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W
jakimś miasteczku 

źle się dzieje. Drogi 

pełne dziur, brzyd-

ko, szaro i brudno, knajpy po-

zamykane albo zbankrutowa-

ły, w kinie zawalił się dach, 

kolej przestała przyjeżdżać, 

duża firma, w której praco-

wało wielu mieszkańców, 

została zlikwidowana, klu-

by sportowe padły, dzieciaki 

bez oferty. Burmistrz nie pa-

nuje nad sytuacją, szeryf na-

krainą łagodności!
Czeladź
W amerykańskim filmie byłoby tak:
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nakład 13000 egz.

Dlatego zapraszamy na spotkanie z SEBASTIANEM KAWĄ – pierwszym człowiekiem 

na świecie, który przeleciał szybowcem nad Himalajami – nad dachem świata.

P
okaz odbędzie się 

w czwartek 26 lutego 

2015 roku o godz. 18.00 

w Galerii Sztuki Współczesnej 

„Elektrownia” przy ul. Dehne-

lów 45 w Czeladzi. Kawa opo-

wie o wyprawie szybowcowej 

w Himalaje – był to pierwszy 

w historii wzlot szybowcowy 

z użyciem prądów powietrz-

> c.d. na str. 2

Wolnorynkowiec
W służbie publicznej wystarczy sformułować dwie zasady, żeby być 

po właściwej stronie: zadeklarowałem, że nigdy nie zagłosuję za wzrostem 

opodatkowania i za wzrostem biurokracji – mówi Krzysztof Haładus, 

nowy wolnorynkowy zastępca prezydenta Sosnowca, były działacz UPR 

i członek KoLibra.

wiceprezydentem Sosnowca

Rozmawia Tomasz Cukiernik
Jak to jest, że Pan jako wol-
norynkowiec współpracuje 
z Arkadiuszem Chęcińskim, 
prezydentem Sosnowca 
ze skompromitowanej PO, 
która uskutecznia antyryn-
kową politykę?
Nie zgodzę się z takimi jedno-

znacznymi tezami. Sam fakt 

powołania mnie na stano-

wisko zastępcy przez prezy-

denta Arkadiusza Chęcińskie-

go kierunkuje go odnośnie 

patrzenia na rzeczywistość. 

Miał on bowiem możliwość 

obserwowania moich dzia-

łań w radzie miejskiej, które 

były jednoznaczne w swo-

jej wymowie i to było jed-

nym z głównych przyczyn-

ków do tego, żeby mnie 

powołać na to stanowisko. 

Wielokrotnie spieraliśmy się 

i staliśmy po przeciwnych 

stronach, aczkolwiek w wie-

lu przypadkach dawał się 

przekonać do mojej argu-

wet blokady na koła przestał 

już zakładać. Ludzie rozpełzli 

się po okolicznych miastach, 

by szukać pracy i przetrwa-

nia. Ale wkurzenie jest coraz 

większe. Nagle pojawia się 

Steven Seagal, Strażnik Tek-

sasu, a na wszelki wypadek 

jeszcze Hulk, Rambo i Super-

men. Szybko robią porządek.

nych nad Himalajami. Do tej

pory Sebastian Kawa zdobył 

m. in. 10 złotych medali Mi-

strzostw Świata i 5 złotych 

medali Mistrzostw Europy, 

a także uzyskał pierwsze 

miejsce listy rankingowej 

pilotów FAI. 

Wstęp wolny.

mentacji, także mnie zdarza-

ło się przyznać rację drugiej 

stronie. Po drugie, Chęciński 

był też kiedyś przedsiębiorcą 

i tych korzeni nie zapomina, 

co miałem okazję już zaob-

serwować w zakresie sposo-

bu podejmowania decyzji, 

sposobu działania i kierunku 

myślenia. Trzeba też pamię-

tać, że kwestie ogólnopol-

skie i kwestie samorządo-

we to całkiem inna materia. 

Obejmując stanowisko wi-

ceprezydenta, mam pew-

ne zadania, które chcę zre-

alizować. Do tych zadań nie 

należy analiza ogólnopol-

skiej rzeczywistości, a prze-

stawienie tych spraw, które 

są w moim zasięgu na moż-

liwie optymalne i oszczędne 

tory działania, a jednocześ-

nie najbardziej efektywne 

dla mieszkańców.
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DYŻURY RADNYCH 
NOWOCZESNEGO 

MIASTA:
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Stanisław Pisarek

Na ulicach czysto, domy mają pięk-

ne elewacje, ludzie pracę, a płyną-

cy przez miasto ściek zamienia się 

w czyściutki potok, z rozlewiskami 

dla wędkarzy i wodospadem. Boha-

terowie zrobili swoje, ale film trwa 

dalej. Mieszkańcy biorą się do ro-

boty! Wybierają swych najlepszych 

przedstawicieli. Ich zadaniem jest 

utrzymać świetność miasta. Wy-

bierają superszefa, powołują grupy, 

w których dyskutują, JAK TRWALE 

NAPRAWIĆ miasto. Jedni od spor-

tu, drudzy od dróg, trzeci od dzie-

ciaków itd., itd. Nie patrzą na czas, 

na pieniądze. Walczą o swoje mia-

sto. To autentyczne burze mózgów. 

Wymyślają, kłócą się, dyskutują, aż 

dochodzą do konkretnych, budują-

cych wniosków. Miasto naprawdę za-

czyna żyć. Nie patrzą, kto demokra-

ta, kto republikanin, kto czarny czy 

biały. Nie rozumieją, co to diety dzia-

łających na rzecz miasta. W Stanach 

przecież jak się ma pracę, to można 

być friendly, a dzięki temu dla swej 

lokalnej społeczności, czyli dla sie-

bie samych, pracować autentycz-

nie społecznie.

 

W niemal wszystkich polskich mia-

stach jest jednak po polsku: W ja-

kimś miasteczku źle się dzieje. Drogi 

pełne dziur, brzydko, szaro i brud-

no, knajpy pozamykane albo zban-

krutowały, w kinie zawalił się dach, 

kolej przestała przyjeżdżać, duża 

firma, w której pracowało wielu 

mieszkańców, została zlikwidowa-

krainą łagodności!
Czeladź

na. Burmistrz nie panuje nad sytu-

acją, straż miejska nawet blokady 

na koła przestała już zakładać. Lu-

dzie rozpełzli się po okolicznych 

miastach, by szukać pracy i prze-

trwania. Raz na cztery lata odby-

wają się wybory burmistrza i no-

wych uchwałodawczych władz. 

Większość ma to w głębokim po-

ważaniu. Do wyborów idzie zale-

dwie co trzeci mieszkaniec. Siłą 

rzeczy dokonują jakiegoś wyboru. 

Nowo wybrani radni działają nie jak 

w amerykańskim filmie, a według 

polskich, smutnych standardów – 

nie rzucają się do natychmiasto-

wej pracy, do szukania pomysłów 

bez oglądania się na czas społecz-

nej pracy i wysokość diet. Działa-

ją sztampowo i według utartych 

standardów, a jak ktoś coś wspo-

mni o dietach, to krzyczą, że popu-

lizm, bo diety to margines. Powoli 

i z namaszczeniem, jakby w mieście 

wszystko było w idealnym porząd-

ku. Powołują komisje, które mają 

szukać rozwiązań, ale których plany 

pracy nie są specjalnie dynamicz-

ne. Całkiem nowy, a czasami stary 

[bo udaje mu (jej) się reelekcja] bur-

mistrz, zaczyna zarządzać. Ma teo-

retycznie większe pole do popisu 

niż uchwałodawcza Rada Miejska. 

Ma do dyspozycji niemałą władzę 

wykonawczą – rządzi kadrowo, de-

cyduje o ruchach miejskich spółek. 

Ale w wielu kwestiach ma związa-

ne ręce, niełatwo jest przełamywać 

obowiązujące i utarte standardy, 

sieci powiązań, partyjne zależno-

ści. Często to bardzo drogo oku-

piony kompromis, w którym czę-

sto to nie rozsądek czy merytoryka 

biorą górę, a polityczne i inne czyn-

niki. I tak naprawdę więcej zależy 

od szczęścia, od losu i trafu, czy 

radni i burmistrz będą tymi naj-

właściwszymi ludźmi. A często, na-

wet gdyby byli rzeczywiście najlep-

si, zewnętrzne warunki brzegowe 

nie pozwalają rozwinąć im skrzy-

deł. Taki kraj ta nasza Polska.

 

Powyższy standard OCZYWIŚCIE 

nie dotyczy Czeladzi. U nas jeste-

śmy dopiero niecałe trzy miesiące 

po wyborach. Czas na ocenę dopie-

ro przyjdzie. Czeladzkiemu Stowa-

rzyszeniu Nowoczesne Miasto przy-

padły w udziale tylko (i aż?) trzy 

mandaty radnych. Aż, bo to tyle 

samo, ile uzyskali doświadczeni, 

wieloletni czeladzcy gracze, a tyl-

ko, bo same w sobie niestety nic nie 

znaczą. Nie możemy przegłosować 

uchwały, nie możemy zablokować 

uchwały. Możemy jedynie głośno 

mówić, co się nam podoba bądź 

nie. Możemy składać interpelacje 

i walczyć o realizację naszych po-

mysłów. Pokazywać, co i jak zro-

bić, by w NASZYM mieście żyło się 

ciekawiej, lepiej. Bo zawsze można 

próbować mieć wpływ na rzeczy-

wistość. Ale nie mamy nawet cząst-

ki realnej, bezpośredniej władzy.

Podczas drugiej tury wyborów po-

parliśmy człowieka, któremu uda-

ło się zostać burmistrzem naszego 

miasta. Konsekwencją jest udzie-

lenie mu naszej pomocnej dłoni 

we wszystkim co dobrze chce dla 

miasta oraz podpowiadanie właś-

ciwych kierunków. Jeśli powiedzia-

ło się „A”, to teraz trzeba mówić „B”, 

by dzięki wspólnym działaniom 

żyło się lepiej w naszym mieście. 

Bo Czeladź jest w trudnej sytua-

cji. Jest miastem z amerykańskiego 

scenariusza, ale żaden Hulk czy Su-

perman nie pomoże. Potrzebna jej 

mądra gra zespołowa. Jedna druży-

na, w której zawodnicy grają do jed-

nej bramki i nie ma wewnętrznych 

sprzeczności, bo cel jest wspólny. 

Czy to ma szanse się udać?

Na tym tle moja osobista sytuacja 

w kontekście Czeladzi nie jest zbyt 

easy. Przecież całkiem niedawno 

przymierzałem się do stołka bur-

mistrza. Przed drugą turą wyborów 

poparłem zwycięskiego kandyda-

ta, więc mym moralnym obowiąz-

kiem jest wspierać go teraz w dzia-

łaniach na rzecz miasta. I staram 

się to robić. Ale jednocześnie wi-

dzę, jakie podejmuje decyzje, ja-

kie wykonuje ruchy i już dziś wiem, 

że w wielu kwestiach działałbym 

inaczej. Zwłaszcza że to początek 

kadencji, a efekty tych działań rzu-

tować będą na kolejne cztery lata. 

No nic – jak napisałem wyżej, przed 

nami sporo jeszcze czasu na oce-

nę. Zima w tym roku łagodna, więc 

może i Czeladź stanie się krainą ła-

godności?

