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Bardzo dziękujemy za te 
wspólne cztery lata. To 
była fajna przygoda móc 

wydawać tę gazetę dla Was. My 
zawieszamy naszą pracę, ale 
świta nam jednak w  głowach 
nadzieja, że może ktoś przejmie 
tę pałeczkę. Bo niezależna ocena 
działalności władzy decydującej 
o  wydawaniu społecznych pie-
niędzy jest bardzo potrzebna. 
Trochę szkoda, że nie doceni-
liście tego w pełni. Tak czy siak 
my teraz kończymy. Jeśli bo-
wiem wygram wybory w Czela-
dzi, wówczas przecież nie będę 
sam sobie wydawał gazety opo-
zycyjnej. A jeśli przegram, wra-
cam do własnego życia, a w Cze-
ladzi będę tylko nadal płacił 
podatki i w niej mieszkał. Mam 
nadzieję, że nie będzie tylko co-
raz ładniejsza (bo to oznacza, że 
płacone przeze mnie podatki nie 
będą mniejsze). Mam nadzie-
ję, że będzie znacznie przyjaź-
niejsza do życia, niż dzisiaj. Że 
będzie tańsza i  lepsza woda, że 
będzie czystsze powietrze i  co-
raz lepsze drogi. Serdecznie Was 
czeladzianie pozdrawiamy. n

Moja przygoda z  „No-
woczesną Czeladzią” 
zaczęła się niemal na 

samym początku wydawania 
tej gazety. Zajmowałem się 
zarówno wyborem, redakcją 
i  korektą przysyłanych przez 
autorów tekstów, jak i  sam pi-
sałem artykuły do każdego 
numeru. Byłem także autorem 
wielu zdjęć.

W  moich tekstach stara-
łem się promować zdroworoz-
sądkowe podejście do spraw 
samorządowych, w  szczegól-
ności z  ekonomicznego punk-
tu widzenia. Dlatego kryty-
kowałem nadmierne podatki 
i wydatki gminy, niepotrzebne 
„inwestycje” z  dotacji unij-
nych czy brak realizacji przez 

władze Czeladzi podstawo-
wych zadań dla społeczności 
lokalnej, takich jak poprawa 
jakości powietrza, wody czy 
dróg. Z drugiej strony pokazy-
wałem Czytelnikom sensowne 
rozwiązania zarówno z  innych 
polskich gmin, jak i przykłady 
dobrego zarządzania z  innych 
krajów. Niestety, aktualne wła-
dze nie były chętne słuchać 
rozsądnego głosu ani mojego, 
ani innych autorów, wciągając 
Czeladź w  spiralę bezsensow-
nych wydatków i  rosnącego 
zadłużenia. Trudno będzie od-
kręcić ten szkodliwy trend.

Dziękuję Czytelnikom nie 
tylko za czytanie moich tekstów, 
ale także za wszelkie słowa kry-
tyki, które padły pod ich adre-
sem. Mam nadzieję, że w tego-
rocznych wyborach czeladzianie 
zagłosują lepiej niż cztery lata 
temu i  aktualnie zarządzający 
miastem zostaną odsunięci od 
władzy, a  rządzić będzie nowy 
burmistrz z  radnymi mającymi 
jakiekolwiek pojęcie o sprawach 
nie tylko kultury i  autopromo-
cji, ale i  ekonomii. Przy okazji 
zapraszam do śledzenia moich 
tekstów w  tygodniku „Do Rze-
czy”, dwutygodniku „Najwyższy 
CZAS!”, dwumiesięcznikach 
„Magna Polonia” i  „Polonia 
Christiana”, kwartalniku „Opcja 
na Prawo” oraz w portalach in-
ternetowych Pch24.pl i wSensie.
pl, a także codziennych komen-
tarzy z  rynku finansowego na 
stronie Markets.info.pl. n

