

Malczewski. W sumie nie
ma w tym nic dziwnego
– w tym roku Parafia obchodzi 25. rocznicę istnienia,
a sam ks. proboszcz Janusz
Grela 40 rocznicę kapłaństwa. Jest uzasadnienie,
by Powiat włączył się w życie parafii. I my przyłączamy się do gratulacji. To fajnie, że starosta powiatowy
aktywnie włącza się w życie

Parafii. A to, że sam jest wieloletnim członkiem SLD,
jest tylko dowodem na to,
co już od dawna wiadomo,
że w Polsce pojęcia prawica
– lewica wyjątkowo się wymieszały.
Na widowni piosenki ABBY
podśpiewywała również
Pani burmistrz Czeladzi
Teresa Kosmala.

CZELADZKA
CZAROWNICA
– CIĄG
DALSZY
NASTĄPI

niemy materiały źródłowe.
Niestety. Z różnych i niezależnych od nas przyczyn,
nie otrzymaliśmy ich. Nie
możemy zatem napisać
materiału opartego o plotki i krążące obiegowo historie. Będziemy mogli
zweryfikować je dopiero
wówczas, gdy w czeladzkiej
władzy uczestniczyć będą
przedstawiciele stowarzy-

szenia Nowoczesne Miasto.
To kolejny argument, by
głosować za nowoczesną
Czeladzią w nadchodzących wyborach. Oni deklarują przezroczystość władzy. Zatem na ujawnienie
uciesznych tajemnic trzeba
będzie jeszcze trochę poczekać.

W poprzednich numerach
NCZ zapowiadaliśmy ciąg
dalszy historii czeladzkiej
UCIECHY. Mieliśmy wówczas deklarację, że dosta-

Na plakatach wyborczych KWW Nowoczesnej Czeladzi
Stanisława Pisarka często przeczytać można będzie hasło:

PRZEJDŹ NA MOJĄ STRONĘ
To hasło wymyślił Pan Tomasz Szczerba i używane jest za
jego zgodą. Pan Tomasz Szczerba jest prawnikiem
i radnym w sąsiadujących z Czeladzią Wojkowicach.
Dziękujemy za życzliwość i trzymamy kciuki
za Jego społeczną działalność.

OD REDAKCJI
Po publikacji artykułu
pt. Hamburger, mieliśmy
sporo telefonów i interwencji. Zdarzyły się bowiem interpretacje, że
szło nam o konkretnego,
czeladzkiego hamburgera
a raczej o konkretny lokal.
I że to nie w porządku, bo
nasz hamburger jest OK.
Chcemy z największą mocą
przeprosić, że mogła się

13 września na zaproszenie Stowarzyszenia
„Nowoczesne Miasto” w Tawernie zaśpiewała
Eliza Wietrzyńska. Bawili się i duzi i młodzi.
Jesteśmy pod wrażeniem, jaką fajną atmosferę potrafiły
stworzyć Panie Iwona i Jolanta z Tawerny. Jak świetnie zawsze bawią się goście tych Pań.
Będziemy zdecydowanie częściej odwiedzać i polecamy
to magiczne miejsce.
NCz

TALON NA BUDZIK

NCz

18.10.2014 r na 15.00
zapraszamy na czeladzki Rynek na koncert:

NCz

ANKIETA
zdarzyć taka interpretacja i podkreślić. Nam szło
o przykładową bułkę z kotletem, a nasz, czeladzki bar
Hamburger nie ma z tym
żadnego związku. A przy
okazji potwierdzamy – nasz
Hamburger jest absolutnie
świetny. Rzetelnie prowadzony od wielu lat, a kotlety zawsze super smaczne.
NCz

W ostatnim numerze opublikowaliśmy ankietę na wzorzec burmistrza Czeladzi.
Ciekawe są wnioski – ze
spływających do redakcji
listów. Większość czeladzkich kandydatów nijak nie
pasuje do oczekiwanego
wzorca. Wyraźnie rysuje
się jeden lider. Ostateczne
wyniki podamy w kolejnym
numerze gazety.
NCz