WSZYSCY RADNI:

lokal przy ul. Szpitalnej 5B

każda trzecia środa miesiąca w godz. 18.00-19.00

Patrycja Juszczyk

MOPS, ul. Zwycięstwa 6, Czeladź-Piaski

każdy pierwszy wtorek miesiąca 

w godz. 17.00-18.30

Marek Kocoń

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi, ul. 1 Maja 27 

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

w godz. 17.30-18.30

Stanisław Pisarek 

K.S. Górnik Piaski, ul. Mickiewicza, Czeladź-Piaski

każdy pierwszy wtorek miesiąca 

w godz. 18.00-19.00
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Czy w swojej pracy – na ile 

to możliwe – będzie się 

Pan wzorował na Stefanie 

Oleszczuku, legendarnym 

już burmistrzem Kamienia 

Pomorskiego? Czy ma Pan 

może inne wzory?

Oczywiście postać Stefana 

Oleszczuka z Kamienia Po-

morskiego jest mi znana, ale 

nie analizowałem dokładnie 

jego działań. Jako wydaw-

ca miałem natomiast oka-

zję opublikować książkę pt. 

„Przedsiębiorczy samorząd”, 

która zbiera doświadczenia 

burmistrzów amerykańskich 

miast, zmierzających do efek-

tywnego zagospodarowania 

podatków na rzecz mieszkań-

ców. Wiele inspiracji czerpię 

z tejże publikacji. Mam także 

swoje bogate doświadczenia 

z okresu, kiedy przez cztery 

lata byłem radnym [2006–

10 – TC], aktywnie uczest-

nicząc w podejmowanych 

decyzjach dotyczących na-

szego miasta.

Podlega Panu siedem wy-

działów: gospodarki nieru-

chomościami, gospodarki 

komunalnej, komunika-

cji, ochrony środowiska, 

spraw obywatelskich, zdro-

wia oraz polityki społecz-

nej. Te wydziały kojarzą się 

raczej z państwem opie-

kuńczym i ingerencją pań-

stwa w życie obywateli, 

a nie mają nic wspólnego 

Wolnorynkowiec
wiceprezydentem Sosnowca

z działaniami rynku; właś-

ciwie to zaburzają rynek 

przez samo to, że istnieją.

Czy w tym zakresie można 

liczyć z Pana strony na ja-

kieś próby urynkowienia, 

prywatyzacje lub deregu-

lacje?

Wolnorynkowcy skupiają się 

na ograniczeniu podatków, 

danin publicznych, a unikają 

kwestii związanych z wydat-

kami publicznymi, w szcze-

gólności ze sposobem ogra-

niczenia tych wydatków 

poprzez budżet w warunkach 

demokracji. Każdy rozsądny 

człowiek, który zarządza ja-

kimś budżetem wie, że je-

żeli ograniczy sferę docho-

dową, to wydatki nie mogą 

pozostać na tym samym 

poziomie. Trzeba je ograni-

czyć. W związku z tym prze-

de wszystkim chcę zwiększyć 

efektywność pracy w urzę-

dzie i dzięki temu znaleźć 

oszczędności. Po drugie, tak 

jak to było zapisane w pro-

gramie prezydenta Chęciń-

skiego, wszędzie tam, gdzie 

będą inicjatywy zmierzające 

do komercjalizacji czy prywa-

tyzacji, uzyskają one zielone 

światło. Choć nie będziemy 

tego nikomu narzucali, tyl-

ko będziemy raczej zachęca-

li do otwierania się na takie 

oddolne inicjatywy. Takich 

działań nie można bowiem 

robić wbrew ludziom, tylko 

trzeba im powiedzieć: „Roz-

ważcie to, może jest jakaś 

lepsza opcja, widzicie to le-

piej, więc możecie to zrobić 

lepiej, a my wam w tym po-

możemy”. Na przykład jeśli 

w Przedsiębiorstwie Komu-

nikacji Miejskiej, które jest 

spółką komunalną, pojawią 

się inicjatywy prywatyzacyj-

ne i rada miejska wyrazi ak-

ceptację dla takiego kierun-

ku, to ja będę rekomendował 

takie rozwiązanie, ale nie za-

mierzam tego dogmatycz-

nie forsować wbrew pracow-

nikom, radzie miejskiej czy 

mieszkańcom. Mogę tylko 

zachęcać i przedstawiać ar-

gumenty, według których bę-

dzie to lepsze, efektywniejsze 

rozwiązanie dla wszystkich 

zainteresowanych grup, czy-

li podatników, pracowników 

i pasażerów. Identyczna sy-

tuacji może być w przypad-

ku innych spółek komu-

nalnych. I takie inicjatywy 

chcemy wspierać. Na przy-

kład w naszej kulturze polity-

ka społeczna jest czymś, bez 

czego nie można się obejść. 

Pytanie: kto i w jakiej for-

mie ma ją realizować? Wol-

nościowcy uważają, że spo-

łeczeństwo obywatelskie 

w sferze prywatnej, poprzez 

prywatne fundacje, stowa-

rzyszenia, pomoc sąsiedz-

ką, rodzinną itd. jest w sta-

nie zabezpieczyć te grupy 

potrzebujących. Ja podzie-

lam ten pogląd i chciałbym 

do tego zmierzać. Niestety 

komunizm kształtował men-

talność ludzi w odmienny 

sposób i teraz są oni przy-

zwyczajeni do tego, że jest 

to zadanie państwa. Żeby 

doprowadzić do innego mo-

delu, trzeba stopniowo zmie-

niać tę świadomość poprzez 

pokazywanie, że można ina-

czej. I to się w Sosnowcu po-

woli rozwija. Hospicjum św. 

Tomasza otrzymało od mia-

sta budynek zlikwidowanej 

szkoły, obecnie stara się 

o unijną dotację, do czego 

potrzebne mu jest wspar-

cie ze strony urzędu miasta 

i to wsparcie otrzymuje. Jest 

to przedsięwzięcie całkowicie 

prywatne, działające w sferze 

pomocy społecznej. Mam 

nadzieję, że tego typu ini-

cjatyw z czasem będzie co-

raz więcej.

Jakie były Pana pierwsze 

decyzje jako wiceprezy-

denta Sosnowca?

Decyzji podejmowanych każ-

dego dnia jest bardzo wiele, 

ale mogę podać chociaż kil-

ka przykładów. Po pierwsze, 

zmierzamy do tego, aby po-

łączyć dwa wydziały, które 

mi podlegają: polityki spo-

łecznej i zdrowia, dzięki cze-

mu zostanie tam ograniczo-

ne zatrudnienie. Po drugie, 

chcemy zwiększyć często-

tliwość sprzątania miasta. 

Po trzecie, przygotowujemy 

przetarg na sprzedaż nieru-

chomości, której dwukrotnie 

nie udało się sprzedać. Teraz 

obniżyliśmy cenę wywoław-

czą, by doszło do sprzeda-

ży, gdyż jak jest własnością 

miasta, to nikt jej nie zago-

spodarowuje i nikt nie płaci 

od niej podatku. Dlatego le-

piej sprzedać za mniejsze pie-

niądze i pozwolić ludziom re-

alizować na niej własne cele, 

a nie trzymać w zasobach 

gminy, kiedy nieruchomość 

jest zbędna. Po czwarte, z na-

czelnikiem wydziału spraw 

obywatelskich rozmawiali-

śmy o sposobie uproszczenia 

procedury wydawania przez 

urzędników zaświadczeń tak, 

żeby ograniczyć do mini-

mum produkcję papierów. 

Podałem naczelnikowi przy-

kład, z którym spotkałem się 

w innym urzędzie. Mianowi-

cie kiedy mieszkaniec przy-

chodzi z podaniem o wyda-

nie jakiegoś zaświadczenia, 

to wydział tylko sprawdza, 

czy może wydać określone 

zaświadczenie i potwierdza 

to na podaniu. W ten spo-

sób petent może zakończyć 

sprawę w czasie jednej wi-

zyty w urzędzie, w którym 

z kolei nie gromadzą się po-

dania, nikomu do niczego 

niepotrzebne. Dzięki temu 

urząd ma mniej zbędnych 

dokumentów, a ktoś tak na-

prawdę sam sobie wypisuje 

zaświadczenie, a urząd tyl-

ko je poświadcza. Takich ru-

chów do wykonania jest tu-

taj sporo.

Co jeszcze – w aktual-

nym otoczeniu prawnym 

– prawicowy wiceprezy-

dent może zrobić w mieście 

średniej wielkości, by„wy-

rąbać trochę wolności”?

Poprzednia ekipa doprowa-

dziła do znaczącego wzrostu 

czynszów dzierżawnych dla 

właścicieli obiektów zlokali-

zowanych na terenach gmin-

nych. O kilkaset procent. Już 

zapadła decyzja, która wej-

dzie wżycie 1 lutego, że poza 

targowiskiem czynsze zosta-

ną znacznie obniżone. Poza 

tym naczelnik Wydziału Go-

spodarki Nieruchomościa-

mi dostał polecenie przeka-

zania sygnału do właścicieli

pawilonów, że jeżeli chcą wy-

kupić teren pod nimi, który 

obecnie dzierżawią od mia-

sta, to jesteśmy na to otwar-

ci. Od poprzednich władz 

otrzymali odmowę. W ten 

sposób wychodzimy naprze-

ciw przedsiębiorcom. Chce-

my też sprzedawać obiekty 

gminne, które są niewyko-

rzystywane.

Szczególnie na Śląsku 

popularne są dowcipy 

o Sosnowcu i jego miesz-

kańcach. Tymczasem 

z konkursu Zarządu Wo-

jewództwa Śląskiego wyni-

ka, że Sosnowiec to gmina 

najprzyjaźniejsza rodzinom 

w całym województwie. 

Na czym polega to wspar-

cie dla rodzin?

Polityka wspierania rodzin 

wielodzietnych poprzez od-

ciążanie ich z jakichś opłat 

wydaje mi się działaniem 

sensownym i będę chciał ten 

kierunek umacniać. Ale trze-

ba wspierać tak, aby nie za-

bierać jednym, by dawać dru-

gim, a jeszcze coś uszczknąć 

na obsługę tego.

Czy powróci Pan do swo-

jego pomysłu z 2010 

roku, jeszcze jako radne-

go, by płacić mieszkańcom 

za bycie rodzicami zastęp-

czymi?

Rodziny zastępcze dzielą się 

na dwie kategorie: zawodo-

we i niezawodowe. W sto-

sunku do zawodowych była 

możliwość wynagradzania 

ich w 2010 roku, ale była 

to skomplikowana proce-

dura.

> c.d. na str. 4

Krzysztof Haładus

Radna Patrycja Juszczyk potrafi doskonale się znaleźć 
w każdej sytuacji.
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K
ampania wyborcza oka-

zała się spokojniejsza 

niż ta w 2010 roku. 

Czeladzi nie zalała fala ano-

nimowych ulotek, a do sie-

ci nie wyciekły kompromitu-

jące nagrania. Nie obyło się 

niestety bez niszczenia ba-

nerów konkurencji, rozpo-

wszechniania informacji sta-

wiającej kandydatów w złym

świetle czy np. wojny o miej-

sca na słupach reklamowych. 

Obecnie nie ma to jednak 

większego znaczenia. Liczy 

się ostateczny sukces, jakim 

jest zdobycie mandatu. Jakie 

elementy pomogły zwycię-

żyć? Wydaje się, że kluczo-

we znaczenie w przypadku 

wyboru radnych miała kam-

pania bezpośrednia oraz po-

pularność poszczególnych 

kandydatów. Czeladzianie 

wybrali ludzi, którzy zbudo-

wali w ich oczach pozytywny 

wizerunek swojej osoby. Pro-

gramy wyborcze czy dotych-

czasowe działania na rzecz 

miasta zdały się mieć dru-

gorzędne znaczenie.

Nowa rada
Jaka jest nowa Rada Mia-

sta? Większość, czyli 11 spo-

śród 21 mandatów uzyska-

ła Platforma Obywatelska. 