Szanowni PT Czytelnicy 
„Nowoczesnej Czeladzi”. 
Bardzo dziękuję Wam za te 

wspólne lata i za to, że tak fajnie 
reagowaliście na moje futury-
styczne wymysły  o burmistrzu 
Spaleńcu. Szkoda, że nie będzie 
już kontynuacji. W  tajemnicy 
mogę zdradzić Wam tylko, że 
burmistrz  rządził jeszcze tylko 
jedną kadencję. Potężny aparat 
propagandy pod wodzą Tomał-
ka wylansował Spaleńca tak bar-
dzo, że stał się obiektem kultu 
jednostki. Jeszcze w trakcie tej-
że kadencji w  mieście powsta-
wały spontaniczne komitety bu-
dowy pomników wdzięczności 
dla Spaleńca. A  to jak podnosi 
papierek, a  to jak przemawia 
lub kocha czeladzkie dzieci. Pod 
koniec kadencji na jaw wyszły 

jednak jego ciemne sprawy i ol-
brzymie kłopoty z  miejskimi 
pieniędzmi. Miłość czeladzian 
zamieniła się w  słuszny gniew 
i  tak Spaleniec, po latach cwa-
niactwa, zakończył swój poli-
tyczny byt. Serdecznie Was po-
zdrawiam. n

To już mój ostatni „występ” 
na łamach gazety NO-
WOCZESNA CZELADŹ. 

Smutno mi z  tego powodu, bo 
bardzo cieszyła mnie możli-
wość podzielenia się z czytelni-
kami swoimi opiniami w  roz-
maitych sprawach dotyczących 
życia miejskiego i  społecznego. 
Skromna była ta moja działal-
ność redaktorska, ale pierwsza 
w  moim ponad pięćdziesięcio-
letnim życiu i jak dotąd jedyna. 
Dlatego dokładałem wszelkich 
starań, by w  jak najbardziej 
przystępny sposób, gładkim 
językiem przekazać maksi-
mum treści. Byłem niezmier-
nie zaszczycony, że mogłem  
to robić. n

Drodzy czytelnicy. Od mo-
mentu powstania gazety 
miałem szansę dzielić się 

z czytelnikami swoim poglądem 
na wydarzenia dnia codzienne-
go w naszym mieście. Starałem 
się działać na rzecz rozbudzenia 
aktywności społecznej obywa-
teli miasta uznając, iż bierność 
prowadzi do przejęcia kontroli 
przez małe grupy, czasem kli-
ki pozostające bez społecznego 
nadzoru.
Bulwersowały mnie: rozrzut-
ność włodarzy miasta, komplet-
na bezideowość przejawiająca 
się w czczeniu Armii Czerwonej, 
bluźnierczej wystawie w  Elek-
trowni, poniżeniu nawet po 
śmierci biednej kobiety oskar-
żonej o  czary przez ówczesne 
władze miasta a obecnie szyder-
czo „obdarzonej” pomnikiem, 
którego otwarciu towarzyszyły 
quasi satanistyczne obrzędy. 
Zwracałem uwagę i starałem się 
wspierać handlowców w  pro-
cesie likwidacji górnego targo-

wiska i  prywatyzacji oraz mo-
nopolizacji zysku z  wynajmu 
w przypadku targowiska przy ul. 
Auby (ciekawe jakie będą ceny 
przy proponowanych stawkach 
czynszu za stoisko). Działa-
łem na rzecz budowy pomnika 
hetmana Jana Karola Chodkie-
wicza w  miejsce wdzięczności 
Armii Czerwonej. Wskazy-
wałem na małą w  stosunku do 
porównywalnych miast aktyw-
ność Czeladzi w  zakresie po-
zyskiwania funduszy unijnych.  
Przypominałem o  wyborczej 
obietnicy p. Szaleńca o remon-
cie kamienicy przy Rynku 22.
Obecna władza burmistrza 
Szaleńca nie zechciała skorzy-
stać z  przedstawianych pro-
pozycji i  sugestii. Żegnam się 
więc z czytelnikami wyrażając 
nadzieję, że wezmą moje nawo-
ływania pod uwagę przy urnie 
wyborczej. Redakcji i  inicjato-
rom gratuluję bycia pierwszym 
periodycznym obywatelskim 
wydawnictwem w  Czeladzi 
działającym przez ostatnie 4 
lata całkowicie społecznie. n