SPRAWADZIMY SIŁĘ CZELADZIAN!
Otwarte Mistrzostwa Czeladzi w siłowaniu na rękę poprowadzi Mariusz Grocholski – 11 krotny Mistrz Polski,
9 złotych medali w Pucharze Polski, wiele złotych
medali na arenie międzynarodowej, brązowy medalista w najbardziej prestiżowych zawodach świata
ARNOLD CLASSIC USA Colubus Ohio 2014, waga super
ciężka, sędzia najwyższego
stopnia w Polsce.
Mistrzostwa odbędą się
w kategoriach:
OPEN kobiet
mężczyźni do 80 kg, do
95 kg i +95 kg, wszystko
tylko na prawą rękę

W międzyczasie można
będzie spróbować się z Mistrzem.
Oprócz tego można będzie
obejrzeć i uczestniczyć w:
pokaz siły – targanie książek telefonicznych (papierowe min. 500 stron, ale
grubsze są bardziej widowiskowe tak około 1500
stron, kilka sztuk by się
przydało) oraz konkurencji
dla publiczności – sprawdź
swój uchwyt, czyli unoszenie przedmiotu w kształcie
stożkowym z obciążeniem.
Zgłoszenia zawodników
przyjmuje
Dariusz Pawłowski
tel. 791123097
e-mail:
pawlowski.dariusz@interia.pl
NCz

BUDZIMY CZELADŹ
Wytnij i przynieś ten talon, wypełnij go z drugiej strony,
a wymienisz go na:

ELEKTRONICZNY BUDZIK
PAJDĘ CHLEBA ZE SMALCEM
CIEPŁĄ HERBATĘ
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HARMONOGRAM IMPREZY

BUDZIMY CZELADŹ – 18.10.2014
15:00
Rozpoczęcie imprezy, występy kabaretu, zespołu pieśni,
młodzieżowego zespołu tanecznego, mistrzostwa
Czeladzi w przeciąganiu liny, mistrzostwa Czeladzi w DART,
mistrzostwa Czeladzi w walce na rękę, konkursy, zabawy,
prezentacje, wspinanie po słupie po nagrody.
Aukcja charytatywna obrazu Krzysztofa Zięcika
dla Natalii Staśko.

15.30
Zbiorowe Zdjęcie czeladzian na Rynku, które w przyszłości
będzie miało wartość historyczną.

18:00
Próba ustanowienia Rekordu Guinnessa w największej ilości
jednocześnie budzących budzików pod nazwą
BUDZIMY CZELADŹ.

18.30
Rozdanie nagród w mistrzostwach Czeladzi.

18.40
Koncert, a później gwiazda wieczoru – zespół FORTECA.

20:00

KONIECZNIE
PRZYJDŹCIE
JAK NAJWCZEŚNIEJ!
Impreza
zaczyna
się
o 15.00 ale o 15.30 historyczne zdjęcie czeladzian,
a to bardzo ważna sprawa. Weźcie całe rodziny.
Nie dzielmy się politycznie. To nieważne, czy ktoś
jest z Czeladzi Szaleńca,
Drożdżowskiego, Pisarka
czy innych. Za 100 lat nasi
potomkowie będą szukać
swych przodków na tej focie. Zrobimy ją, każdy dostanie budzik i OBUDZIMY
CZELADŹ!
Prosimy by zespoły reprezentujace
poszczególne
bloki, osiedla, szkoły, dzielnice, kluby, stowarzyszenia
etc. chcące wziąć udział
w mistrzostwach Czeladzi
w przeciaganiu liny zgłaszały sie do

JOLANTY PTAŚ

Zakończenie imprezy. W planach pokaz sztucznych ogni.

NOWOCZESNA CZELADŹ

Odpowiedź
Organizator:drużyna
PROMIL Czeladź
Zawody odbędą się w barze ,,Trol” – ulica Rynkowa 6.
Zgłoszenia do:
Ireneusza Każmierczaka
– tel. 501229841
Mariusza Kotela
– tel. 515616568
najpóźniej do 15.10.
Uwaga – ilość miejsc ograniczona – o uczestnictwie
decyduje kolejność zgłoszeń!!!
NCz
SPONSOREM NAGRÓD
we wszystkich
konkurencjach imprezy
BUDZIMY CZELADŹ jest:

tel. 504016592
e-mail: ptys1@02.pl

CZELADŹ
W niejakiej gazetce, niejakiego kandydata na burmistrza (M. Mrozowskiego)
zareagowano na mój list
do Waszej gazety. Otóż
zgadzam się, że oświetlenie obiektów sakralnych
i zabytkowych mogłoby,
a nawet powinno być finansowane przez państwo,czy
gminy, ale tylko wówczas,
gdy wszystkie inne potrzeby zostaną już załatwione
(wyremontowane
ulice,
chodniki, oświetlone niebezpieczne zakątki). O ile
mi wiadomo tak nie jest,
a poprzednia ekipa nie
dysponowała
nadwyżką
budżetową, a wręcz zadłużyła miasto na niebagatelną sumę. Teraz rozumiem
skąd ten dług, skoro tak
niefrasobliwie
gospodarowano publicznymi pie-

niędzmi. Zaznaczam, że nie
prowadzę tutaj żadnej walki
z Kościołem, ale wyrażam
opinię na temat gospodarowania publicznymi finansami. Jestem osobą niekoniunkturalną i bezpartyjną,
i zawsze mam swoje zdanie.
Zresztą po wydrukowaniu
mojego listu otrzymałem
wiele telefonów i gratulacji od osób,które mają podobne zdanie. Mam prawo
wyrażać swoją opinię na temat dysponowania moimi
podatkami, wszak jestem
podatnikiem, a nie klientem opieki społecznej.
Jerzy Strzelecki
Podpisuję się imieniem i nazwiskiem a nie występuję
anonimowo, jak mój adwersarz.

redaguje Krzysztof Macha

PORA WYMIANY OKNA
Dziś – patetycznie!
Jest to jednak rok podsumowań, w końcu zmiana
z 4 Czerwca 1989 r. ma już
solidne wąsy. Tym razem
chciałem na stronie „coolturlanej” powitać nie-czeladzianina, a będzinianina –
Jacka Golonkę, poetę tyleż
znanego, co i nieznanego
zapewne PT Czytelnikom.
Golonka to ktoś nasz, mieszkaniec sąsiedniej ulicy.
A równocześnie poeta, autor programów dla dzieci,
animator kultury. Opublikował kilka tomików wierszy:
Światłoczuły (1991), Klęcząc na kalendarzu (1997),
Inne
milczenie(1996),
Pismo węzełkowe(1998),
jego utwory były drukowane (dawniej) na łamach:
„Tak i Nie”, „Radaru”, „Wyra-

zów” „Tygodnika Kulturalnego”, a także w prasie studenckiej i regionalnej(dziś).
To cichy laureat licznych
nagród literackich, wymieniany wśród zagłębiowskich twórców choćby
wśród prof. Włodzimierz
Wójcik, Wojciech Brzóska
czy Paweł Sarna.

że nie należałem do bliskiego kręgu Jej znajomych.
Mam w zamyśle i Przegląd
Piosenki pod Górę i spektakl muzyczny o ostatnim
ziemskim miejscu Ani. Cały
czas będę też pomagał
młodym adeptom różnych
dziedzin kultury i sztuki(…).

O sobie Golonka mówi:

I jeszcze:
– Poezja to najpiękniejszy
rzep życia...

– Jestem człowiekiem poetyckim na tyle, na ile pozwala mi moja wieloletnia
już iskra. Wiersze, piosenki
mieszkają ze mną i bywa,
że okazjonalnie płacą nawet z tego powodu czynsz.
(…) W Fundacji im. Anny
Pasek pełnię taką właśnie,
twórczą rolę. Moja pamięć
o Ani na pewno nie jest
karłowata, pomimo tego,

Bytomska

NAPÓJ

płaci teraz za to podatek od
nieruchomości? Możecie to
wyjaśnić? Czy ktoś poniesie
za to konsekwencje? Co się
za tym kryje? Jakby to było
w prywatnej firmie, to taki
ktoś by z więzienia nie wyszedł, a u nas, nie dość, że
narobi dziadostwa, to jeszcze później go chwalą, jaki
dobry gospodarz. I pewnie
będzie chciał(a) jeszcze raz
burmistrzem zostać. Wstyd.

Polecamy nasze łamy do zamieszczania ogłoszeń i reklam. My naprawdę docieramy do ludzi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją.
Zapraszamy wolontariuszy do współpracy – będziemy
przeprowadzać wiele akcji.

Licealiści, gimnazjaliści – zapraszamy!