Po 3 mandaty mają: Nowo-

czesne Miasto, Czeladzka Ini-

cjatywa Samorządowa oraz 

SLD. Do rady dostał się też 

jeden kandydat Czeladzkiej 

Lewicy. Wymienionych zo-

stało 10 radnych, 11 otrzy-

mało reelekcję. Czy nowy 

sposób wyboru radnych, 

na zasadach jednomandato-

wych okręgów wyborczych, 

sprawdził się jako kataliza-

tor kandydatów partyjnych? 

Patrząc na układ sił politycz-

nych, można w to wątpić. 

Jednak PO w swoich szere-

gach posiada również oso-

by zaangażowane w sprawy 

wspólnoty samorządowej. 

Trudno ocenić tu, jakie zna-

czenie miała przynależność 

partyjna. Niemniej jednak, 

układ sił w radzie daje pełną 

swobodę w podejmowaniu 

decyzji Platformie Obywatel-

skiej. Nowy burmistrz, chcąc 

działać skutecznie, będzie 

musiał liczyć się z jej zda-

niem. Miejmy jednak nadzie-

ję, że decyzje podejmowa-

ne przez radnych kierowane 

będą zdrowym rozsądkiem 

i chęcią służenia jedynie in-

teresom miasta.

Nowo wybrani radni Nowo-

czesnego Miasta, wychodząc 

z założenia, że więcej mogą 

zrobić dla Czeladzi, czynnie 

uczestnicząc w podejmowa-

niu decyzji, weszli w skład 

szerokiej koalicji, którą two-

rzą: PO, CIS i Nowoczesne 

Miasto. Cztery lata to szmat 

czasu, natomiast Czeladź 

po okresie stagnacji potrze-

buje zdecydowanych dzia-

łań. Trudniej jest zawsze coś 

budować niż wytykać błę-

dy. Pomimo wejścia do ko-

alicji, radni Nowoczesnego 

Miasta deklarują, że nie za-

tracą swojej odrębnej tożsa-

mości, stając się przystawką 

dla rządzących. Priorytetem 

będzie zawsze dobro miasta, 

nie interes polityczny.

Sromotną porażkę poniósł 

natomiast komitet związa-

ny z odchodzącą burmistrz, 

Teresą Kosmalą. KWW Cze-

ladzianie nie wprowadził 

do rady żadnych ludzi. Na-

leży w tym miejscu wspo-

mnieć, że komitet wysta-

wiał kandydatów zarówno 

do Rady Miasta, jak i Rady 

Powiatu. 

Wynik wyborczy Kosmali 

na poziomie 8% nie napawa 

optymizmem. Nie wykorzy-

stała ona szansy otrzymanej 

od mieszkańców. Przyczyn 

porażki jest wiele, jednak 

jedną z ważniejszych jest zu-

I po wyborach...
Wybory samorządowe 2014 przeszły do historii. Czeladzianie zdecydowali, kto będzie ich reprezentował w strukturach władzy 

samorządowej. Czy ten wybór okaże się trafiony? – przekonamy się za 4 lata. Po kończącej się kadencji oczekiwania na poprawę 

sytuacji są naprawdę duże. Naszym reprezentantom nie pozostaje więc nic innego, jak zabrać się do wytężonej pracy.

pełny brak inwestycji w mie-

ście. Niewiele dają tu tłuma-

czenia, że rada pozostawała 

w opozycji do władzy wyko-

nawczej. Wszak od burmi-

strza mieszkańcy oczekują 

skuteczności w działaniu, 

jednocześnie oceniając efekt 

końcowy. Tego oprócz re-

dukcji zadłużenia zabrakło. 

Jak ważne dla mieszkańców 

miast są inwestycje, pokazał 

sukces wyborczy w sąsied-

nim Będzinie. Urzędujący 

prezydent Łukasz Komo-

niewski wygrał dużą prze-

wagą. W pierwszej turze po-

parło go 65% mieszkańców. 

Podobny wynik w gminie 

Psary osiągnął Tomasz Sad-

łoń, uzyskując 60% popar-

cia. Obaj kandydaci to ludzie 

młodzi, stawiający na roz-

wój miasta poprzez poprawę 

infrastruktury komunalnej. 

Nowego, młodego burmi-

strza mają też Wojkowice. 

Dotychczasowy radny To-

masz Szczerba przekonał 

57% mieszkańców i wygrał 

w drugiej turze.

Drużyna Pisarka
Kandydat Nowoczesnego 

Miasta na urząd burmistrza 

Stanisław Pisarek zajął trze-

cie miejsce, uzyskując 16% 

poparcia. Uważam, że Cze-

ladź straciła możliwość 

na pozyskanie naprawdę 

dobrego gospodarza. Pisarek 

bez politycznego zaplecza 

zdołał zbudować drużynę, 

która wspólnie z nim przeko-

nała sporą grupę czeladzian, 

że warto na niego postawić. 

Przegrana boli tym bardziej, 

że do drugiej tury zabrakło 

jedynie 430 głosów. Na brak 

ostatecznego sukcesu złoży-

ło się kilka przyczyn. Wśród 

najważniejszych można wy-

mienić negatywną kampa-

nię, której ofiarą padł nasz 

komitet oraz obawy związa-

ne z nowym gospodarzem, 

które były wynikiem nieuda-

nej kadencji Teresy Kosmali. 

Jednocześnie uzyskany wy-

nik każe z optymizmem pa-

trzeć w przyszłość oraz daje 

mandat do dalszych dzia-

łań stowarzyszenia. Sporo 

ludzi obdarzyło nas zaufa-

niem, którego nie chcemy 

zawieść. Każdy głos uwa-

żamy za ważny i czujemy 

za niego wielką odpowie-

dzialność. Jednocześnie za-

praszamy do współpracy lu-

dzi, którzy wspólnie z nami 

chcieliby działać na rzecz 

miasta. 

Na urząd burmistrza miesz-

kańcy Czeladzi wybrali Zbi-

gniewa Szaleńca. Nowy bur-

mistrz ma dobrą pozycję 

startową. Dodatkowo rozpo-

czyna się druga transza do-

finansowań unijnych na lata 

2014–2020. Pieniądze będą 

płynąć do samorządów sze-

rokim strumieniem. Trze-

ba je dobrze zainwestować 

z korzyścią dla miasta.

Szaleniec otrzymuje duży 

mandat zaufania. Czy go wy-

korzysta? – dowiemy się za 4 

lata. Oczekiwania są duże. 

Mieszkańcy, widząc zmia-

ny w sąsiednich miastach, 

oczekują ich na własnym po-

dwórku. Prawdopodobnie 

nie uda się zrealizować ca-

łego programu wyborczego 

CIS, jeżeli jednak miasto za-

cznie się zmieniać na lepsze, 

ludzie z pewnością to do-

cenią.

> c.d. ze str. 3

Natomiast jeśli chodzi o ro-

dziny niezawodowe, gmina 

miała ustawowo ograniczo-

ną możliwość wspierania 

finansowo (do 600 złotych 

miesięcznie na dziecko). 

Moje ówczesne działania po-

legały na tym, aby dać wolną 

rękę radzie miasta w zakre-

sie wsparcia rodzin niezawo-

dowych niespokrewnionych 

tak, by mogły pełnić te funk-

cje, które pełnią domy dzie-

cka, gdzie koszt utrzymania 

jednego dziecka wtedy wy-

nosił ponad 6 tysięcy złotych 

miesięcznie.

Skąd taki wysoki koszt?

Do tych samych prac, które 

wykonują rodzic czy opieku-

nowie w domu, w placówce 

trzeba zatrudnić człowieka 

do opieki, sprzątania, pra-

nia, gotowania, prasowania, 

remontowania, kierowania 

samochodem, dozorowa-

nia, palenia w piecu itd. Jeśli 

chce się legalnie zatrudnić 

te wszystkie osoby, zapła-

cić im ZUS-y, to wychodzą 

takie koszty. Alternatywą 

jest znacznie tańsza rodzi-

na zastępcza. Chciałbym, 

ażeby docelowo wszystkie 

domy dziecka w Sosnowcu 

zostały zastąpione rodzinną 

Wolnorynkowiec
wiceprezydentem Sosnowca

formą opieki zastępczej, a sy-

stem sierocińców praktycz-

nie przestał istnieć. Są kraje, 

w których tak to funkcjonu-

je (np. USA, Anglia) i da się 

to zrobić.

Proszę przypomnieć Pana 

walkę o zablokowanie 

opłaty adiacenckiej.

Opłata adiacencka w swo-

jej konstrukcji logicznej 

wydaje się być opłatą do-

syć sensowną. Jeżeli gmi-

na realizuje jakąś inwesty-

cję na określonym obszarze, 

to znany jest koszt inwestycji 

i można oszacować wzrost 

wartości okolicznych nie-

ruchomości, które dzięki 

takiej inwestycji skorzysta-

ły. W związku z tym częś-

ciowo koszt inwestycji jest 

rozkładany na beneficjen-

tów tejże inwestycji. Wte-

dy nie jest ona finansowana 

z budżetu wszystkich miesz-

kańców, tylko tych, którzy 

najbardziej na niej skorzy-

stali. I rzeczywiście moż-

na wprowadzić taką opłatę 

adiacencką, ale pod warun-

kiem, że nie zwiększymy su-

marycznej kwoty opodatko-

wania – mniej sprawiedliwy 

podatek od nieruchomości 

zastąpimy innym podatkiem 

o nazwie opłata adiacen-

cka. Natomiast jeżeli chce-

my wprowadzić dodatkowe 

obciążenie, to ja się temu 

sprzeciwiam, bo nie widzę 

uzasadnienia dla wzro-

stu opodatkowania. Dlate-

go w 2008 roku na komisji 

rady miejskiej przedstawi-

łem argumenty, że to nie 

jest dobry pomysł, abyśmy 

podnosili opodatkowanie, 

bo wprowadzenie opłaty 

do tego się sprowadzało. 

Idąc tym tropem, wszyst-

ko można by robić ze środ-

ków publicznych, a to nie 

jest właściwy kierunek. Jed-

nak na komisji zostało zaak-

ceptowane wprowadzenie 

tej opłaty. I to mnie bardzo 

bolało. Bo w służbie pub-

licznej wystarczy sformuło-

wać dwie zasady, żeby być 

po właściwej stronie: zade-

klarowałem, że nigdy nie za-

głosuję za wzrostem opo-

datkowania i za wzrostem 

biurokracji. I to jest ściana, 

którą sobie postawiłem. 

W związku z tym na sesję 

rady miejskiej, na której 

odbywało się głosowanie 

w sprawie wprowadzenia 

opłaty adiacenckiej, przy-

gotowałem ulotkę na ten te-

mat, gdzie napisałem, co tak 

naprawdę oznacza ta opła-

ta i jakie może to wywoły-

wać skutki. Rozmawiałem 

też osobiście z każdym rad-

nym na ten temat, przeko-

nując ich, by nie popierali 

prowadzenia nowej opła-

ty. Zasiałem ziarno wątpli-

wości i kiedy doszło dysku-

sji na ten temat, negatywne 

skutki wprowadzenia opłaty 

zaczęły przemawiać do zdro-

wego rozsądku i w efekcie 

radni zagłosowali przeciwko.

Dziękuję za rozmowę i ży-

czę kolejnych sukcesów 

w „wyrąbywaniu wolności”.

Rozmawiał Tomasz Cukiernik
Jest to przedruk wywiadu, który został opublikowany 

w numerze 4 tygodnika „Najwyższy CZAS! ” z 2015 roku.