Ze względu na to, iż to ostat-
ni numer gazety „Nowo-
czesna Czeladź”, pragnę 

pożegnać się z Państwem – oczy-
wiście w  roli autora artykułów 
dotyczących zdrowia oraz żywie-
nia. Dziękuję serdecznie za zain-
teresowanie się tematami, które 
poruszałem w swoich artykułach 
i  które są według mnie istotne. 
Tych z  Państwa, którzy jesteście 
żądni dalszych informacji, zapra-
szam do zapoznania się z moimi 
blogami na stronach www.le-
nacor.pl i  www.grzegorzklonek.
com. Chciałbym też podziękować 
wydawcy za możliwość pisania 
i dzielenia się swoją wiedzą i pa-
sją do zdrowia! n

Nasze życie składa się 
wyłącznie z  wyborów. 
Nie zauważamy tego, 

ponieważ większość wyborów  
dokonujemy automatycznie. 
Wstając z  łóżka, nasz umysł 
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DZIĘKUJEMY

Kandyduję na burmi-
strza naszego miasta. 
Jestem totalnie spoza 

samorządowego i polityczne-
go układu. Wokół mnie wy-
twarza się falę niechęci, hejtu, 
formułuje na mój temat nie-
prawdziwe opinie. Po to by 
zmniejszyć wyborcze zagroże-
nie z mojej strony. Uczestniczę 

w wielu dyskusjach na żywo i 
wirtualnie. Krytykuję aktu-
alnego burmistrza, bo będąc 
bliżej UM i mając sporo go-
spodarczej wiedzy, wyraźniej 
niż inni widzę, jak Czeladź 
traci szansę na lepsze czasy  
w przyszłości. 

Moja krytyka jest przez 
przeciwników sytuowana jako 

efekt zazdrości. To nieprawda. 
Gram czysto i tylko meryto-
rycznie. To druga strona wyko-
rzystuje, jak tylko można, in-
strumenty miasta i teraz moja 
walka wyborcza wygląda jak 
ta na rysunku. Dawid wygrał, 
więc i ja się nie boję.

Stanisław Pisarek

Z. Szaleniec wpadł we wła-
sne sidła. Będąc pewnym, 
że nikt i  nigdzie nie ma 

kwitów dot. jego działalności 
z  młodości, w  trybie wybor-
czym chciał wymusić przepro-
siny od Marka Mrozowskiego, 
a tym samym zdyskredytować go 
w  oczach mieszkańców. Twier-
dził, że MM skłamał pisząc 
o  jego członkostwie w  PZPR 
i  w  ORMO. Tymczasem Sąd to 
potwierdził! BYŁ!

I absolutnie nie idzie tu o to, 
że był – w tamtych czasach wie-
lu ludzi było (choć wstąpienie 
do ORMO 25-letniego chłopa-
ka, jednak podejrzanie o  nim 
świadczy).

Idzie o  to, że się tego wy-
piera, że KŁAMAŁ i KŁAMIE, 
że groził sądami itd. To że był 

w partii i w ORMO jako mło-
dy człowiek, naprawdę kiepsko 
o nim świadczy. To, że teraz 
KŁAMIE trudno komentować. 
To po prostu bardzo smut-
ne. I  nawet nam jest trochę 
smutno, że tak brzydkie błędy 
młodości dogoniły go po tylu 
latach. Jest sprawiedliwość??? 
Tyle lat ślizgać się, a  jednak 
kiedyś poślizgnąć …

Sąd potwierdził też, że na 
remont UM i  otoczenia wy-
dano niemal 16 mln złotych 
– STRASZNE pieniądze. Spo-
kojnie można było za nie wy-
remontować UM a i parę dróg 
przy okazji. POTWIERDZO-
NA ROZRZUTNOŚĆ i  NIE-
GOSPODARNOŚĆ!!!

Leon  Dąbrowski

Pomimo planowanej usta-
wy, mającej wejść w życie 
01.01.2019 roku, regulu-

jącej temat wieczystej dzierża-
wy gruntów, problem jednak 
pozostanie. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom wielu 
naszych mieszkańców, jeśli 

wygramy wybory zrobimy co 
tylko możliwe, by zmniejszyć 
obciążenia wszystkim zainte-
resowanym, a  jeśli wygram je 
jako burmistrz również skła-
dam taką deklarację. 