Staszek Pisarek, w końcu
zawsze wydawca, a od niedawna dopiero kandydat
na polityka, pisze o nim:
– Od wielu lat znam i cenię
Jacka Golonkę. Będzinianin,
POETA. To człowiek prawy,
dobry, wrażliwy i bardzo,
bardzo ciepły. Podczas redagowania gazety Nowoczesna Czeladź pomyślałem, że
przydałby się wiersz o wolności, o pozytywnych zmianach. Zapytałem Jacka, czy
ma coś takiego. Odpowiedź
mnie zadziwiła…”

Jacek Golonka

Okna
Staszkowi Pisarkowi

nadeszła pora
wymiany okna na świat
nie wstawiaj jednak tego przezroczystego
szklana obojętność poprowadzi barwy
donikąd
zbladłeś od wczoraj
rozetrzyj policzki
różowe okno też nie sprawdzi się
w dojrzałym spojrzeniu przed siebie
zbyt słodki byłeś pamiętnego wieczora
przezornie zbadaj cukier
nawet w gorzkich oczach
owszem, są chłodne barwy
miłe nie tylko dla sentymentalnych palet
niedzielnych malarzy
ale one jednak opóźnią gniazda
słowików w ogrodzie
a ty przecież nie chcesz słuchać
samotnego śpiewu elektrycznej kosiarki

czarne okno już było
przerodziło się w modne ciemne okulary
i jako takie, oprawne w mikroskalę
podbiło świat
zdejmij na chwilę przeciwsłoneczne szkła
i spójrz jak obudzony nagle chłopiec
prosto w mocne słońce
przyszła pora
wymiany okna na świat
wstaw nowe okno
z najgorętszej chwili
ręką chłodną
jak rosa o świcie

Będzin, 5.05.2014 r.

I stąd dziś właśnie te Okna.

Stowarzyszenie „Nowoczesne Miasto”

Krzyżówka

Czytelnik

W czerwcu br. Tytus – po prawej – żartobliwie
dyskutował z Olkiem Dobą o wspólnej wyprawie

Nazywam się PISAREK!
imię, nazwisko / telefon

3. Czy w Czeladzi powinny być dwa czy jeden klub sportowy?

2. Jaka powinna być wysokość diety radnego w Czeladzi?

1. Co zrobić ze schodami do UM?

A jeśli możesz, proszę odpowiedz na te pytania:

OGŁOSZENIA DROBNE
Mieszkam na ul. Bytomskiej. Czy wiecie, że to tak
naprawdę jedyna ulica
w Czeladzi??? Cała reszta
to blokowiska. Interesują mnie losy posesji nr 70.
To chyba miasto kiedyś
kupiło ten budynek. Ponoć za jakieś horrendalne
pieniądze. A teraz od wielu
lat niszczeje i grozi już zawaleniem. To po co kupiło?
I kiedy? Za Mrozowskiego
czy Kosmali, czy jeszcze
wcześniej? I za ile? I kto

11

nr 5/2014 październik 2014

Cool
tur
alna

Od czytelników

Mistrzostwa
Czeladzi w DARTA

NOWOCZESNA CZELADŹ

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość.
02.10.2014 r. zmarł Tytus Żurek.
Prezes czeladzkiego PEGu. Odszedł człowiek
w pełni sił i w pełni życiowych marzeń.
To olbrzymia strata dla Jego Rodziny i wszystkich
Jego przyjaciół, dla rodzinnej Dąbrowy Górniczej,
dla Czeladzi, dla PEGu. Tytus do końca był pełen
wigoru, radości życia. Ciągle szukał nowych
rozwiązań, nowych dróg. W Czeladzi wybudował
nowoczesne budynki PEGu, błysnął pomysłem
i realizacją pięknie i nowocześnie rozwijając
zarządzaną firmę.
Odejście Tytusa to olbrzymi cios.

Stanisław Pisarek.
O wszystko możesz zapytać
mnie na www.pisarek.eu
Chcę zostać burmistrzem Czeladzi,
by zmienić to miasto na lepsze.
Proszę Cię o pomoc.
Pomóż mi wygrać 16.11.

PAJDA

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:
ANNA GONGOR i HUBERT STAROŚCIAK. Prosimy o kontakt z redakcją.

Wydawca: Wydawnictwo STAPIS, Katowice, ul. Floriana 2a
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
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HURT • DETAL

Czeladź, ul. Wojkowicka 8

tel. 32 7258127