P
odjęłam silne postano-

wienie, podpisałam na-

wet ze sobą kontrakt, 

że znajdę takie miejsca. I tu-

taj zaczęły się schody, a na-

wet natknęłam się na mur 

(nie ten kościelny), z którego 

zaczęły wykruszać się cegły. 

Zaczynam od zakupów. Sieć 

sklepów, dyskontów, marke-

tów – imponująca. Ale czy 

tylko na tym polega rozwój 

miasta?

Rynek, czyli niedokończo-

ne i chybione dzieło. Nie 

wiem, ile kosztowała rewi-

talizacja, ale wiem na pew-

no, że za dużo w stosunku 

do efektu i funkcjonalności. 

Krajobraz betonowo-księ-

życowy, ogołocony z zie-

leni. Fontanny? Niby fon-

tanny, a właściwie sikawki. 

W miejsce trawników chwa-

sty w obudowie przypomi-

nającej betonowe trumny. 

Komu zabrakło wyobraźni 

przy tej rewitalizacji? Odno-

wiony rynek jest poza uwa-

Spacer po Czeladzi

Po raz pierwszy zaprosiłam do siebie koleżankę i oprócz przyjęcia domowego postanowiłam 

pokazać jej nasze miasto. Moje przygotowania do wizyty obejmowały nie tylko stosowne zakupy, 

ale również wykonanie planu wycieczki po Czeladzi. Zaczęłam zastanawiać się, co mogę jej pokazać, 

co zareklamować, co jest godne uwagi, a może dumy.

gą społeczności czeladzkiej 

i przyjezdnej, toteż powsta-

łe tam kawiarnie nie wytrzy-

mały nawet okresu próbne-

go. Żaden burmistrz też nie 

był w stanie przywrócić ży-

cia na tym wybrukowanym 

rynku, po którym nawet trud-

no się spaceruje. A może zro-

biłaby to czarownica, która 

gdzieś tam stoi ukryta?

Kamienny, pozbawiony 

drzew rynek świetnie ko-

responduje z Aleją Rodów 

Czeladzkich, która bar-

dziej przypomina cmentarz 

i ma się nijak do miejsca re-

kreacyjnego. Służy raczej pie-

skom i chuliganom. Beto-

nu w tej części miasta jest 

nadmiar, a ubóstwo zieleni 

i kwiatów działa przygnę-

biająco.

Park Grabek – niegdyś pięk-

na enklawa zieleni, dziś przy-

pomina obraz po bitwie: za-

niedbane trawniki, krzewy 

i alejki.

Basen – stary, od lat bez re-

montu i nowoczesnej infra-

struktury, a mimo to bardzo 

oblegany przez mieszkań-

ców. I tylko ten fakt świad-

czy, że jest bardzo potrzebny.

Targowiska zarówno przy 

ulicy Szpitalnej, jak i Grodzie-

ckiej przypominają slumsy.

Budynek kina – kolejna ru-

ina bez planów na remont 

i zagospodarowanie.

Drogi gminne to po pro-

stu dziurawe nawierzchnie, 

nawet nie łatane. Deptaki 

i krawężniki zagrażają bez-

pieczeństwu mieszkańców 

(poza mało uczęszczaną ul. 

Pieńkowskiego). Ukorono-

waniem zaniedbań w Cze-

ladzi jest wygląd budynku 

Urzędu Miasta i zdewastowa-

ne schody. Zniszczoną część 

ogrodzono. Dlaczego nie zro-

biono tam np. dywanu kwia-

towego? Tłumów nigdy tam 

nie widziałam.

Dzielnica Piaski, a właściwie 

sypialnia, to osobny rozdział, 

który wymaga odrębnego 

artykułu. 

Warte odnotowania są jedy-

nie prywatne Termy Rzym-

skie. Nie każde miasto może 

pochwalić się takim luksu-

sem. Imponujący budynek, 

iluminacje świetlne robią 

wrażenie, w środku prze-

pych i bogactwo. Tylko dla 

kogo? Dla bogatych przy-

jezdnych, bo czeladzianie 

mogą podziwiać to cudo ra-

czej tylko z zewnątrz.

Tak więc spacer po mieście 

nie przyniósł odprężenia mo-

jej koleżance, a mnie pozba-

wił dumy i złudzeń. Nasuwa 

się zatem oczywisty wniosek, 

że narosłych zaniedbań jest 

bardzo dużo, a zadań do wy-

konania przez nowe władze 

jeszcze więcej. Życzę powo-

dzenia.

Barbara Strzelecka
Fot. Tomasz Cukiernik

Zdewastowane kino Uciecha

Aleja Rodów Czeladzkich

Targowisko przy ul. Grodzieckiej

Łukasz Mikulski
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Będziemy patrzeć 
władzy na ręce

W
moim okręgu nr 1 

obejmującym chyba 

największą teryto-

rialnie część miasta, bo od gra-

nicy z Będzinem do granicy 

z Przełajką uzyskałem drugi 

wynik i oczywiście przegrałem 

z Marianem Kitą. Startowałem 

w wyborach po raz pierwszy 

i jak zapewniają mnie znaw-

cy tematyki wyborczej, uzy-

skałem bardzo dobry rezul-

tat. Dziękuję wszystkim, którzy 

na mnie głosowali! Obecnie 

nie mam ochoty na ponowne 

startowanie, jednak czuję się 

zobowiązany wobec tych, któ-

rzy oddali na mnie swój głos 

i razem z pozostałymi człon-

kami KWW Nowoczesna Cze-

ladź Stanisława Pisarka dekla-

rujemy, iż będziemy patrzeć 

władzy na ręce.

Dotacje z RPO
Nie chcemy jednak działać 

na zasadzie „na złość ma-

mie odmrożę sobie uszy”, 

krytykując każde działanie 

nowego burmistrza i rady. 

Chcemy konstruktywnie dzia-

łać na rzecz naszego miasta 

i jego mieszkańców. Dlatego 

pragniemy zasugerować no-

wym władzom miasta reali-

zację pewnych działań.

Sam budżet miasta nie wy-

starczy na ponowne skiero-

wanie Czeladzi na ścieżkę 

rozwoju. Poprzednia ka-

dencja jasno to wykazała: 

nie było w mieście ani wielu 

dużych inwestycji, ani poli-

OGŁOSZENIE
Zgodnie z wypowiedziami polityków, budżet Unii Europejskiej 

na lata 2014–2020 jest ostatnim, z którego można pozyskać środ-

ki rozwojowe dla Polski.

Nie możemy zmarnować 

tej szansy w naszym mieście!

Jednym z mechanizmów, który można wykorzystać w Czeladzi jest tzw. Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Termin ten używany jest przez Ko-

misję Europejską do opisania podejścia, które odwraca tradycyjną „odgórną” poli-

tykę rozwoju do góry nogami. W ramach RLKS obywatele miasta przejmują stery 

i tworzą partnerstwo lokalne, które opracowuje i realizuje strategie rozwoju lokal-

nego. Można tutaj wykorzystać aktywność lokalnych grup działania, opracowy-

wanie lokalnych strategii rozwoju przez mieszkańców, przedsiębiorców, młodzież 

naukowców, organizacje pozarządowe itp.

Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto wprowadziło trzech swoich przedstawicieli 

do Rady Miasta Czeladzi. Za ich pośrednictwem chcemy starać się wpływać na roz-

wój naszego miasta, ale chcemy to robić w ramach dostępnych mechanizmów 

i w porozumieniu z mieszkańcami. Będziemy tworzyć bazę projektów i pomysłów 

do strategii, przez naszych radnych będziemy proponować i wspierać realizacje 

projektów zgłaszanych do nas. Będziemy pomagać występować o dofinansowa-

nie projektów ze środków UE.

Zachęcamy do nawiązania z nami kontaktu:

• osoby zainteresowane rozwojem miasta i udziałem w tworzeniu lokalnych 

strategii rozwoju dla dzielnic, osiedli i innych obszarów miejskich;

• przedsiębiorców, a także osoby dopiero zainteresowane otwarciem własnego 

biznesu;

• naukowców, młodzież, wszystkich ludzi aktywnych, którzy mają pomysł, 

by przyczynić się do ekonomicznego rozwoju siebie i miasta, w którym żyją 

lub tylko pracują.

Komisja Europejska widzi coraz słabszą pozycję Europy w światowej konkurencji, 

stąd podstawowym założeniem nowej perspektywy jest ukierunkowanie na roz-

wój biznesu. Chcemy skorzystać z tych okoliczności, aby skierować Czeladź po-

nownie na ścieżkę wzrostu. Dlatego na naszej stronie internetowej www.nm.info.

pl stworzyliśmy specjalną zakładkę, poprzez którą można zgłaszać pomysły i ini-

cjatywy lokalnych strategii rozwoju, a także propozycje projektów z dziedziny bi-

znesu, nauki czy zagadnień społeczno-edukacyjnych, ubiegających się o dofinan-

sowanie ze środków UE.

Mamy możliwość prezentacji tych pomysłów i projektów podczas posiedzeń Rady 

Miasta i  będziemy to sukcesywnie czynić. Proponujemy wszystkim, aby oprócz 

narzekań na stagnację w mieście sami zechcieli coś dla siebie, a przy okazji dla 

miasta zrobić. Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto deklaruje swoje wsparcie!

Zapraszamy na www.nm.info.pl, gdzie znajdziecie formularz zgłoszeniowy. 

Wszelkie pytania na poczta@nm.info.pl

Listopadowe wybory samorządowe mamy za sobą. Na tle kraju w Czeladzi 

wybory wypadły dobrze, bo co to znaczy zamiana kart do Rady Powiatu 

(te, które miały trafić do Czeladzi trafiły do Będzina, a te z Będzina trafiły 

do Czeladzi) czy też fakt, że kandydatkę KWW SLD Lewica Razem poparła 

osoba nieżyjąca od 2011 roku, na tle kontrowersji, uchybień czy wręcz 

podejrzeń o fałszerstwa zgłaszanych przez część polityków na poziomie 

wojewódzkim czy ogólnopolskim.

tyka oddłużenia nie przynio-

sła oszałamiających rezul-

tatów, choć faktycznie dług 

się zmniejszył. Dla pobudze-

nia procesów rozwojowych 

w Czeladzi potrzebne będą 

środki zewnętrzne z perspek-

tywy budżetowej UE 2014–

2020. Wiemy, że środki te 

będą znacznie trudniej do-

stępne, a cele finansowania 

przesuwają akcent z rozwoju 

infrastruktury miejskiej (dro-

gi, place, kanalizacje, wodo-

ciągi itp.) na wzmocnienie 

rozwoju ekonomicznego.

Na pewno nie skorzysta-

my ze środków dostępnych 

we wszystkich priorytetach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego, ale podpo-

wiadamy władzom miasta, 

aby możliwie najszybciej wy-

znaczyły własne, miejskie 

priorytety rozwoju i rozpo-

częły przygotowania do wy-

stępowania o środki na kon-

kretne projekty.

Strategia rozwoju
Burmistrz i rada mają uła-

twione w tym zakresie za-

danie, ponieważ opraco-

wana i przyjęta Uchwałą 

Rady Miejskiej w Czeladzi 

Nr XLII/607/2004 w grudniu 

2004 roku „Strategia Rozwoju 

Miasta Czeladź na lata 2005–

2015” jest, w mojej opinii, 

dokumentem opracowa-

nym na wysokim poziomie, 

a do chwili obecnej zrealizo-

wanym jedynie w niewiel-

kim stopniu. Nowy burmistrz 

uczestniczył w jej tworzeniu 

jako ówczesny zastępca bur-

mistrza Mrozowskiego.