Stanisław Pisarek

Dawid z GoliatemZbyszek 
kłamczuszek

Urealnienie wieczystej 
dzierżawy???
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Bez względu na wiek  
„jesteś dzieckiem, gdy inni  

decydują za ciebie”.
Anna Kańtoch
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musi podjąć decyzję, którą nogą. 
Masz dwie – musi wybrać. Wy-
bór świadomy następuje wtedy, 
gdy uruchamiamy korę mózgo-
wą odpowiedzialną za racjonal-
ne myślenie. Aby tego dokonać, 
nie możemy dać się rozchwiać 
emocjonalnie, ponieważ wtedy 
pracujemy w trybie automatycz-
nym. Wiedzą o tym spece od re-
klamy, politycy i  spin doktorzy, 
co pozwala im sterować naszymi 
decyzjami. Wybór świadomy 
jest trudny, ponieważ niesie za 
sobą ryzyko popełnienia błędu. 
Brak wyboru jest też wyborem 
(oddaliśmy prawo do decyzji 
innym). Skutki tych decyzji bę-
dziemy ponosili my. Dlatego, 
Czytelniku, idź na wybory i wy-
bieraj. Poczuj się jak pan, który 
wraz z  innymi współobywatela-
mi będzie wybierał służących. 
Wszak to politycy twierdzą, że 
ich rolą jest służenie społeczeń-
stwu. A po wyborach nie daj so-
bie wmówić, że jest odwrotnie. 
A tymczasem bardzo dziękuję za 
żywe i miłe listy od Was drodzy 
czytelnicy. I dziękuję  za te czte-
ry lata współpracy. Szkoda, że ta 
przygoda się już kończy. Pozdra-
wiam Was. n

OSTATNI APSÓRT

Tytułowym absurdem jest 
postawa wielu obywateli 
naszej miejskiej społecz-

ności, wykazujących komplet-
ną bierność i bezinteresowność 
społeczną, nie analizujących 
rzeczywistości, wreszcie po-
zwalających bezkrytycznie 
karmić się nieskromną propa-
gandą sprawujących władzę. 
To największy Wasz grzech, 
grzech zaniechania ciągną-
cy się jak sztafeta już chyba 
przez 25 lat, grzech który bę-
dzie miał wpływ na przyszłość  
wielu pokoleń.

SŁOWO KOŃCOWE

Drodzy Czytelnicy, było mi 
niezmiernie miło prezentować 
niedorzeczności istniejące w na-
szym mieście. Dziękuję wszyst-
kim, którzy z  niecierpliwością 

czekali na kolejną „dawkę” AP-
SÓRDUF i  tym, którzy robili to 
mimochodem. Natomiast naj-
bardziej chciałbym podziękować 
nadsyłającym kolejne kuriozalne 
tematy do rubryki. DZIĘKUJĘ!!!

Same APSÓRDY mam za-
miar kontynuować na moim 
profilu FB (fb.com/eustachy. 
przypadek.1) n

Szanowni Czytelnicy! Dzię-
ki krótkiej, lecz owocnej 
współpracy z  pismem 

„Nowoczesna Czeladź”, miałem 
możliwość przybliżyć na ła-
mach kilka czeladzkich krzyży 
i kapliczek. Ich historia jest czę-
sto nieznana i  wiele spraw po-
zostaje w  sferze dociekań. Nie-
bawem ukaże się moja książka, 
nad którą pracowałem kilka lat, 

ukazująca małe obiekty sakral-
ne z terenu Czeladzi. Z tej okazji 
12 listopada w Muzeum Saturn 
w Czeladzi odbędzie się spotka-
nie. Zapraszam i dziękuję!  n

Dziękuję. Szkoda. Pozdrawiam. n

RYS: PIOTR ZIĘBA
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61 lat. Pełna i duża rodzina, 
bezpartyjny, przedsiębiorca, 
wydawca, podróżnik. 

Czeladzianka, mama dwójki 
dzieci, mężatka, absolwent-
ka politologii. Jako honorowy 
dawca krwi, promuje aktywnie 
ideę krwiodawstwa. Angażuje 
się w akcje  na rzecz pomocy 
dla bezdomnych i  chorych 
zwierząt. Energiczna, otwarta, 
aktywna społecznie, wrażliwa 
na problemy mieszkańców.