Proponujemy dokonanie 

jak najszybciej przeglądu tej 

strategii i przyjęcie aktualne-

go dokumentu np. do roku 

2022. Można to zrobić szyb-

ko i po niskich kosztach na-

wet siłami własnymi Urzędu 

Miasta, a jest to istotne z tego 

względu, iż każde wystąpie-

nie o środki finansowe musi 

być zgodne z dokumentami 

strategicznymi (miasta, regio-

nu, kraju) i to na podstawie 

tych dokumentów należy 

formułować konkretne po-

jedyncze projekty.

Z doświadczenia poprzed-

niej perspektywy finansowej 

2007–2013 wiadomo, iż kto 

pierwszy ten lepszy, a więc 

im później miasto wystąpi 

o dofinansowanie projektów, 

tym trudniej będzie je uzy-

skać. Wydaje się, iż jedynie 

program Saturn zakończył 

się częściowym sukcesem 

(odnowiona elektrownia, ale 

już hala zborna stoi, jak sta-

ła, chyląc się ku ruinie). Po-

zostałe programy są opisane 

i właściwie gotowe do wyko-

rzystania w zaktualizowanej 

strategii miasta.

Ożywić starówkę
Lokalne strategie rozwoju 

w nowej perspektywie mu-

szą być realizowane z zasto-

sowaniem instrumentu Roz-

wój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność. Będą środki 

na wspieranie projektów re-

alizowanych przez lokalne gru-

py działania. Zwracam uwa-

gę na istotną rolę inicjującą 

i koordynującą administracji 

miejskiej w przypadku takich 

grup i sugeruję władzom mia-

sta przemyślenie i tego zagad-

nienia jako kolejnej ścieżki po-

zyskiwania środków.

Jako kandydat z okręgu nr 

1 obejmującego Stare Mia-

sto pragnę zwrócić szcze-

gólną uwagę władz Czeladzi 

na tę część miasta. Podczas 

spotkania wyborczego ów-

czesny kandydat, a obecny 

burmistrz wskazywał, iż chciał-

by ożywić starówkę poprzez 

tzw. miękkie działania jak lodo-

wisko na rynku, koncerty czy 

festyny (nb. a może by tak na-

stępnym razem być oryginal-

nym i zaoszczędzić na co naj-

mniej dwuznacznej moralnie 

w kontekście ostatnich spraw 

sądowych inicjatywie WOŚP?). 

Zwróciłem wówczas uwagę, 

iż będzie to działaniem akcyj-

nym i nie spowoduje zmiany 

strukturalnej Starego Miasta. 

Szansę na taką zmianę sta-

nowi inwestowanie w nowe 

mieszkania na zasadzie za-

budowy tzw. plomb, czyli re-

nowacji lub budowy nowych 

mieszkań w zrujnowanych 

obecnie budynkach lub na pu-

stych działkach i tworzenie wa-

runków do koncentracji han-

dlu, usług i przedsiębiorczości. 

Kandydat na burmistrza obie-

cał mi przemyślenie tego za-

gadnienia.

Panie burmistrzu! Jako Cze-

ladzkie Stowarzyszenie Nowo-

czesne Miasto będziemy życzli-

wie podpowiadać, wskazywać 

istotne zagadnienia i zagroże-

nia, ale też zamierzamy kon-

struktywnie krytykować tak, 

aby w ogniu dyskusji wypra-

cowywać możliwie najlepsze 

dla miasta i jego mieszkańców 

rozwiązania.

Adam Dobiński

Martwy rynek Fot. Tomasz Cukiernik

DZIAŁANIA RADNYCH
Czeladzkiego Stowarzyszenia 
Nowoczesne Miasto

Nasza strona internetowa: www.nm.info.pl 

Dotychczasowe działania 

naszych radnych:

skrytykowanie metody 

głosowania imiennego, 

jaka na razie obowiązu-

je w RM – nie celu zapi-

sów imiennych, a przy-

jętej metodologii, która 

wydłuża czas sesji i inge-

ruje w obiektywizm gło-

sowania;

wnioskowanie o anali-

zę działania sygnalizacji 

świetlnej w czeladzkim 

ruchu drogowym, która 

przerywa ciągłość ruchu 

w niepotrzebnych godzi-

nach;

wnioskowanie o analizę 

wysokości diet radnych 

i jej adekwatności do moż-

liwości miasta;

wnioskowanie o analizę 

czeladzkich możliwości 

w zakresie mobilizowania 

mieszkańców do inten-

sywnego przechodzenia 

na ogrzewanie proekolo-

giczne – zimą mamy po-

ważny problem ze smro-

dem i dymem z kominów;

wnioskowanie o naci-

skanie na zarządcę dróg 

powiatowych na wyko-

nanie przebudów skrzy-

żowań dróg powiatowych, 

ułatwiających lewoskrę-

ty i zwiększających płyn-

ność ruchu (np. ul. Orzesz-

kowej czy Rzemieślnicza);

wnioskowanie o analizę 

stanu ścieżek w parku Jor-

dana.

Poza tym duża aktywność 

radnych podczas sesji RM 

w dyskusjach omawiających 

dany problem oraz w trak-

cie trwania komisji tema-

tycznych.

O
kręg, z którego kan-

dydowałam, obejmu-

jący ulice: Warszaw-

ską, Zwycięstwa, Krakowską, 

Krzywą, Płocką i Bema, znam 

najlepiej. W czasie kampa-

nii zapukałam do ponad 700 

mieszkań i miałam okazję po-

rozmawiać z mieszkańcami 

praktycznie na każdy temat. 

Podczas spotkań podkreśla-

łam, że zamierzam odcza-

rować funkcję radnej w na-

szym mieście i wprowadzić 

nową jakość współpracy. 

Swoją działalność rozpoczę-

łam od rozesłania do„moich” 

mieszkańców adresu mailo-

wego i informacji o godzi-

nach i miejscu pełnienia dy-

żurów. Szybko poskutkowało 

to informacjami zwrotnymi 

od mieszkańców ul. Warszaw-

skiej.

Początek kadencji, 
początek działalności...

W wieku niecałych 24 lat zostałam radną miasta, w którym 

żyję od urodzenia. Choć od kilku lat bacznie obserwowałam 

pracę Rady Miejskiej i burmistrza, muszę przyznać, że ciągle 

trwa okres mojej nauki o funkcjonowaniu struktur miejskich. 

W imieniu mieszkańców ul. 

Warszawskiej, zgłosiłam Stra-

ży Miejskiej problem powta-

rzających się kradzieży węgla 

z piwnic budynków. Proce-

der powtarzał się regularnie, 

szczególnie w godzinach ran-

nych i południowych, kiedy 

mieszkańcy kamienic byli jesz-

cze w pracy czy w szkołach 

itp. Częste kradzieże sprawia-

ły, że mieszkańcy ci tracili nie 

tylko węgiel, ale także drzwi 

od piwnic i zamki.

Kolejnym palącym proble-

mem jest zepsute oświetlenie 

przy ul. Krakowskiej (bloki nr 

2 i nr 4), wzdłuż ogrodzenia 

Gimnazjum nr 3. Brak oświet-

lenia przy blokach mieszkal-

nych niekorzystnie wpływa 

na bezpieczeństwo mieszkań-

ców. Była burmistrz już cztery 

lata temu obiecywała szybkie 

przywrócenie oświetlenia. Nie 

udało się. Na ostatniej sesji RM 

w 2014 roku zgłosiłam wnio-

sek do burmistrza o naprawę 

lamp. Z otrzymanej odpowie-

dzi wynika, że oświetlenie 

ul. Krakowskiej jest własnoś-

cią Spółdzielni Mieszkanio-

wej „Saturn”. 16 stycznia 2015 

roku w siedzibie MZGK odby-

ło się spotkanie w tej sprawie 

(spółdzielnia ma podpisaną 

umowę na dostawę energii 

elektrycznej dla tego oświet-

lenia), w którym wziął udział 

Andrzej Żrałek, prezes spół-

dzielni. W związku z tym moje 

dalsze działania w sprawie 

oświetlenia będą skierowa-

ne do SM „Saturn”.

W ostatnim czasie prosi-

łam także o sprawdzenie, 

czy przy prywatnych dział-

kach mieszkańców ul. Beto-

O G ŁO S Z E N I E

Przekaż 1% podatku na Instytut Misesa! 

Edukacja ekonomiczna to droga do wolności, 

dobrobytu, pokojowych relacji między ludź-

mi. Twój 1% podatku przeznaczymy na lek-

cje, wykłady, tłumaczenia, konferencje, semi-

naria, koła naukowe, akcje społeczne, wsparcie 

szkół i bibliotek oraz publikacje książkowe.

Chcemy Polski o silnej gospodarce rynkowej 

opartej o własność prywatną, odpowiedzialność, 

swobodę działalności gospodarczej.

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT w rub-

ryce „wniosek o przekazanie 1% podatku należne-
go na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” 
należy wpisać:

pełną nazwę: Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
numer wpisu do KRS: 0000174572
deklarowaną kwotę, która nie może przekroczyć 

1% podatku należnego.

Można wskazać konkretny cel lub projekt IM, na jaki 

ma być przeznaczony 1% podatku dochodowe-

go, np. lekcje, publikacje, tłumaczenia itp.

POPR AWMY

SWOJE

OTOCZENIE
– apel do członków 

Czeladzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej
 

Bardzo wielu z nas – czeladzian – mieszka 

w domach Czeladzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Jesteśmy bardzo liczną 

grupą lokatorów i członków spółdzielni, 

za którą z różnym skutkiem 

decyduje zarząd.

JEŚLI:

- masz dosyć absurdów, 

- masz jakieś uwagi,

- chcesz coś zmienić,

- masz dosyć bylejakości,

NAPISZ DO NAS!

PAMIĘTAJ, RAZEM MOŻEMY WIELE!
www.nm.info.pl  poczta@nm.info.pl

nowej w sposób legalny zo-

stały postawione betonowe 

płoty, które uniemożliwiają 

dostanie się z ul. Betonowej 

na ul. Graniczną. Przez wie-

le lat przebiegała tamtędy 

ścieżka prowadząca do ga-

raży na ul. Granicznej. Dziś 

przejście z Betonów do ga-

raży jest już niemożliwe. Na-

suwa się pytanie, czy takie 

ogrodzenie zostało tam po-

stawione zgodnie z prawem? 

O odpowiedzi poinformuję 

niebawem.

Ponadto w najbliższym cza-

sie planuję złożyć wniosek 

o remont schodów łączących 

ul. Krakowską i Warszawską. 

Schody są w opłakanym sta-

nie i nie są przystosowane 

do wózków.

Mieszkańcom dzielnicy Pia-

ski brakuje przede wszystkim 

równych chodników i placów 

zabaw dla naszych najmłod-

szych obywateli. Mam cztery 

lata na to, by w jak najwięk-

szym stopniu zrealizować 

swój plan na Piaski. Uda mi się 

to tylko z pomocą innych lu-

dzi. Dlatego proszę, apelu-

ję i zachęcam do kontaktu 

ze mną.

Na koniec, Drodzy Miesz-

kańcy, pamiętajcie, że chce-

my dać z siebie wszystko – 

ja i moi koledzy i koleżanki 

z całej Rady Miejskiej. Nie za-

wsze jednak procedury, re-

gulaminy, statuty, ustawy, 

uchwały i inne obostrzenia 

pozwalają na szybkie dzia-

łania. Ciągle żyjemy w kraju, 

w którym nieszczęsna biu-

rokracja potrafi ostudzić na-

wet największy zapał, jednak 

my zawsze staramy się!