Czeladzianka, przedsiębior-
ca, osoba aktywna zawodo-
wo i  społecznie, lokalna pa-
triotka. W  RM chce przede 
wszystkim działać na rzecz 
ułatwień  dla prowadzenia 
działalności gospodarczej 
w mieście i opieką nad drob-
nymi przedsiębiorcami.

27 lat. Zawodowy kierowca. 
Kilka sezonów reprezentował 
Czeladź w drużynie koszyków-
ki. Nadal ceni sportowy tryb 
życia. Nie ma doświadczeń 
politycznych, ale w  związku 
z tym nie ma też żadnych zo-
bowiązań.

54 lata. Psycholog, praktyku-
jący od 28 lat. Wiceprezes Sto-
warzyszenia Pomocy Rodzinie 
„ Jestem z  Tobą”  i  dyrektor 
Niepublicznej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej 
w Czeladzi.  Tworzę  i realizuję 
programy  z  zakresu psycho-
edukacji, pomocy psychospo-
łecznej, terapeutycznej dla ro-
dzin w Czeladzi.

51 lat. Twórca i wykonawca mu-
zyczny, producent związany 
z show biznesem. Pomysłodaw-
ca i założyciel Nowej Perspekty-
wy, absolwent WSZM w Katowi-
cach. Zaangażowany i  otwarty 
na sprawy społeczne. Aktywnie 
działający na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Inicjator przedsię-
wzięć społecznych uwzględnia-
jących potrzeby mieszkańców. 

Szef działu sprzedaży w  pry-
watnej firmie. Duże do-
świadczenie w biznesie. Lubi 
podróże po świecie, a  pozy-
tywne doświadczenia i wzor-
ce chciałaby przenieść na 
czeladzki grunt.

Matka w  wielodzietnej rodzi-
nie, w  jej rękach skupia się 
całe życie rodzinne. Wycho-
wywanie siedmiorga dzieci 
to wielkie wyzwanie. Dzięki 
temu ma wiele cennych do-
świadczeń niedostępnych 
większości czeladzian. Dzięki 
niej Czeladź ma przyszłość.

Absolwentka Uniw.  Przyrod-
niczego. Jest w trakcie obrony 
doktoratu z  zakresu ochrony 
roślin. Odbyła staże i kursy na 
uczelniach i  firmach w  USA, 
Holandii i  Norwegii. Przed 
urodzeniem syna prowadziła 
firmę w zakresie ogrodnictwa. 
Dużo publikuje. Włącza się 
w ważne akcje społeczne i pa-
triotyczne.

66 lat. Żonaty, dwóch synów, 
wnuczka. Czeladzianin. Ab-
solwent AGH w  Krakowie. 
Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej Czeladzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Zawsze 
bezpartyjny. Zawodowo przez 
lata w  nadzorze produkcyj-
nym na stanowiskach kierow-
niczych.

58 lat. Żonaty, ojciec dorosłe-
go syna, emerytowany na-
uczyciel. Prezes Stowarzysze-
nia Pomocy Rodzinie „Jestem 
z  Tobą” w  Czeladzi , inicjator 
i realizator wielu różnorodnych 
działań na rzecz społeczności 
lokalnej . Nie należał i nie nale-
ży do żadnej partii politycznej.

45 lat. Mgr politologii i europe-
istyki (UŚ I  WSPTWO W-wa) . 
Specjalista-doradca odszkodo-
wawczy - wieloletnie doświad-
czenie w zakresie ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych. Za-
interesowania: historia, nauki 
społeczne doktryny polityczne 
i  prawne polityka społeczna 
reżimy polityczne, wyrównywa-
nie szans edukacyjnych. 

27 lat. Mieszka  z  rodziną 
w  Czeladzi. Wykształcenie 
wyższe – europeistyka, prowa-
dzi własną działalność gospo-
darczą.

52 lata. Pierwsze kroki zawodo-
we to kucharz w Hotelu War-
szawa Katowice. W 2001 roku 
otworzył siłownię w MOSiR w 
Czeladzi. Zorganizował wiele 
imprez sportowych. Nagrody 
zawsze fundował sam nie szu-
kając sponsorów. Pomimo nie-
przychylnych działań ze strony 
obecnych władz stara się ura-
tować siłownię od zamknięcia.