Patrycja Juszczyk
Więcej na stronie: 

www.patrycjajuszczyk.info.pl

Zapraszam mieszkańców Czeladzi 

do kontaktu: patrycjaju@gmail.com www.mises.pl

Będ
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Próg własnych 
kompetencji
Konkluzją jednego z mych wcześniejszych artykułów 

w„Nowoczesnej Czeladzi” pt. „Hamburger” było to, że najważniejsze 

jest nie przeszkadzać, nie szkodzić w funkcjonowaniu jakiejś 

działającej instytucji.

niku układów, zostaje tre-

nerem w ekstraklasie. Albo 

gdy bardzo dobry chirurg 

zostaje dyrektorem szpita-

la i zamiast operować, zaj-

muje się rozwiązywaniem 

problemów kadrowych. Przy-

kłady każdy z nas zna z au-

topsji. Pewnie wiele przy-

kładów. Czasami dotyczą 

one tylko rzeczy drobnych 

(np. gdy sprzedawca w skle-

pie nic nie wie o sprzeda-

wanym produkcie), czasami 

ważnych, ale dotyczących tyl-

ko jednostki (w moim domu 

od nowości nie działa ogrze-

wanie podłogowe w hallu, 

zainstalowane przez niekom-

petentnego elektryka, ale 

od początku szkoda mi zry-

wać podłogę), czasami naj-

ważniejszych, gdy np. pre-

zydentem państwa zostaje 

ktoś o osobowości papucia.

W demokracji, gdy w wol-

nych wyborach wybiera-

my radnych i burmistrzów, 

nadzwyczaj często docho-

dzi do łamania zasady Pe-

tera (ang. Peter Principle), 

która brzmi: „W organizacji 

hierarchicznej każdy awan-

suje aż do osiągnięcia pozio-

mu progu własnych kompe-

tencji”. W efekcie wyborów 

mamy bowiem do czynie-

nia z awansem nagłym i nie-

mal niebiorącym pod uwa-

gę kompetencji.

Paradoksem demokracji 

i działania politycznych par-

tii jest to, że często ktoś nie-

osiągający żadnych, bądź nie-

wielkie sukcesy zawodowe, 

nagle zostaje posłem, rad-

nym, wójtem, burmistrzem 

czy prezydentem albo prze-

wodniczącym Rady Miasta, 

ewentualnie którejś z komisji 

rady. Gdyby w ramach wybo-

rów stosowano zasady opisa-

ne w innym mym artykule pt. 

„Rewolucja Pisarka”, wówczas 

sytuacja pewnie uległaby po-

prawie. Ale tak nie jest i dłu-

go jeszcze nie będzie. Zatem 

bardziej od szczęścia i losu 

zależy to, czy w danym mie-

ście czy państwie ciała usta-
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W
niosek był taki, 

że jako nowy szef 

instytucji lepszy bę-

dzie ktoś bezbarwny, bez po-

lotu i kreatywności, ale zara-

zem bez własnych wielkich 

ambicji, niż człowiek z am-

bicjami, ale bez kwalifikacji. 

Bo człowiek bez kwalifikacji, 

ale mający ambicje, a na do-

datek władzę, może zaszko-

dzić. Oczywiście najlepszy 

będzie ktoś z polotem, kre-

atywny, dobrze zarządzają-

cy i nieprzekraczający progu 

własnych kompetencji, czyli 

kompetentny.

A cóż to takiego ten 
próg własnych kom-

petencji?
Trudno znaleźć oficjalną de-

finicję, ale każdy mniej wię-

cej wie, o co chodzi. To wte-

dy, gdy ktoś nieodróżniający 

pasteli od akwareli podej-

muje się namalowania kopii 

Giocondy. Albo wtedy, gdy 

kiepski nauczyciel wychowa-

nia fizycznego nagle, w wy-

Z
acząć jednak chcia-

łem od zupełnie innej 

dziedziny, rozważania 

na jej temat mogą być przy-

datne do późniejszego zob-

razowania przedmiotu publi-

kacji. Pochylę się mianowicie 

nad biegiem na 10 km. Je-

steśmy społeczeństwem ki-

biców, ale czy przeciętny ki-

bic zastanawia się nad tym, 

co trzeba zrobić, aby przebiec 

ten dystans na światowej im-

prezie, czyli w czasie poni-

żej 27 minut? Pewnie nie. 

Ja się kiedyś zacząłem zasta-

nawiać i doszedłem do kilku 

wniosków. Sportem zajmu-

ję się chyba 40 lat, czynnie 

i jako instruktor, a temat był 

frapujący. Przy nadarzającej 

się okazji zasięgnąłem języ-

ka u jednego z ekspertów, 

i jak się okazało, pominąłem 

jeden istotny i jeden oczy-

wisty aspekt całej sprawy. 

Sprawa jest bardzo złożona, 

dlatego podzielę się z czytel-

nikami trzema, z punktu wi-

dzenia publikacji, najistot-

niejszymi cechami, jakimi 

powinien charakteryzować 

się zawodnik.

25 odcinków
Pierwsza to żelazna kondy-

cja wypracowana przebieg-

nięciem setek tysięcy kilo-

metrów w słońcu, deszczu, 

w górach, w suchym i wil-

gotnym klimacie, po lasach, 

drogach i bieżniach. Druga 

to umiejętność obrania od-

powiedniej taktyki biegu, 

tylko w grupie i w jej odpo-

wiednim miejscu biegacz op-

tymalnie „oszczędza” siły. Je-

śli wziąć pod uwagę, że jest

różne tempo w różnych fa-

zach biegu, nie zawsze pa-

sujące do rozkładu tempa 

danego biegacza, to umie-

jętne przemieszczanie się 

w grupie jest nie lada sztu-

ką, zdobytą doświadczeniami 

tysięcy rywalizacji. I ostatnia, 

trzecia, będziecie zaskoczeni: 

umiejętność szybkiego bie-

gania. Ja też byłem zaskoczo-

ny. Tą cechę nieco rozwinę. 

Otóż biegacz pokonuje każ-

de 400 m (jedno okrążenie 

stadionu) tego biegu śred-

nio w czasie nieco przekra-

czającym minutę, a ostatnie, 

finiszowe, w czasie zbliżo-

nym do 50 sekund. Niejed-

na osoba może powiedzieć: 

no i co z tego, przecież to bie-

gacz, to chyba umie biegać. 

Jak się okazuje, nie jest to ta-

kie oczywiste. Aby unaocznić, 

co to znaczy przebiec 400 m 

w czasie jednej minuty, po-

służę się przykładem z na-

szego miejskiego podwór-

ka. W 32-tysięcznej Czeladzi 

indywidualnie, pod egidą 

różnych klubów i stowarzy-

szeń, wyczynowo, rekreacyj-

nie i tak po prostu dla zdro-

wia, sport uprawia kilkaset, 

może tysiąc osób. Mogę spo-

kojnie stwierdzić, że 400 m 

w czasie nieśpiesznie upły-

wającej jednej minuty prze-

biegnie kilkunastu spośród 

coraz liczniej widzianej rze-

szy biegaczy, kilku może kil-

kunastu piłkarzy i kilku może 

kilkunastu przedstawicieli in-

nych dyscyplin; w sumie ja-

kieś 30–50 osób i to mimo 

faktu, że rekord świata to za-

ledwie 43 sekundy. Nie wie-

rzycie, to spytajcie trenerów 

lub nauczycieli WF-u. Pamię-

tajcie, że mówię o przebieg-

nięciu dystansu 400 m je-

den raz, a takich odcinków 

w 10-kilometrowym biegu 

jest 25.

Te same mechanizmy, które 

występują w sporcie, doty-

czą także inwestycji.

Elektrownia
Przeanalizuję teraz kilka in-

westycji publicznych, któ-

re zdaniem wielu polityków 

i urzędników są wizytówką 

Czeladzi. Zacznę od jed-

nej z najnowszych: budyn-

ku Galerii Sztuki Współczes-

nej „Elektrownia”. Inwestycja 

kosztowała ponad 11 000 000 

zł z publicznej kasy. Jedna 

ważna uwaga: środki unij-

ne to też środki publiczne, 

za które już zapłaciliśmy albo 

przyjdzie nam kiedyś zapła-

cić lub się jakoś „odwdzię-

czyć” … co będzie lepsze, 

to się dopiero okaże. Za te 11 

mln wyremontowano i zaad-

aptowano (już po raz drugi) 

obiekt na galerię, który do-

stał kilka nagród, głównie 

takich, co to o ich ogrom-

nym prestiżu wiedzą tylko 

przyznający i odbierający 

laury, czyli urzędnicy i urzęd-

nicy. Mieści się w nim dyna-

miczna placówka kultury. 

Jej dynamika polega głów-

nie na organizowaniu werni-

saży (podobno znanych ar-

tystów), wystaw (podobno 

bardzo atrakcyjnych) i im-

prez okolicznościowych po-

łączonych z koncertami i in-

nymi atrakcjami. Wszystko 

dla miejscowej społeczności 

oczywiście za darmo. Rocz-

ne koszty utrzymania ga-

lerii, optymistycznie rzecz 

ujmując to jakiś 1 000 000 

zł (zatrudnienie kilku osób, 

utrzymanie, ochrona, przy-

gotowanie imprez, gaże dla 

artystów i inne). Aby zrówno-

ważyć te koszty, bilet za 20 

zł musiałaby kupić kosmicz-

na w moim mniemaniu ilość 

odwiedzających, w liczbie 50 

000. Takiej liczby gości gale-

ria nie ma prawdopodobnie 

nawet przy bezpłatnych wej-

ściówkach. Zostawię ten te-

mat bez konkluzji i zajmę się 

kolejnym.

Infokioski
Rozlokowanie, w ramach pro-

jektu „Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego w Czeladzi – 

budowa sieci PIAP”, 9 infokio-

sków i 12 stanowisk kompu-

terowych w tzw. telecentrach 

za kwotę 2 142 000 zł. Łącz-

nie 21 stanowisk informatycz-

nych z 6 urządzeniami pery-

feryjnymi (drukarki, skanery), 

gdzie za pomocą infokiosków 

mamy dostęp tylko do strony 

Urzędu Miasta, a stanowiska 

w telecentrach, reklamowane 

jako typu all-in-one (wszyst-

ko w jednym) – przeznaczo-

ne do obsługi aplikacji biu-

rowych, nie są wyposażone 

nawet w podstawowe opro-

gramowanie Microsoft Offi-

ce, którego koszt dla wszyst-

kich stanowisk szacuję na 6–8 

tys. zł. Dziwi mnie ta oszczęd-

ność, gdy sobie uświadomię, 

że każde z tych niepełnowar-

tościowych stanowisk sie-

ci PIAP (cokolwiek to PIAP 

znaczy) kosztowało śred-

nio 102 000 zł. Większość 

z nas ma w domu czy pracy 

komputer i wie, że za 5 tys. zł 

można kupić naprawdę do-

brą maszynę, a za 102 000 zł 

to chyba od NASA odkupili. 

Byłem kilkanaście razy w in-

focentrum i nigdy nie była 

użytkowana nawet połowa 

stanowisk, a przy infokio-

Rozważania filozoficzne o bieganiu,
inwestycjach i demokracji
Rzecz będzie o moich, jak i zasłyszanych przemyśleniach na temat sztandarowych inwestycji publicznych zrealizowanych w Czeladzi 

i tym, kto jest za nie odpowiedzialny.

sku nie widziałem nigdy ni-

kogo. Biorąc więc pod uwa-

gę wykorzystanie tej sieci 

przybytków przez kogokol-

wiek (zwłaszcza w dobie In-

ternetu w komórce), mamy 

do czynienia z bardzo kosz-

towną, WIELKĄ klapą.

Ścieżki rowerowe
Wybudowano nam swe-

go czasu trasy rowero-

we. Co prawda, mówi się, 

że jest ich w mieście 32 km, 

ale prawdziwy rozmiar tej in-

westycji to wyasfaltowanie 

900-metrowej alejki w par-

ku im. Jordana, posypanie 

żużlem wielkopiecowym kil-

ku kilometrów polnych dróg 

i utworzenie infrastruktu-

ry towarzyszącej w posta-

ci kilku miejsc odpoczynku 

z mało czytelnymi mapami 

i postawienie niewiele le-

piej informujących znaków 

informacyjnych. Wszystko 

to kosztowało 1 400 000 zł. 

Reszta dopełniająca te 32 

000 m to istniejąca infrastruk-

tura drogowa. Ekspertem 

w temacie nie jestem, ale jeż-

dżę na rowerze i obiło mi się 

o uszy, że trasy rowerowe 

mają z grubsza dwa zadania. 

Bezkolizyjne i wygodne połą-

czenie istotnych dla społecz-

ności miejsc, tak aby ludzie 

decydujący się na dojazdy 

rowerem do pracy, szkoły, 

sklepu odciążali komunika-

cję spalinową lub mają pełnić 

funkcję rekreacyjną. Pierw-

szej funkcji nie spełniają. Jeśli 

uważacie inaczej, to wyślijcie 

siedmiolatka do szkoły rowe-

rem. Drugiej też nie – bo jak 

tu się zrelaksować, gdy jak 

tylko wsiądę na rower i się 

rozpędzę, to muszę się za-

trzymywać, bo napotykam 

skrzyżowanie, drogę z pierw-

szeństwem przejazdu lub ja-

kąś barierę architektoniczną. 

Już nie mówię o możliwości 

przejechania większego dy-

stansu w tempie tak jak to ro-

bią ci, którzy naprawdę lubią 

sobie pojeździć na rowerze. 

Ale czego można się spodzie-

wać po takiej inwestycji, jeśli 

głównodowodzącego całym 

przedsięwzięciem widziałem 

na rowerze tylko raz, przeje-

chał może kilometr w cza-

sie jednej z Mas Krytycznych 

(to taka impreza rowerzy-

stów), kiedy się chciał wy-

lansować wśród wyborców. 

Pozamiejska część tych tras 

została zaadaptowana przez 

biegających (sam do nich na-

leżę), rowerzystów tam wi-

dzę incydentalnie, jednak 

w „mokre” dni to wątpliwa 

przyjemność, bo trasy te pra-

wie nie istnieją, rozjeżdżone 

przez samochody (w tym pa-

trole służb), quady, motory 

i co tam jeszcze.

Ciąg dalszy w następnym numerze 

„Nowoczesnej Czeladzi”.

Paweł Łakomik
Fot. Tomasz Cukiernik

Galeria „Elektrownia”

wo- czy uchwałodawcze oraz 

wykonawcze będą składać 

się z ludzi kompetentnych, 

czy też nie.

W poprzedniej kadencji Cze-

ladź tego szczęścia nie mia-

ła. Władzy wykonawczej zde-

cydowanie zabrakło pomysłu 

na miasto. Władza uchwało-

dawcza nie była w stanie po-

móc wykonawczej. Chyba na-

wet nie chciała. Tym samym 

nie pomogła Czeladzi.

A jak będzie w tej?
Oczywiście zdecydowanie 

za wcześnie na ocenę. Burmi-

strzem został człowiek obda-

rzony olbrzymią dawką indywi-

dualnego szczęścia. Czy będzie 

umiał przełożyć to na dobro 

miasta? Czy dotychczas któ-

rekolwiek z wysokich stano-

wisk, jakie piastował, wyko-

rzystywał bardziej dla siebie 

czy dla społecznego dobra? 

Ma już 60 lat, a więc sporo ży-

ciowego doświadczenia. Prze-

konamy się. Przewodniczącą 

Rady Miasta jest przewodni-

cząca poprzedniej – nieuda-

nej dla miasta – kadencji. Czy 

wykorzysta doświadczenie? 

I tu czas da nam odpowiedź.

Na razie pozostaje nam trzy-

mać kciuki za miasto i liczyć 

na to, że nowa władza będzie 

umiała rządzić nie tylko jaw-

nie, nie tylko racjonalnie, ale 

i kreatywnie. Bo ta kreatyw-

ność bardzo jest miastu po-

trzebna. Bez niej nie uda się 

obudzić Czeladzi.

A więc trzymajmy kciuki, 

by okazało się, że burmistrz 

i jego zastępczynie, by prze-

wodniczący i wiceprzewodni-

czący RM (jak na razie i ja je-

stem w tym gronie, ale kto 

wie, jak długo jeszcze?) oraz 

przewodniczący poszczegól-

nych komisji – by wszyscy wy-

kazali się wystarczającym po-

ziomem kompetencji. By nikt 

nie przekroczył własnego 

progu wobec swego miej-

sca w czeladzkiej hierarchii.

Stanisław Pisarek
www.pisarek.eu

Pró u
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Kopalnia „Czeladź”

Początki KWK „Czeladź” 

na Piaskach sięgają roku 

1860, kiedy to rozpoczęło 

się poszukiwanie pokładów 

węgla. Pierwszy szyb „Ernest” 

o głębokości 80 m sięgał po-

kładu 414. W 1879 roku ko-

W związku z likwidacją kolejnych kopalni węgla kamiennego w naszym województwie, przypominamy historię 

kopalni „Czeladź” na Piaskach, która wraz z kopalnią „Milowice” w 1976 roku została włączona do kopalni „Czerwona 

Gwardia”. W 1990 roku połączonym kopalniom przywrócono nazwę „Saturn”.

palnię zakupiło francuskie 

Towarzystwo Akcyjne Ko-

palń Węgla „Czeladź” z sie-

dzibą w Paryżu. Poczynione 

przez Francuzów inwestycje 

przekształciły kopalnię w no-

woczesny zakład produk-

cyjny. Kopalnię połączono 

także z bocznicą kolejową, 

a w jej okolicy pobudowa-

no budynki dla pracowni-

ków, co dało początki kolonii 

Piaski. W 1889 roku wydo-

bycie przekroczyło 100 ty-

sięcy ton węgla, a w 1913 

roku doszło do 617 tysięcy 

ton. Liczba domów miesz-

kalnych na Piaskach wzrosła 

do 39, a doskonałej jakości 

wodę pitną do domów do-

starczała kopalnia. Przed-

siębiorstwo przynosiło tak 

duże zyski, że umożliwiało 

to wypłatę dywidendy wy-

noszącej niekiedy aż 24% 

kapitału akcyjnego.

Zaprzepaszczono 
wielki majątek

W 1918 roku Polska odzyska-

ła niepodległość, a akcjona-

riusze Towarzystwa „Czeladź” 

najszybciej uporali się z usu-

waniem zniszczeń wojen-

nych i przywrócili wydoby-

cie w kopalni. Z początkiem 

1924 roku miały miejsce nie-

pokoje społeczne dotyczą-

ce warunków socjalnych. 3 

kwietnia policja otworzy-

ła ogień do protestujących 

i zginęły wtedy cztery osoby, 

a fakt ten upamiętnia istnie-

jąca do dzisiaj ulica do na-

zwie 3 Kwietnia.

W krytycznych dniach wrześ-

nia 1939 roku członkowie 

dyrekcji czeladzkiej kopal-

ni opuścili miasto, a zakład 

przejęła władza niemiecka. 

W 1940 roku kopalnia „Cze-

ladź” wydobywała 924 tys. 

ton węgla, a w 1944 roku – 

1,1 mln ton. Po wojnie we-

szła w skład utworzonego 

Dąbrowskiego Zjednocze-

nia Przemysłu Węglowego. 

Była szybko modernizowa-

na i wzrastało wydobycie, 

co w dużym stopniu było za-

sługą wyjątkowego dyrekto-

Produkcja węgla kamiennego i brunatnego w Polsce w latach 1980–2014 w milionach ton. 
Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

❡Całkiem NOWY burmistrz pięknie naśladuje, a wręcz przewyższa swych poprzedników w auto-

promocji z wykorzystaniem miejskiego „Echa Czeladzi”. Noworoczna okładka przebiła wszyst-

ko – całkiem nowy burmistrz udawał Dziadka Mroza, ale zapomniano przykleić mu brodę. 

❡Zasłynął, ciągnąc baner za rowerem i w ten sposób dostał etat w UM. Też związany z ru-

chem drogowym. Emerytowany policjant jest kierowcą służbowego auta całkiem nowe-

go burmistrza.

❡Strażnicy miejscy służbowym samochodem w godzinach pracy jeżdżą do piekarni po chleb. 

Może to dla burmistrza albo pań – jego zastępczyń – na drugie śniadanie?

❡Dzięki interwencji Patrycji Juszczyk, radnej Czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne Mia-

sto, na ul. Dalekiej w dzielnicy Piaski znów świecą lampy.

❡Trwa karuzela kadrowa na urzędniczych stołkach w mieście i powiecie, która swymi macka-

mi sięga także okolicznych miast. Ten ciekawy proces spróbujemy opisać w kolejnym nu-

merze „Nowoczesnej Czeladzi”.

❡Statystyka jednak jest potrzebna – czasem dzięki niej można pokazać niedostrzegane za-

zwyczaj proporcje rzeczywistości. Np. mało kto wyliczył, że miesięczne utrzymanie czeladz-

kich radnych kosztuje każdego czeladzianina około 1,5 zł. A utrzymanie burmistrza, jego 

zastępców, pani sekretarz i skarbnik (bez sekretarek, kadrowych i kierowcy) około 1,70 zł – 

czyli łącznie trzon władzy wykonawczej i uchwałodawczej kosztuje każdego z nas (nie wy-

łączając dzieci i emerytów) sporo ponad 3 zł/łebka. A rocznie ponad 4 dychy na twarz. W ta-

kim Sosnowcu mają dużo lepiej – jest ich więcej, więc lepiej się to rozkłada – statystyczny 

sosnowiczanin buli co najmniej 4 razy mniej. Jesteśmy drożsi również od Będzina, Siemia-

nowic, a kto wie czy i nie znacznie od nas mniejszych Wojkowic.

❡Pod hasłem „Przerwa na obiad”, z inicjatywy radnej Ewy Frączek, będzie przebiegać w na-

szym mieście akcja, której celem jest zapewnienie ciepłego obiadu tym uczniom, którzy 

mają trudną sytuację finansową. Później przybliżymy szczegóły.

PLOTY LISTY do redakcji
 

Dymiące kominy
Czy miasto Czeladź zrobi w końcu porzą-

dek z dymiącymi kominami? Tak nie moż-

na żyć w XXI wieku! Kiedy sąsiedzi zimą 

zaczynają rozpalać swoje piece, to nie da 

się normalnie funkcjonować. Nie można 

wyjść na dwór, a pomimo szczelnie za-

mkniętych okien smród palącego się miału, 

albo nie wiem czego, wciska się do środ-

ka. Bardzo proszę o interwencję. Przecież 

w Czeladzi jest gaz, można założyć sobie 

ogrzewanie na piec gazowy, a nie węglo-

wy. Ja wiem, że węgiel to dziś polityczna 

podstawa Polski, ale w skali przemysło-

wej, a nie ognisk domowych. Proszę in-

terweniować, by wdrożono jakiś skutecz-

ny program, żeby trucicielom opłaciło się 

przechodzić na gaz!

imię i nazwisko do wiad. redakcji

Czeladzkie

ra prof. Aleksandra Osucha, 

który zarządzał w latach 50. 

XX wieku. W 1952 roku wy-

dobycie wynosiło ponad 1 

mln ton, a w 1958 roku bli-

sko 1,5 mln ton, co ozna-

cza wzrost o prawie 50%. 