36 lat, czeladzianka, inżynier 
logistyki. Obecnie nie pracu-
je zawodowo, zajmuje się do-
mem i wychowaniem dwójki 
dzieci. Duże doświadczenie 
zawodowe zdobyła pracując 
w handlu oraz w kadrach.

Mieszkanka Piasków. Uzyskała 
certyfikat Menadżer ds. komer-
cjalizacji i innowacji. Specjalista 
ds. funduszy Unii Europejskiej. 
Długoletni pracownik między-
narodowej firmy, od 20 lat dzia-
łająca społecznie w Związkach 
zawodowych. Swoje doświad-
czenie pragnie wykorzystać 
w  jak najlepszej pracy dla na-
szego miasta.

42 lata. Wykształcenie wyższe 
– politologia, kierunek pomoc 
społeczna. Ojciec i mąż. Przez 
trzy lata społecznie budował 
i  współprowadził jako wice-
prezes APN Czeladź – piłkar-
ską kuźnie czeladzkiej mło-
dzieży. Pracuje w  Czeladzi 
i ma dużą wiedzę o tym mie-
ście i mieszkańcach.

 59 lat. Matka dorosłej córki 
i babcia wnucząt. Od pokoleń 
związana z rodem zasłużonym 
dla historii Czeladzi.Obecnie 
na emeryturze, z  wykształce-
nia technik technolog cukier-
nictwa i  przemysłu spożyw-
czego. Duże doświadczenie 
życiowe i  gotowość oddanej 
pracy na rzecz społeczeństwa 
Czeladzi.

Wykształcenie wyższe z zakre-
su marketingowego zarządza-
nia firmą. Studia podyplomo-
we na UE w  Katowicach na 
wydziale zarządzania. Od 1994 
– 2002 związany z czeladzkim 
zakładem ERG –PROFIL. Od 
2002 r. związany z  TIMKEN 
Polska. Żona Joanna, syn Kac-
per. Zapalony wędkarz i pasjo-
nat górskich wędrówek.

63 lata. Mąż, ojciec. Rencista. 
Zainteresowania: muzyka i  li-
teratura współczesna. Jego 
priorytet to ekologia - czysta 
woda  i  powietrze, bez odoru 
i smogu. 

66 lat. Absolwent AWF, eme-
ryt, przedsiębiorca, żeglarz, 
narciarz. Olbrzymie doświad-
czenie w organizacji imprez. 
Zaradny, operatywny, zawsze 
pokonujący przeszkody.

29 lat. Pracownik działu han-
dlowego. Energiczna opty-
mistka, wierzy, że świat będzie 
zmieniał się na lepsze.

Wieloletnie doświadczenie 
handlowe. Zainteresowania to 
plastyka i  szeroko rozumiane 
sprawy społeczne. Jej celem 
jest jeszcze większe motywo-
wanie aktywności seniorów.

67 lat, mgr. inż. lotnictwa, 
przedsiębiorca, wieloletnie 
doświadczenie społeczne i za-
wodowe jest gwarancją sku-
tecznej analizy działalności 
powiatu. 

47 lat. Żona Agata, syn Patryk 
15 lat i córka Alicja 10 lat. Absol-
went Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, socjolog. Od 
15 lat przedsiębiorca, manager 
branży IT, od 2012 działający na 
rzecz zmian w Radzie Nadzor-
czej CzSM. Zainteresowania: 
polityka, piłka nożna, miłośnik 
gry w szachy.

Od lat pracuje w  firmie pry-
watnej. Z uwagi na swoja pra-
cę bardzo dużo podróżuje po 
Polsce. Ma wiele doświadczeń 
i  wiele obserwacji. Te dobre 
wzorce chce przenieść na nasz 
grunt. Jest dumny, że Czeladź 
ma tyle pięknych kart w swo-
jej historii i  bardzo chciałby 
przyczynić się, by przybywały 
kolejne.

Od tego jaki będzie skład 
Rady Miasta zależy przy-
szłość naszego miasta i  to, 
jak się nam w  nim będzie 
mieszkało. WYBORY są na-
prawdę ważne. 

NIE GŁOSUJ 

na kogokolwiek zatrudnio-
nego w  budżecie! Żadnych 
nauczycieli czy urzędników 
miejskich z   Czeladzi czy 

z  Sosnowca! Tacy ludzie, 
choćby byli najlepszymi 
kandydatami na świecie, są 
wyeliminowani przez podle-
głości służbowe. 

GŁOSUJ 

na ludzi przedsiębiorczych 
i  zaradnych! Na tych, którzy 
osiągnęli suk cesy zawodowe! 
Tacy ludzie są specjalistami 

w swoich dzie dzinach -  swoim 
doświadczeniem i  mądrością 
mogą służyć miastu. Radni 
mają się znać na gospodarce, 
mają wiedzieć co to jest budżet. 
Nie wystarczy do tego wiedza 

o fikaniu koziołków czy organi-
zowaniu imprez. Potrzebni są 
doświadczeni przedsiębiorcy, 
prawnicy. Tylko tacy dobrze za-
dbają o nasze pieniądze, jakie 
płacimy w podatkach.

WYBORCZY 
DO CZELADZIAN

Numer aktualny i wszystkie numery 
archiwalne „Nowoczesnej Czeladzi” są 
dostępne w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Marii Nogajowej przy ul.  
1 Maja 27 w Czeladzi, a w wersji elek-
tronicznej na stronie www.nm.info.pl

Polub nas  
na Facebooku
fb.com/nowocze-
snemiastoczeladz



Oto realizowane przeze mnie jako radnego 
wraz z  czeladzkimi przyjaciółmi projekty na 
rzecz miasta w ciągu ostatniej kadencji:

– pewnie jedna z najwyższych ilość interpelacji na 
sesjach RM;

– obrona dolnego targowiska przed oddaniem tej 
nieruchomości podmiotowi publiczno-prywat-
nemu, do czego parł burmistrz. Dzięki mojej in-
terwencji teraz teren jest tylko dzierżawiony. Nie 
straciliśmy go jako miasto; Działka dużej wartości 
nadal jest miejska;

– inicjatywa Białych i Czarnych Czeladzkich Morw;
– plebiscyt na najlepszego sportowca miasta 2016;
– plebiscyt na najlepszego sportowca wszech cza-

sów Czeladzi;
– bieg rodzinny imienia Janusza Domagalika pod 

nazwą „Koniec wakacji”;
– spływ kajakowy na Brynicy im. Aleksandra Doby;
– regularne wydawanie gazety „Nowoczesna Cze-

ladź”;
– inicjatywa 100 dębów na stulecia odzyskania nie-

podległości;
– wydanie 20 tys. ulotek przybliżających mieszkań-

com sprawy komunalne;
– inicjowanie spotkań z wybitnymi Polakami (m.in. 

Doba, Wielicki, Kawa, Filipecka);
– walka o czystą Brynicę (doprowadzenie do zaję-

cia się sprawą przez polską prokuraturę)! i udział 
w walce o czystsze powietrze;

– promowanie Czeladzi podczas własnych wystą-
pień medialnych – kilkukrotnie w Radiu Katowice;

- inicjatywy uchwałodawcze - m. in. o obniżenie 
diet radnym

- i wiele innych

Nie wzięliśmy na to ani jednej złotówki z cze-
ladzkiego budżetu. W przeciwieństwie do bur-
mistrza nie dysponowałem miejskim budżetem 
i robiłem to społecznie. Zatem każda próba po-
równywania efektów czeladzkich  działań aktual-
nego burmistrza i mojej, jest po prostu nieporozu-
mieniem. On w ramach swojej pracy zawodowej 
pełnymi garściami wydawał pieniądze publiczne.  
Ja z  przyjaciółmi, w  ramach naszej pracy spo-
łecznej wydawaliśmy swoje pieniądze  - dla Cze-
ladzi i czeladzian.

kandydat na burmistrza Czeladzi

Czego dokonałem 
jako radny?

Potrafię ciekawie żyć – przekażę to naszemu wspólnemu miastu.  www.pisarek.eu