W 1963 roku w szybie „Pa-

weł” uruchomiono pierwszą 

w Polsce w pełni zautoma-

tyzowaną maszynę wycią-

gową. Kopalnia „Czeladź” 

miała przed sobą przyszłość 

na następne lata. Mogła być 

czynna do dnia dzisiejszego 

i nadal funkcjonować. Po-

zwalały na to zasoby węgla 

i poczynione inwestycje. Wy-

budowano nowe szyby N1 

i N2, które były połączone 

gotowym przekopem. Szy-

by te wykonała firma PRG 

z Mysłowic, ta sama, któ-

ra rozpoczęła budowę me-

tra w Warszawie. Udostęp-

nione były nowe pokłady 

grupy 800. Z niezrozumia-

łych przyczyn kopalnia „Sa-

turn”, w skład której wcho-

dziła zatrudniająca ponad 3 

tysiące osób dawna kopal-

nia „Czeladź” oraz dawna 

kopalnia „Milowice”, zosta-

ła zamknięta w 1996 roku. 

Zaprzepaszczono wielki ma-

jątek. Nikt nie protestował. 

W ten sposób miasto do-

stało kopa, którego efek-

ty są widoczne są do dziś. 

Przetrwaliśmy tylko dlate-

go, że żyjemy w aglomera-

cji, a i tak w 2002 roku bez-

robocie w Czeladzi sięgnęło 

niemal 23%!

Prywatnym 
się opłaca

Następnie zniszczono prze-

mysł górniczy w całym Za-

głębiu Dąbrowskim. To „za-

sługa” eurodeputowanego, 

byłego premiera prof. Je-

rzego Buzka. Zlikwidowa-

no także wiele innych ko-

palń, jak chociażby kopalnię 

„Morcinek”, leżącą przy cze-

skiej granicy. Obecnie Czesi, 

którzy co ciekawe, w swoich 

kopalniach zatrudniają pol-

skich górników, planują eks-

ploatację pod granicą pol-

skich pokładów węgla. Im 

się to opłaca. Podobnie jak 

w czeskiej teraz kopalni „Si-

lesia” w Czechowicach-Dzie-

dzicach, w której wydoby-

cie było nieopłacalne, kiedy 

była własnością Kompanii 

Węglowej, a teraz w rękach 

czeskich prywatnych inwe-

storów przynosi zyski. Tak-

że działające w Polsce pry-

watne kopalnie „Bogdanka” 

na Lubelszczyźnie, „Siltech” 

w Zabrzu czy prywatne ko-

palnie węgla brunatnego 

przynoszą zyski mimo utrud-

nień ze strony państwa. Jest 

to możliwe dzięki lepsze-

mu zarządzaniu (inwestycje 

w nowoczesny sprzęt, 24-go-

dzinny dzień i 7-dniowy ty-

dzień pracy, cięcie kosztów). 

Wydajność w prywatnych 

kopalniach jest ponad dwa 

razy wyższa niż w Kompa-

nii Węglowej, Katowickim 

Holdingu Węglowym czy Ja-

strzębskiej Spółce Węglowej. 

W 2013 roku w Kompanii 

Węglowej wydobycie wynio-

sło ok. 650 ton węgla na za-

trudnionego, podczas gdy 

w prywatnej „Silesii” – 1200 

ton, a w „Bogdance” – 1750 

ton w 2013 roku i aż 1860 

ton w 2014 roku. W „Silesii” 

około 4,5% ogółu zatrudnio-

nych pracuje w administracji, 

w „Bogdance” jest to około 

6%, podczas gdy w Kom-

panii Węglowej ponad 8%! 

Jak podają media, państwo-

wa kopalnia za tonę węgla 

dostaje ok. 250 zł, podczas 

gdy średni koszt wydoby-

cia sięga 310 zł. Na rynku 

w zależności od sortymentu 

tona węgla kosztuje od 400 

zł do nawet 1000 zł. Kto bie-

rze różnicę? Polskie kopal-

nie płacą 34 różne podatki 

i opłaty. To kłamstwo, że po-

datnicy dokładają do górni-

ctwa. W ciągu ostatnich 10 

lat (2005–2014) górnictwo 

węgla kamiennego otrzy-

mało wsparcie publiczne 

w łącznej kwocie niecałych 

6,7 mld zł. W tym czasie gór-

nictwo zapłaciło około 70 

mld zł podatków. A ile po-

datków płacą kopalnie z za-

granicy?

Głównym problemem pol-

skiego górnictwa jest pań-

stwowa własność kopal-

ni i wtrącanie się państwa 

do branży. Rząd jest złym 

właścicielem. Górnictwu po-

trzebne jest nie zamykanie 

kopalni, lecz prywatyzacja, 

urynkowienie, deregulacja, 

skończenie z unijną polityką 

klimatyczną, zmniejszenie 

obciążeń podatkowych, li-

kwidacja przywilejów związ-

kowych i otwarcie nowych 

złóż. Bez tych zmian za kil-

ka lat lub nawet wcześniej 

będzie konieczna kolejna 

„restrukturyzacja” i kolejny 

„plan ratunkowy”. Co dalej 

z polskim górnictwem?

Wykorzystano: Kopalnia Czerwona Gwardia, pra-

ca zbiorowa pod red. Andrzeja Topola, Uniwersytet 

Śląski, Katowice 1983.

Jerzy Dudała
Tomasz CukiernikUl. 3 Kwietnia Emerytowany górnik Ludwik Sobiegraj z prawnuczką podczas odpustu przed bramą kopalni. 1981 rok.

Apelujemy do mieszkańców Czeladzi i do stowarzyszeń czeladzkich, aby 

przysyłali nam swoje listy i artykuły o czeladzkich problemach. Udostępniamy 

również nasze łamy dla ogłoszeń drobnych. Korespondencję prosimy 

przesyłać na mail: nowoczesnaczeladz@gmail.com
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bądź adres pocztowy redakcji. Rozlosujemy nagrody książkowe.

Krzyżówka

„ (…) to było 20 lat temu, ten 

chłopak miał wówczas 20 lat, 

młodszy ode mnie o niemal 

drugie tyle. Lgnął do mnie, 

byłem dla niego autoryte-

tem. Przychodził do wydaw-

nictwa, pomagał przy pako-

waniu. Taki twardziel, trochę 

urwis. Nie dostrzegłem prob-

lemów. Nawet nie pomy-

ślałem, że mogę go ustrzec 

przed samobójstwem. Czas 

zabliźnił ranę, zapomniałem.

Niespodziewanie przez FB 

nawiązał ze mną kontakt 

jego brat. Zapytał, czy pa-

miętam Tomka, a później wy-

słał mi te wiersze. Nie wie-

działem, że pisał”.

Dziś chciałem Państwu 

przedstawić kogoś, kto już 

odszedł. Gdyby żył, miał-

by teraz czterdzieści dwa 

lata, dorosłą córkę i życio-

rys z pewnością pełen ran 

Stroiciel 
kamertonów

– tak zabliźnionych, jak 

i najnowszych. Tomek Kuta 

odszedł w wieku 22 lat, zo-

stawił po sobie zeszyt z wier-

szami, które matka, z zawodu 

nauczycielka, zebrała w pli-

ku wordowskim.

Co dziś wiadomo o Tom-

ku Kucie? Mieszkał przy ul. 

Bytomskiej, w zagłębiow-

skiej rodzinie, która parę lat 

później przeprowadziła się 

na Piaski. Najpierw Szkoła 

Podstawowa nr 5, później 

Technikum Górniczo-Elek-

tryczne w Czeladzi, wresz-

cie praca na kopalni „Staszic”, 

a od 1995 roku studia na Wy-

dziale Górnictwa i Geodezji 

Politechniki Śląskiej w Gli-

wicach. Niepokorny, przez 

wielu traktowany jak chuli-

gan, wśród rówieśników miał 

mnóstwo kolegów i znajo-

mych. W szkolnym zespole 

muzycznym grał na gitarze 

basowej, potem jeszcze moż-

na go było zobaczyć w Hali 

Jubileuszowej. Zadzior – ata-

kowany w szkole o długie 

włosy, w proteście ogolił się 

na łyso. Czuł w sobie misję 

naprawiania świata, to dlate-

go wydrukował sobie tę wi-

zytówkę „Tomek Kuta, stroi-

ciel kamertonów” – stroiciel 

urządzeń, którym stroi się 

wszystkie inne instrumenty 

muzyczne.

Matka mówi, że był nadmier-

nie wrażliwy, co przed świa-

tem ukrywał maską twardzie-

la. A jeszcze częściej bywał 

po prostu duszą towarzy-

stwa. I tylko niektórzy wie-

dzieli, jak bardzo czuje się 

niedopasowany do świata 

i jak naprawdę to przeżywa. 

Wydawał się sobie samot-

nym w tłumie, nie potrafił żyć 

wśród – jak to gdzieś napisał 

– „obojętnych ignorantów”. 

Pogubił się, kiedy w jego ży-

ciu pojawiła się córka Ania. 

Jej mama miała wówczas 15 

lat, on 18. Jak wejść w dorosłe 

życie, skąd wziąć pieniądze, 

jak z pracą, czy ślub… Być 

może, gdyby lepiej zdiagno-

zowano to, czym się otruł, po-

zostałby przy życiu, choć już 

wtedy chyba go nie chciał. 

Pogrzeb był świecki, przyszło 

Wolność
Czerwony tramwaj mknący po ulicach

Wydaje się być wolnym

Sunie żwawo od przystanku do przystanku

Zabierając po drodze ludzi śpieszących

Do domu, do pracy, do szkoły

Lecz w tym maniakalnym zachwycie

Nie pamięta o dwóch szynach, 

Które są jego więzieniem.

540 DDC
Padnij powstań

To nic że twarzą w błoto

Człowieczeństwo zostaw w szatni

Padnij, powstań

Dopnij mundur, ściśnij pas

Brązowe stopy, zielona skóra

Padnij, powstań

Masz tylko dwa prawa

Wdech i wydech

Padnij, powstań

Uśmiech na twarz

Jutro od nowa

Wyrok
Nieistniejąca dusza

Uwięziona w ciele

Będącym celą

Nie ma prawa amnestii

Wyrok śmierci

Jest jej wybawieniem

Ogrodnik
Bóg jest ogrodnikiem

który decyduje o tym

która roślinka marnieje w cieniu pod murem

pożerana przez tabuny robaków

aby w końcu zamienić się w zeschłą rózgę

lecz nie wie ten wszystkowiedzący

że te piękne, kolorowe wytwory jego pracy

mają kolce i są najczęściej trujące

Bóg w swojej chorobliwej pracowitości

hoduje również chwasty

mnóstwo młodzieży, kilkaset 

osób. Prowadzący go cere-

moniarz przeczytał „Ogrod-

nika” …

Tomek Kuta pisał trzy lata. 

W zeszycie, który przepisała 

matka, zostawił 64 wiersze, 

z których tylko jeden – „Wol-

ność” – opublikował za swe-

go życia; w zbiorze „Ślady” 

z 1993 roku pod redakcją Ja-

cka Golonki wydanym przez 

miasto Będzin.

Myślę, że w gronie naszych 

Czytelników są osoby, które 

zachowały w pamięci wspo-

mnienia o tym niepokornym 

chłopaku. Gdyby ktoś chciał 

się nimi podzielić, zapraszam 

do kontaktu czy to ze mną 

-

nia.pl), czy wprost z redak-

cją gazety. A teraz już kilka 

wierszy.

CZELADŹ redaguje Krzysztof Macha

Ta historia rozpoczęła się dla mnie mailem 

od Staszka Pisarka, który przysłał mi te wiersze, 

komentując swój ból zaskoczenia w ten sposób:


