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Spotkamy się z czterema 

burmistrzami miast i jed-

nym starostą powiatowym. 

Porozmawiamy o różnych 

metodach zarządzania,

o różnych strukturach urzę-

dów w tych samych warun-

kach zewnętrznych nasze-

go województwa i państwa. 

Naszymi gośćmi będą:

• Dariusz Skrobol

–  Pszczyna

• Zdzisław Banaś

–  Siewierz

• Andrzej Szafraniec

– Orzesze

• Edward Maniura

– Lubliniec

• Rafał Krupa

– Powiat Zawierciański

11.09.2014 r. o godzinie 18.00
zapraszamy do Odeonu

Jeśli trawa ma być przycięta – to będzie 

przycięta. Jeśli powstanie bałagan

z dowolnego powodu – zadbam o jego 

usunięcie. Jeśli się sprawnie zarządza tym,

co jest do dyspozycji – zmniejszają się 

przede wszystkim koszty utrzymania.

kandydatem na burmistrza miasta Czeladź

Rozmawia: Tomasz Cukiernik

ROZMOWA
(KWALIFIKACYJNA)
ZE STANISŁAWEM PISARKIEM, 

Wywiad na str 2czytaj na str 4

czytaj na str 6

NIEZALEŻNI z SOSNOWCA
Rozmowa z Maciejem Adamcem, prezesem stowarzyszenia Niezależni 

Sosnowiec i kandydatem na prezydenta miasta w nadchodzących

wyborach samorządowych

PLANUJEMY
Z ROZWAGĄ

Warto przyjść, warto dowie-

dzieć się jak to robią inni, 

warto zadać pytania. Jak

u nich z pomocą dla spor-

tu? Czy i u nich  największą 

placówką kulturalną jest nie 

miejski, a Spółdzielczy Dom 

Kultury? Jak rozwiązują pro-

blemy komunalne? I wiele 

innych.

ZAREJESTROWANI!

To pierwszy zarejestro-

wany Komitet Wybor-

czy w Czeladzi, a siódmy 

w województwie śląskim. 

Tym samym w Czeladzi roz-

poczęto wyborczą walkę. 

Byle tylko była to czysta

i merytoryczna rywalizacja. 

KWW Nowoczesna Czeladź 

deklaruje niezależność,

28.08.2014 r. dokonano rejestracji Komitetu Wyborczego

Wyborców Nowoczesna Czeladź Stanisława Pisarka. 

a jednym z jego haseł jest:

ONI TO ROBIĄ DLA WŁADZY, 

MY DLA CZELADZI.

Odcinają sią od polityki. 

Chcą działać w ramach swej 

małej ojczyzny a celem jest 

lepsza władza samorządo-

wa w naszym mieście.

MIASTO
ZARABIA NA
ŚMIECIACH

NCz

NCz



NOWOCZESNA CZELADŹNOWOCZESNA CZELADŹ2 3nr 4/2014 wrzesień 2014nr 4/2014 wrzesień 2014

Współczesna Czeladź

sprawia wrażenie rozkręconych – lub skręconych 

przypadkowo – części.
A monterowi gdzieś po drodze zgubiła się instrukcja obsługi. 

Kiedyś trzeba to jednak poskładać w spójną całość.

Nazwisko „Pisarek” prze-

wija się w Polsce w co 

najmniej kilku znanych 

wcieleniach. Śpiewająca 

Regina Pisarek, Walery 

Pisarek – wyrocznia języ-

kowa... Rodzina? Konek-

sje? Konszachty rodzin-

ne?

Rysowanie drzewa gene-

alogicznego tym razem so-

bie podarujemy. „Stanisław 

Pisarek” nie jest najbardziej 

znanym „nosicielem” tego 

nazwiska, ale ma też trochę 

dokonań na swoim koncie. 

Częściej opowiadam histo-

rie innych ludzi. Od lat wy-

daję książki na ich temat. 

Własną – bardzo rzadko. 

O sobie nie bardzo lubię 

opowiadać. Ale tym razem 

trzeba się przełamać... 

Stanowisko, o które się 

ubiegasz, będzie również 

tego wymagało.

Tak, ale zdecydowanie 

bardziej interesujące są 

konkretne zamierzenia niż 

rzeka zwierzeń na własny 

temat jakiegoś kandydata 

do tej czy innej funkcji. 

To przejdźmy do rzeczy...

Wspinam się, nurkuję, la-

tam szybowcem i na pa-

ralotni. W pierwszej dużej 

wyprawie uczestniczyłem 

mając zaledwie 17 lat. Poje-

chałem wtedy w góry Dżi-

lo na granicy Turcji i Iranu. 

Potem już było tylko cieka-

wiej. Jeździłem rowerem na 

pustyni Atacama w Chile 

i po terenach wyschniętych 

jezior w Boliwii, wchodzi-

łem na wulkany Meksyku 

i Ekwadoru, schodziłem do 

wietnamskich jaskiń, łowi-

łem ryby w jeziorze Mala-

wi...

Uczyłeś się wtedy nowo-

czesnej ekonomii?

Przede wszystkim wtedy 

logistyka stała się dla mnie 

bardzo prostym zajęciem.

A to wiedza bardzo użytecz-

na. Dzięki temu mojemu 

oglądaniu świata bardziej 

czuję się jego obywatelem 

niż patriotą jednego nie-

wielkiego państwa czy na-

rodu. Kontakt z innymi kul-

turami pozwala dostrzec 

absurd dążenia jednej nacji 

lub religii do dominacji. 

Oczywiście tylko wtedy 

jeżeli ktoś ma skłonność 

i ochotę przyjrzeć się temu 

bliżej. W wielu miejscach 

na świecie podpatrywałem 

również praktyczne roz-

wiązania, które cywilizacje 

wytworzyły dla własnego 

pożytku, a nie na przekór 

sobie.

Przyglądałeś się też sy-

stemom władzy, zarzą-

dzania, obowiązującej 

hierarchii?

Temu uważnie przyglądam 

się od lat. Nie tylko na świe-

cie, ale też w swoim najbliż-

szym otoczeniu. Jedna 

reguła sprawdza się wszę-

dzie. Żeby w ogóle móc 

dobrze czymś zarządzać – 

i to jest warunek koniecz-

ny - kandydat do czego-

kolwiek musi wiedzieć, do 

czego startuje. Czym bę-

dzie zajmował się „potem„. 

Wielokrotnie propagowa-

łem obowiązkowe testy dla 

kandydatów w wyborach 

samorządowych. Będę to 

nadal uporczywie forsował. 

To powinno stać się zasa-

dą ogólnopolską. Spore 

grono kandydatów nie wie 

nawet, do czego startuje. 

Nie odróżnia samorządu 

od urzędu, poziomu lokal-

nego od regionalnego itd. 

Testowanie kandydatów 

pozwoliłoby w przyszłości 

wyeliminować ludzi, którzy 

nawet nie wiedzą, na jaką 

wycieczkę się zapisali.

Zakładam, że Ty wiesz. 

Zdajesz sobie jednak 

sprawę, że nie wszystko 

zależy od burmistrza? 

Że niektóre decyzje bę-

dziesz musiał podjąć, bo 

jakiś obowiązujący prze-

pis Cię do tego obliguje?

Wiem. Jestem przygoto-

wany do zajęć. Mam także 

wpojone zacięcie społecz-

nika i jeszcze mi nie prze-

szło. Nie należę do teore-

tyków. Mam wieloletnie 

doświadczenie w prowa-

dzeniu fi rmy zatrudniającej 

kilkadziesiąt osób. Gdyby 

ich było kilkaset – zmie-

niłbym parę rozwiązań 

organizacyjnych i też bym 

sobie poradził. W Polsce sy-

stem wyborczy powoduje, 

że władzę uzyskują głów-

nie działacze partyjni. Nie 

zaś orły zarządzania. W 

Czeladzi to samo – od lat te 

same twarze... 

Sam niewiele zdziałasz. 

Trzeba także mieć swo-

ją „grupę uderzeniową”. 

Skoro nie masz lokalnych 

układów – musisz mieć 

sprawdzonych i pracowi-

tych ludzi. Wielu reforma-

torów poległo na burze-

niu „starego” bez planu 

budowy „nowego”. 

Staram się, żeby drużyna 

wystawiona przez Stowa-

rzyszenie Nowoczesne Mia-

sto, którego jestem lide-

rem, była reprezentatywna. 

Obecnie w Czeladzi na 

21 radnych jest 5 nauczy-

cieli, 1 lekarz, 5 pracow-

ników sfery budżetowej, 

8 emerytów i zaledwie 

2 przedsiębiorców. To złe 

proporcje. Przecież Czeladź 

to nie tylko oświata i prob-

lemy ZUS. Ludzie, których 

zaproponuję, będą odbi-

ciem przekroju społeczeń-

stwa. Główne kryterium to 

ich zasady etyczne i... móz-

gi. Tylko tacy ludzie jako 

radni mogą coś zdziałać. 

A jak w tym powszech-

nym kanonie „nie da się, 

bo...” widzisz swoje real-

ne możliwości? Dlaczego 

akurat Tobie mieszkańcy 

mają zaufać? Będziesz 

obiecywał cuda?

Nie. To jest najłatwiejsza 

droga. Tyle, że bardzo szyb-

ko staje się jasne, że cuda 

są niewykonalne. Dlaczego 

ja? Bo to się wydaje dość lo-

giczne. Jestem „spoza ukła-

dów”. Jeśli wygram wybory, 

to osiągnę to niezależnie 

od grup wpływów. Nie we-

zmę ani grosza na kampa-

nię wyborczą i nikomu nie 

będę się musiał odwdzię-

czać. Nie będę zależał też 

od żadnej partii politycznej 

i decyzji jej szefów. Niestety 

powszechne w Polsce jest 

powyborcze „rozdawanie 

stołków” w zarządach, ra-

dach nadzorczych lub ad-

ministracji. Moi konkurenci 

mają już na starcie gorzej 

– są utopieni w miejskich 

powiązaniach.

A ludzie współpracujący 

z Tobą przy wyborach?

Jedyna zależność, jaka po-

wstała, to zwykła lojalność 

wobec tej drużyny, która 

razem ze mną i tak walczy 

o to miasto. Dokładając 

często własne pieniądze. 

Zdązyłem ich poznać i im 

zaufać. Mogę na nich liczyć. 

Nauczyłem się oszczędnie 

i racjonalnie wydawać wła-

sne pieniądze. Szanować je, 

bo za ciężko się na nie pra-

cuje. To mam już we krwi. 

„Cudzych”, a tak naprawdę 

naszych wspólnych nie 

mam zamiaru traktować 

inaczej.

Wyborcy są zmęczeni 

ogólnikowymi hasłami 

na temat świetlanej przy-

szłości jakiegoś miasta. 

Co przeciętny mieszka-

niec Czeladzi zyska dzięki 

Twoim rządom? Konkret-

nie?

Przyzwoitego gospodarza 

miasta. Mieszkam w Cze-

ladzi już od 36 lat. Tu mam 

rodzinę, przyjaciół. Jestem 

praktykiem, prowadzę 

skutecznie własną fi rmę. 

Tu kiedyś zaczynałem uczyć 

się biznesu. Wybudowa-

łem od zera i prowadziłem 

przez kilka lat drukarnię 

ALMAPRESS. Już od ponad 

dwudziestu lat w Kato-

wicach prowadzę własne 

wydawnictwo. To, co jest 

najistotniejsze w całej Pol-

sce to tworzenie miejsc 

pracy i ochrona istnieją-

cych. W Czeladzi również. 

Trzeba też będzie wydobyć 

miasto z długów, w które 

wpędzili je poprzednicy. 

Priorytetem jest obniżenie 

kosztów życia. I tu bardzo 

drobny, ale dobitny przy-

kład. Nierozwiązany od lat 

albo nawet nie dostrzeżo-

ny. Na drodze do Sosnowca 

nigdy nie zrobiono pasów 

do lewoskrętu przy zjeź-

dzie w ulice Orzeszkową 

i Rzemieślniczą. Rocznie 

w powietrze idą tysiące 

litrów paliwa – czasem trze-

ba gwałtownie hamować 

przed skręcającym pojaz-

dem. Takich spraw jest 

mnóstwo. I zdają się być 

drobne. Nieprawda. To jest 

ważne dla mieszkańców. 

I do tego jest potrzebny go-

spodarz – nie do uroczyste-

go przecinania wstęgi. 

Co sądzisz o zabieganiu 

o inwestorów? Czy za-

wsze z tym muszą iść 

w parze specjalne warun-

ki dla pewnej grupy? 

To jest mityczne myślenie 

z okresu początków specjal-

nych stref ekonomicznych. 

Dlaczego miejscowy zegar-

mistrz ma płacić więcej niż 

zagraniczny inwestor, który 

przywiezie swoich ludzi do 

pracy? Niech korzysta miej-

scowy przedsiębiorca, któ-

ry utrzyma za to rodzinę, da 

pracę następnym, a lokale 

użytkowe nie będą straszyć 

pustymi witrynami.

Twoja aktywność wybor-

cza oceniana jest jako 

„zauważalna”. Nie oba-

wiasz się przegranej?

Nie. Sama kampania wy-

borcza jest już czymś po-

zytywnym. Poznałem lepiej 

miasto i mieszkańców. Po-

znałem – i pewno jeszcze 

poznam – wielu energicz-

nych ludzi. Mam już niemal 

sześćdziesiątkę na karku, 

a mój szeroki krąg znajo-

mych się dalej powiększa 

i nawet... odmładza. Dołą-

czają nowi ludzie, którym 

do niedawna już nic się 

nie chciało. Zrezygnowa-

łem w tym roku z dalekich 

wyjazdów i ostro pracuję 

w czeladzkim Stowarzysze-

niu Nowoczesne Miasto. 

Nawet jeśli nie zostanę bur-

mistrzem, to pewno dzięki 

tej pracy już pomogłem 

Czeladzi. Iluś mądrych, 

wartościowych ludzi z mo-

jego komitetu wyborczego 

zostanie radnymi i na pew-

no rozrusza miejscowy sa-

morząd. Gdybym nie miał 

wiary w moją wygraną, to 

bym nawet nie startował 

w wyborach. Nie wybiera-

łem się na żadną górę bez 

dużej dozy prawdopodo-

bieństwa zdobycia jej. 

Jak oceniasz swoje wy-

borcze szanse? Spotykasz 

się z ludźmi, organizujesz 

imprezy sportowe, sły-

szysz opinie o sobie i in-

nych. 

Sondaże, opinie i dowody 

poparcia wskazują na to, 

że od 17 listopada zaczy-

nam urzędowanie w UM. 

Funkcjonuje jednak utrwa-

lona machina bezwładu 

wyborczego. Obowiązują-

ca biurokracja i technolo-

gia wyborcza wielu ludzi 

zniechęca. To powoduje 

też niską frekwencję i brak 

zainteresowania wybora-

mi. Mechanizmy wyborcze 

wprost preferują ludzi, któ-

rzy są już jakoś znani, mają 

pewne układy lub zaplecze. 

Z tym będą się borykali 

wszyscy kandydaci nieza-

leżni. Urząd Miasta, które-

mu podlega kilka spółek 

i zakładów budżetowych 

jest jednym z największych 

pracodawców w mieście. 

To paradoks, ale tak jest. 

Ta sytuacja nigdy nie bę-

dzie sprzyjała nowemu go-

spodarzowi.

Jeden z argumentów uży-

wanych przeciw tobie, 

to brak doświadczenia sa-

morządowego.

To żałosna gra ludzi, którzy 

czują się zagrożeni moim 

kandydowaniem. Cóż to 

w ogóle za argument – ja-

kieś słowo-wytrych?! Gdy-

by było w tym choć trochę 

sensu, wówczas Czeladź 

byłaby miastem kwitną-

cym – wszyscy dotych-

czasowi włodarze mieli 

„doświadczenie samorzą-

dowe”. Aktualna burmistrz 

już ponad dwadzieścia lat 

temu pierwszy raz została 

odwołana z funkcji prze-

wodniczącej Rady Miasta. 

Jej poprzednik od 20 lat 

żyje z budżetu. Gdyby to 

rzeczywiście przekładało 

się na efektywność i jakość, 

mieszkalibyśmy w najlepiej 

zarządzanym powiecie i na-

dal mielibyśmy swego czło-

wieka w senacie. Możesz 

mi wierzyć – to po prostu 

delikatna odmiana brudnej 

kampanii. Pewnie będzie 

jej więcej. Ja nie chcę tak 

grać. 

Jak zamierzasz poprawić 

sytuację fi nansową mia-

sta? Są jakieś sposoby na 

zmianę sytuacji w trybie 

pilnym?

Trzeba wywrócić do góry 

nogami dotychczasowy 

sposób gospodarowania 

nieruchomościami – to jest 

zwykłe marnotrawstwo. 

Żaden prywatny właści-

ciel nigdy by sobie na to 

nie pozwolił. Również do-

tychczasowy sposób po-

zyskiwania a później wy-

dawania środków unijnych 

w wielu punktach budzi 

moje zdziwienie. Kuriozal-

ny jest obraz środków prze-

znaczanych na pomoc dla 

bezrobotnych. Sprawiałby 

wrażenie skeczu kabareto-

wego, gdyby nie powaga 

sytuacji. Mnożą się bezuży-

teczne kursy wizerunku, 

pisania CV, staże na chwilę, 

szkolenia niedające żad-

nych konkretnych umiejęt-

ności i uprawnień. Przede 

wszystkim – nietworzące 

realnych możliwości po-

zyskiwania dochodu. Tam, 

gdzie będę miał na to 

wpływ, rozpędzę grono po-

średników przez pośredni-

ków do pośredników. 

Jakimi zasadami kieru-

jesz w życiu? Jakie masz 

wady? Jakie zalety? Sko-

ro chcesz testowania kan-

dydatów, to sam musisz 

odbyć tę rozmowę kwali-

fi kacyjną.

Mam parę wad. Pracuję nad 

nimi i staram się nie popeł-

niać dwa razy tego same-

go błędu. Cenię lojalność 

i racjonalność. Nie cofam 

się przed ponoszeniem 

odpowiedzialności. Ważne 

decyzje podejmuję po kon-

sultacjach i nie obawiam 

się słuchać rad innych ludzi. 

Zakładam, że w wielu dzie-

dzinach istnieją mądrzejsi 

ode mnie. Z tymi „trudny-

mi we współpracy” czasem 

niełatwo wytrzymać, ale 

tylko z nimi osiąga się do-

bre efekty. Od 36 lat mam 

świetnego eksperta pod 

ręką – liczę się ze zdaniem 

mojej żony i dobrze na tym 

wychodzę. Mam przede 

wszystkim wspaniałą i dużą 

rodzinę. Wybudowałem 

dom, mam córki, synów 

i wnuki. Zamiast jednego 

drzewa posadziłem las. 

Znam też wielu ludzi bizne-

su, sztuki, kultury, polity-

ków – nie mam syndromu 

prowincjusza. Lubię poma-

gać innym, ale nauczyłem 

się też poprosić o pomoc, 

kiedy jest to konieczne. Po-

dziwiam i zazdroszczę ta-

lentu twórcom i wybitnym 

sportowcom.

Rozmawiał: 
Tomasz Cukiernik

Z Anią na szczycie Tubkal - Maroko Atlas, Afryka

Z Nieńcami na Uralu Polarnym

kandydatem na burmistrza miasta Czeladź

ROZMOWA (KWALIFIKACYJNA)
ZE STANISŁAWEM PISARKIEM, 

Otwarcie drukarni Almapress w Czeladzi – rok 1988. po prawej obok młodego Pisarka Naczelnik 
Czeladzi Jerzy Matyja

Największa na świecie encyklopedia o górach – Pisarek z autorami Janem i Małgorzatą Kiełkowskimi
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świadczeń. Z pewnością 

z korzyścią dla mieszkań-

ców obu miast. Nasza 

redakcja życzy udanej 

i owocnej współpracy.

SUKCES NIEZALEŻNYCH BĘDZIE 
ZNAKIEM, ŻE MIESZKAŃCY MAJĄ GŁOS

NIEZALEŻNI
I NOWOCZEŚNI
Czeladzkie Stowarzysze-

nie Nowoczesne Miasto

nawiązało współpracę

z sosnowickim stowa-

rzyszeniem NIEZALEŻNI

Macieja Adamca.

Sosnowiczanie i czeladzia-

nie są ze sobą mocno zwią-

J
est Pan kandydatem 

Niezależnych na pre-

zydenta Sosnowca...

Tak, ale przede wszyst-

kim jestem prezesem sto-

warzyszenia Niezależni 

Sosnowiec, czym czuję 

się zaszczycony. Tym bar-

dziej, że to stowarzyszenie 

mieszkańców, nie żadna 

partia polityczna. Ludzi 

wokół Niezależnych nie 

skupia partyjna ideologia 

ani układy, tylko lokalny 

patriotyzm. To naprawdę 

wielkie wyróżnienie, że lu-

dzie światli, aktywni, któ-

rych żywo obchodzą spra-

wy miasta, powierzyli tak 

prestiżowe i odpowiedzial-

ne zadanie właśnie mnie. 

Ale i wielkie zobowiązanie.

Tak samo, jak start w wy-

borach na prezydenta 

200-tysięcznego miasta.

O tak… Im więcej nas jest, 

a Niezależnych stale przy-

bywa, tym większą czuję 

presję nadziei i oczeki-

wań. Sam, zresztą, widzę, 

że Sosnowiec potrzebuje 

nowej wizji, strategii, spo-

sobów działania. To duże 

wyzwanie, ale jeszcze więk-

sze wsparcie. Bo z kim, jak 

nie z takimi ludźmi zmie-

niać ten świat na lepsze?

W wyborach ciągle jed-

nak liczą się partie po-

lityczne. Może nie w 

mniejszych miastach, jak 

Czeladź, ale w Sosnowcu?

Faworyzuje je obecny sy-

stem wyborczy. Ale czemu 

się dziwić, skoro o sposobie 

głosowania do rady gminy, 

na burmistrza albo prezy-

denta decydują partyjni 

posłowie. Będzie tak, póki 

nie zostaną wprowadzone 

okręgi 1-mandatowe, pro-

mujące ludzi cieszących się 

prawdziwym autorytetem 

wśród ludzi, nie partyjnych 

działaczy. Rzeczywistości 

nie da się jednak zakląć. 

Partyjniactwo w samorzą-

dach jest w odwrocie, także 

w dużych miastach. I do-

brze, bo partyjni włodarze 

są pasem transmisyjnym 

między swoimi partiami 

a gminami. A to zupełnie 

inne światy. Czy Sosnowco-

zani. Teraz  związane są 

również dwa stowarzysze-

nia o podobnym charakte-

rze, celach i podejściu do 

otaczającej nas politycznej 

i samorządowej rzeczywi-

stości. W planach są wspól-

ne działania, wymiana do-

Rozmowa z Maciejem Adamcem, prezesem stowarzyszenia

Niezależni Sosnowiec i kandydatem na prezydenta miasta 

w nadchodzących wyborach samorządowych.

wi albo Czeladzi potrzebne 

są do szczęścia partyjne dy-

rektywy, spory i gierki? Czy 

my nie mamy swoich prob-

lemów i własnego rozumu?

Bez partii można się

w samorządzie spokoj-

nie obejść, to jasne. Ale 

czy tacy niezależni pre-

zydenci i burmistrzowie, 

nie powiązani wspólną 

ideologią albo przynależ-

nością, są w stanie współ-

pracować?

Ależ oczywiście. I to o wie-

le lepiej. Proszę spojrzeć 

na sejm. Mało tego, proszę 

spojrzeć na poszczegól-

ne partie. Ile tam konfl ik-

tów i podziałów! Partyjna 

przynależność niczego nie 

gwarantuje. Nie zgadzam 

się też z twierdzeniem, że 

niezależnych włodarzy 

nic nie łączy. Łączy troska 

o swoje miasto, najzdrow-

sza ze wszystkich moty-

wacja do działania. A to 

oznacza, że wśród zagłę-

biowskich miast znajdzie 

się wiele wspólnych ce-

lów, które łatwiej będzie 

osiągnąć działając razem.  

I Sosnowiec, i Czeladź są 

miastami Zagłębia. I Wam, 

i nam zależy na tym regio-

nie. Dąbrowie, Siewierzowi, 

Sławkowowi też. Na doda-

tek jesteśmy Niezależni. To 

co, nie dogadamy się?

Oczywiste jest, że wypa-

da Panu życzyć sukcesu

w wyborach. Czego po-

nadto?

Sukcesu Niezależnych tak-

że w innych miastach. Bo to 

będzie oznaczało, że głos 

należy do mieszkańców. 

Czyli o Zagłębie Dąbrow-

skie i miasta regionu moż-

na być spokojnym.

Czy Czeladź wybierze drogę rozpasanej bizantyjskiej biurokracji żyjącej 

na koszt podatnika, jak to jest w przypadku Parlamentu Europejskiego, 

czy jednak zmieni kierunek na oszczędny model szwajcarski?

P
rzed tegorocznymi 

wyborami do Parla-

mentu Europejskiego 

były już europarlamen-

tarzysta Marek Migalski 

opublikował książkę pt. 

„Parlament ANTYeuro-

pejski”. To pozycja przed-

stawiająca nieco inną 

stronę Unii Europejskiej

i samego Parlamentu Eu-

ropejskiego niż to co po-

kazują media. Większości 

informacji zawartych w tej 

publikacji nie uzyskamy 

z ofi cjalnych gazet i telewi-

zji. Migalski otwarcie pisze 

o legalnej korupcji, jaka 

ma miejsce w europarla-

mencie.

Proceder polega na tym, 

że warunki „pracy” euro-

parlamentarzystów skon-

struowano w taki sposób, 

by zajęli się nie rzeczywi-

stą pracą, lecz… ciągłymi 

podróżami, przynoszącymi 

im dodatkowe dochody 

za sam fakt przejazdu sa-

mochodem lub przelotu 

samolotem. W rezultacie 

europosłowie nie mają już 

czasu na merytorykę i rzad-

ko wtrącają się do polityki, 

a dzięki temu nie przeszka-

dzają innym naprawdę 

„decyzyjnym” organom 

Unii Europejskiej, jakimi są 

niedemokratyczna Komisja 

Europejska czy Rada Euro-

pejska.

Należy zaznaczyć, że 

zgodnie z unijnym pra-

wem Parlament Europej-

ski i tak jest instytucją 

fasadową, niemającą wie-

le do powiedzenia, a za 

to bardzo kosztowną dla 

unijnych podatników. Pie-

niądze, które zarabiają eu-

roparlamentarzyści są tak 

gigantyczne, że po jednej 

kadencji stają się milione-

rami, na dodatek z gwaran-

towanymi świadczeniami 

emerytalnymi.

Ponadto okazuje się, że 

w Parlamencie Europej-

skim decyzje podejmują 

największe frakcje (chade-

cy, którzy tak naprawdę 

niewiele mają wspólnego 

z prawdziwymi chrześci-

jańskimi demokratami 

i socjaliści), a jak pisze Ma-

rek Migalski, „o poszano-

waniu mniejszości politycz-

nych nie ma [w unijnym 

parlamencie – TC] mowy. 

Są pomijane, omijane, upo-

karzane, ośmieszane”. Na 

podstawie swoich obser-

wacji i pracy w europarla-

mencie Migalski sformuło-

wał nawet „zasadę Migala 

90/90”, która mówi, że 90 

procent członków Parla-

mentu Europejskiego w 90 

procentach przypadków 

nie wie, nad czym głosuje! 

To efekt tego, że w natło-

ku ogromu przyjmowa-

nego prawa unijnego nie 

jest możliwe nawet po-

bieżne zorientowanie się 

w większości tematów 

i w rzeczywistości prze-

ciętny europoseł nie jest 

w stanie przyswoić więcej 

niż 10 procent tego, czym 

zajmuje się ten organ Unii 

Europejskiej.

Całkowitym przeciwień-

stwem rozpasania fi nan-

sowego Parlamentu Eu-

ropejskiego jest system 

wynagradzania polityków 

w Szwajcarii. Działalność 

polityczna deputowanych 

szwajcarskiego parlamen-

tu nie  jest traktowana 

jako praca zawodowa, co 

oznacza, że nie  otrzymu-

ją oni  stałego wynagro-

dzenia, a jedynie diety za 

dni posiedzeń oraz zwrot 

kosztów utrzymania i przy-

jazdów na sesje. Podobnie 

diety radnych samorządo-

wych w Polsce powinny 

być wyłącznie zwrotem 

poniesionych kosztów, 

a nie być wywindowane 

jak w Czeladzi. Mianowicie 

w zależności od pełnionych 

dodatkowych funkcji wy-

noszą one od 1788,55 zł do 

1987,27 zł! Należy dodać, 

że diety te są nieopodat-

kowane i są wypłacane ry-

czałtem za każdy miesiąc, 

nawet jeśli w danym mie-

siącu nie odbyła się ani jed-

na sesja rady! To oznacza, 

że radny w ciągu czterech 

lat kadencji uzbiera mini-

mum 85 850 zł! To dla wielu 

czeladzian ogromna kwota, 

za którą można kupić cał-

kiem porządny samochód 

osobowy. Dla porównania 

radny w znacznie więk-

szym od Czeladzi mieście 

wojewódzkim, jakim jest 

Opole, dostaje 1501 zł. 

A w porównywalnym 

wielkością Mikołowie 

1000 zł, choć mają budżet 

70% większy od naszego.

Dużo mniejsze kwoty 

obowiązują u naszych 

sąsiadów zza miedzy. 

W Siewierzu podstawowa 

dieta dla radnego wyno-

si 600 zł, w Bobrownikach 

– 530 zł, w Wojkowicach – 

450 zł, a w Mierzęcicach – 

400 zł.

Dobrym rozwiązaniem 

byłoby zmniejszenie licz-

by radnych w Czeladzi, co 

obniżyłoby koszty funkcjo-

nowania władz, ale niestety 

nie jest to możliwe z uwagi 

na rozwiązania ustawowe.

Jednak diety można 

zmniejszyć, bo o tym decy-

dują sami radni w uchwa-

le. W 2013 i 2014 roku na 

świadczenia na rzecz cze-

ladzkich radnych przezna-

czono łącznie po ponad 

505 tysięcy zł, w 2012 roku 

– ponad 503 tysięcy zł, co 

oznacza, że w ciągu kaden-

cji będzie to ponad 2 mln 

zł. To spora kwota, za którą 

można by w mieście zrobić 

wiele pożytecznych rzeczy 

na rzecz mieszkańców i do-

bra publicznego. Gdyby np. 

była podstawą inwestycji 

z udziałem UE, urosłaby aż 

do 10 mln zł, choć osobi-

ście jestem przeciwnikiem 

inwestycji publicznych, w 

tym w szczególności inwe-

stycji z pieniędzy unijnych 

podatników. Trzeba jednak 

wziąć pod uwagę fakt, że 

funkcjonujemy w takiej,

a nie innej rzeczywistości.

Generalnie należy się głę-

boko zastanowić nad wy-

borem radnego. Nie idzie 

o to, że radni dostają niema-

łe pieniądze. Problemem 

jest to, że nie rewanżują się 

w adekwatny sposób. Są 

w naszej miejskiej radzie 

ludzie, którzy w jej ławach 

zasiadają już ileś kadencji. 

Przez ten czas miasto za 

ich wątpliwą pracę ufun-

dowało im już nie tylko do-

bry samochód. Można już 

mówić o willi z ogródkiem. 

OK, niech mają, tylko byle 

z tego coś dla miasta wyni-

kało, byle widać było zna-

czące efekty. A przecież tak 

nie jest. Radni po prostu nie 

rewanżują się mieszkań-

com swoim oddaniem i pra-

cą dla miasta. Sami sobie 

zwiększają diety. Nie dość, 

że mają społeczny prestiż, 

że są blisko miejskiego 

„koryta” w postaci choćby 

stołków w radach nadzor-

czych, to jeszcze są pazerni 

kasy, a w praktyce guzik dla 

miasta z ich pracy wynika.

Czy wybranej w listopado-

wych wyborach nowej ra-

dzie miasta uda się zmniej-

szyć diety czeladzkich 

radnych? Wszystko zależy 

od tego, czy mieszkańcy 

zagłosują na Komitet Wy-

borczy Wyborców Nowo-

czesna Czeladź Stanisława 

Pisarka.

Tomasz Cukiernik
Czeladzianin od urodzenia, 
wolnorynkowy publicysta
i komentator gospodarczy

www.tomaszcukiernik.pl

www.sloneczko.oswiata.slask.pl 

tel. 32 258 71 72 wew. 27, 28

Ośrodek kolonijny SŁONECZKO w Łebie

NAJLEPSZE MIEJSCE

NA ZIELONĄ SZKOŁĘ

I OBÓZ SPORTOWY

NCz

NCz

90 procent członków Parlamentu Europejskiego w 90 procentach przypadków nie wie,
nad czym głosuje...
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POZNAJCIE 
NAS

Andrzej Kostarz 

Od 35 lat jestem związany 

z Czeladzią, od 20 lat miesz-

kam w dzielnicy Piaski. 

Mam dwóch świetnych sy-

nów, którym przekazuję me 

sportowe zainteresowania. 

Jestem absolwentem AWF 

Katowice.  Aktulanie pracuję 

w Miejskim Ośrodku Sportu 

i Turystyki w Sosnowcu. 

Przez całe swoje zawodo-

we życie byłem związany 

z organizowaniem imprez 

sportowych i turystycznych. 

Dodatkowo prowadzę włas-

ną działalność gospodarczą 

– biuro turystyczne Cham-

pion i przystań żeglarską na 

Przeczycach. jestem wielo-

krotnym mistrzem Sosnow-

ca w narciarstwie. Z sukce-

sami  startowałem również  

w wielu innych zawodach 

narciarskich i żeglarskich. 

Me zainteresowania to: or-

ganizacja czasu wolnego, 

infrastruktura sportowa 

i rekreacyjna, praca z dzieć-

mi i młodzieżą, żeglarstwo, 

narciarstwo, muzyka, litera-

tura faktu, architektura.

Jerzy Dudała 

Jestem absolwentem Poli-

techniki Śląskiej w Gliwicach. 

Przez wiele lat pracowałem 

w KWK “Czeladź”, a póź-

niej w przedsiębiorstwach 

związanych z górnictwem, 

które świadczyły usługi ko-

palniom na terenie Polski 

i Republiki Czeskiej. Jestem 

alpinistą i mam na koncie 

niemałe sukcesy górskie – 

zwłaszcza w Andach. Moje 

górskie przeżycia nauczyły 

mnie funkcjonowania w ze-

spole i dobrej współpracy 

z partnerami w danym 

przedsięwzieciu. Obecnie 

zajmuję się wyspecjalizo-

wanym dziennikarstwem 

związanym z mym aktu-

alnie głównym zaintere-

sowaniem, czyli hodow-

lą koni czystej krwi. Piszę 

również o kulturze i sztuce

a zwłaszcza o malarstwie.

Zofi a Kosińska 

Mieszkam w Czeladzi od 

urodzenia. Po ukończeniu 

Studium Socjalno-Admini-

stracyjnego w Katowicach 

podjęłam pracę w czeladz-

kim Energopolu. I było to 

jedno stabilne miejsce pracy 

w moim życiu. Pracowałam 

w dziale socjalno-admini-

stracyjnym, po krótkim cza-

sie już jako z-ca kierownika. 

Miałam wielkie szczęście 

uczyć się a później praco-

wać w zawodzie, w którym 

mogłam organizować czas 

i zajęcia dla ludzi. Obecnie 

pełnię funkcję skarbnika cze-

ladzkiego zarządu regionu 

Polskiego Związku Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów 

w Czeladzi.

Jestem otwarta na głosy 

społeczeństwa swego mia-

sta. Szczególnie troszczę 

MIASTO ZARABIA NA...

Informacje, które udało mi się uzyskać z Urzędu Miasta Czeladzi, 

mówią, że kwota, jaką w okresie od 1 stycznia do 29 lipca 2014 

roku zasiliła budżet gminy z tytułu opłat za wywóz śmieci, wyniosła 

1 549 744 zł. Jednocześnie nasze miasto za wywóz odpadów zapłaciło 

przedsiębiorstwu Alba 1 122 078 zł (opłata dotyczy analogicznego okresu).

Wynika z tego, że gmina Czeladź w pół roku zarobiła od swoich 

mieszkańców na śmieciach prawie 430 tys. zł. Wprowadzenie tzw. ustawy 

śmieciowej przynosi więc wymierne korzyści naszemu miastu. Mówimy 

tu nie tylko o korzyściach środowiskowych, ale czysto ekonomicznych.

N
a co zostaną prze-

znaczone pieniądze 

z nowego podatku? 

Czy miasto wykona za nie 

jakieś inwestycje, czy też 

zostaną one pożarte przez 

biurokratyczną machinę?

Proponujemy, aby te 

niemałe przecież środki 

przeznaczyć na cele zwią-

zane ze środowiskiem 

i utrzymaniem czystości 

w mieście. Konkretnie 

chcemy, aby zostały one 

spożytkowane na utrzyma-

nie parków miejskich. Cze-

ladź posiada piękne, choć 

ostatnio bardzo zaniedba-

ne parki miejskie. Za cza-

sów budowy w mieście tzw. 

Kolonii Saturn dominowały 

koncepcje urbanistyczne, 

których głównym założe-

niem była budowa osiedli 

przyjaznych ludziom.

Zaczęły powstawać tzw. 

miasta-ogrody; najbardziej 

znane to oczywiście Kato-

wickie osady Nikiszowiec

i Giszowiec. Czeladzka Ko-

lonia Saturn została oparta 

na tych samych założe-

niach. Główny cel, który 

przyświecał projektantom, 

stanowił, że osiedla miesz-

kaniowe mają zajmować 

zaledwie 1/6 powierzchni 

miasta. Pozostałe tereny 

miały być przeznaczone 

pod parki i ogrody. Właśnie 

w ten sposób powstał Park 

Grabek, którego powierzch-

nia wynosi aż 3,4 hektara.

Jednak nie tylko historia 

powinna być powodem, 

dla którego powinniśmy 

dbać o nasze tereny zielo-

ne. Miasto zrównoważo-

ne potrzebuje miejsc do 

wypoczynku i rekreacji. 

Miejsc, w których można 

wypocząć po pracy, miejsc 

czystych, zadbanych i przy-

jaznych mieszkańcom. Ja-

kie inwestycje udało by się 

wykonać za kwotę, która w 

skali roku wyniesie praw-

dopodobnie ok. 800 000 zł? 

się o starszą generację, czy-

li ludzi którzy potrzebują 

pomocy w rozwiązywaniu 

swoich problemów. Lubię 

podejmować się wyzwań 

i realizować nowe zadania, 

jakie powstają na drodze 

mej działalności. Lubię ak-

tywność społeczną i zawsze 

jestem gotowa służyć innym 

pomocą.

Można z pewnością usunąć 

szpecące pozostałości nie-

czynnych obiektów w par-

kach, wybudować nowe 

alejki, naprawić elementy 

małej architektury, poma-

lować latarnie, dokonywać 

corocznych napraw ławek 

i koszy na śmieci czy upo-

rządkować istniejącą zie-

leń oraz wykonać nowe 

nasadzenia. Taka kwota 

powinna wystarczyć nawet 

na odtworzenie fontanny 

w centrum parku. Przykła-

dowo – budowa fontanny

w Łomży składająca się

z 21 dysz z oświetlaniem 

LED kosztowała około 811 

tys. zł brutto.

Nowoczesna Czeladź wy-

stąpi z pomysłem oby-

watelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. Projekt 

uchwały zakładał będzie 

przekazanie nadwyżki z ty-

tułu podatku śmieciowego 

na utrzymanie miejskich 

parków. Staramy się nie 

składać jak inni pustych 

obietnic, wolimy skupić 

się na szukaniu rozwiązań, 

które są realne i przyniosą 

wymierne korzyści dla na-

szego miasta.

Park Kościuszki na Piaskach – ławek brak, smieci mnóstwo

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

w tych wymagających najwyższego kunsztu.
Rozwiążemy każdy drewniany problem.

Tel. 32 2653736 

Zakład Stolarski

w czeladzi
Henryka Górskiego

 ŚMIECIACH

Łukasz Mikulski



NOWOCZESNA CZELADŹNOWOCZESNA CZELADŹ8 9nr 4/2014 wrzesień 2014nr 4/2014 wrzesień 2014

Czeladzianie chcą
CAŁKIEM NOWEGO BURMISTRZA!

SONDA – NAJLEPSZY MANIPULATOR?

R
edakcja portalu cze-

ladz24.com w listopa-

dzie ubiegłego roku 

przeprowadziła badania 

opinii publicznej w naszym 

mieście, dotyczące zarów-

no inicjatywy referendalnej 

w Czeladzi, jak i typowań 

kandydatów na nowego 

burmistrza. Czeladzianie 

stwierdzili wówczas, że nie-

chętnie wybiorą się na re-

ferendum, co nie oznacza, 

że dobrze oceniali pracę 

obecnej burmistrz – Teresy 

Kosmali. Grudzień pokazał, 

że wyniki badań portalu 

czeladz24.com potwierdzi-

ły się – podczas referen-

dum zabrakło frekwencji. 

W sondzie dotyczącej kan-

dydatów na nowego bur-

mistrza mieszkańcy typują 

kogoś całkowicie nowego 

i niezwiązanego z układa-

mi politycznymi. Na takie-

go burmistrza zagłosowa-

łoby 51,9%. Osoby, które 

są kreowane przez różne 

środowiska na liderów, 

w opinii mieszkańców wy-

padają niezwykle słabo. 

Mieszkańcy Czeladzi po-

wiedzieli „stop” osobom, 

które miały już szansę rzą-

dzić w naszym mieście. 

Od wielu lat nasze miasto 

nie ma szczęścia do do-

brych gospodarzy. Jeden 

zadłużył je na ponad 40 

milionów, a inny nie zmo-

dernizował w nim nic. Po 

latach nastąpiło „zmęcze-

nie produktem”, a mówiąc 

dokładniej – tymi samymi 

twarzami. Radnymi Czela-

dzi są z kolei osoby, które 

pełnią swoją funkcję po kil-

kanaście lat. Pomyślmy te-

raz, co robią oni dla swoje-

go miasta, jakie inicjatywy 

podejmują dla mieszkań-

ców Czeladzi i za co płaco-

ne są im diety wynoszące 

około 1900 zł miesięcznie.

Miasto jeszcze nigdy tak 

bardzo jak teraz nie po-

trzebowało świeżego spoj-

rzenia i nowych planów na 

rozwój. Czas skończyć z lo-

kalnym betonem politycz-

nym i pozwolić nowym, 

ambitnym osobom odbu-

dować Czeladź i uczynić 

z niej wizytówkę Zagłębia.  

Mieszkańcy naszego mia-

sta są już zmęczeni niszczą-

cą walką o władzę toczoną 

wciąż przez te same osoby. 

W rezultacie okazuje się, 

że obecna stagnacja jest 

wynikiem nieustannych 

gier politycznych tych sa-

mych ekip partyjnych. Takie 

problemy jak brak miejsc 

do rozrywki czy coraz więk-

sza liczba mieszkańców 

emigrujących za pracą nie-

ustannie  przytłaczają na-

sze lokalne społeczeństwo.  

Jak długo to jeszcze będzie 

trwało zależy tylko od NAS 

– mieszkańców Czeladzi. 

W tym roku czas wyborów, 

a więc czas zmian, które 

mogą zmienić naszą lokal-

ną rzeczywistość na lepszą.

Patrycja Juszczyk

Czas wziąć głęboki od-

dech, bowiem już za 

moment, lada dzień, bę-

dziemy zasypywani różny-

mi sondażami, jeśli chodzi 

o zbliżające się wybory 

na stanowisko burmistrza 

miasta Czeladź. Oczywiście 

każde stowarzyszenie czy 

partia, będzie zarzekała się 

na wszystko, że to właśnie 

ich sondaż jest najbardziej 

obiektywny. Prawda jest 

jednak zupełnie inna – je-

żeli ktoś robi sondaż w ta-

kim mieście jak Czeladź 

(o ile go w ogóle robi), ni-

gdy nie poda rzeczywiste-

go wyniku, z kilku dobrze 

znanych sobie powodów.

Przykładów mało realnych 

sondaży w naszym mieście 

można by mnożyć na potę-

gę, ale najlepiej odnieść się 

do jednego przykładu. Na 

kilka dni przed ostatnimi 

wyborami Mariusz Kozłow-

ski poinformował, że ma aż 

33 procentowe poparcie 

w Czeladzi i na pewno do-

stanie się do drugiej tury. 

Jak się okazało po wybo-

rach, tak naprawdę był 

jedną z dwóch osób jaka 

zebrała najmniejszą ilość 

głosów.

Kandydaci, którzy wydawa-

li w 2010 roku własną pra-

sę, ze skromności nigdy nie 

stawiali się na pierwszym 

miejscu w sondażu. Dlacze-

go? Po prostu nie wypada. 

Wszyscy za to umiejscowili 

się na drugiej pozycji, ni-

czym czarny koń w decy-

dującym wyścigu.

Sondaże z jakimi będą mie-

li do czynienia mieszkańcy 

Czeladzi w najbliższym cza-

sie, nie będą miały żadne-

go odzwierciedlenia w rze-

czywistych preferencjach 

wyborczych Czeladzian 

i należy o tym pamiętać. 

Warto mieć na uwadze, 

że niektórzy w ogóle nie ro-

bią sondaży, tylko piszą je 

na kolanie, chcąc oddać jak 

„największy obiektywizm”, 

a przy okazji wstawiając 

w nim siebie na dogodnej 

pozycji. Oczywiście sukce-

sywnie wraz z każdym nu-

merem podnosząc sobie 

słupek procentowy.

Sonda z punktu psycholo-

gicznego to najlepszy ma-

nipulator na ludzką pod-

świadomość, jeśli chodzi 

o chęć uzyskania u dane-

go odbiorcy, jakieś reakcji. 

Doświadczamy tego na 

szczeblu ogólnokrajowym 

– rywalizacja PiS vs PO. Tam 

jednak ona działa długofa-

lowo, w Czeladzi natomiast 

ma być to element bardziej 

nastawiający na dane po-

sunięcie, w krótkim odstę-

pie czasu.

Mianowicie, jeśli przysło-

wiowy Pan Nowak w swo-

jej gazecie pokaże, iż ma 

wysokie poparcie, to liczy 

na to, iż społeczeństwo 

odbierze go jako ważnego 

kandydata w stawce o fo-

tel burmistrza i zdecyduje 

się na niego zagłosować. 

Ludziom – w teorii – ła-

twiej jest zagłosować na 

mocniejszego kandydata, 

bowiem nie chcą „tracić”, 

„marnować” swojego gło-

su, tylko chcą się nim przy-

służyć.

Na szczęście duża grupa 

osób nie daje się nabierać 

na takiego typu zagrywki. 

Podejście hazardowe, czy-

li – nie chcę żeby wygrał 

kandydat X, to zagłosuję na 

kandydata Y, jak widać też 

nie zawsze się sprawdza. 

Czym się zatem kierować? 

Tylko i wyłącznie własnym 

rozsądkiem.

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

prowadzi Zarząd nieruchomości w oparciu o umowy z właścicielami budynków.

W zakresie pełnionego zarządu Zrzeszenie prowadzi kompleksową obsługę:

administracyjną  •  techniczną  •  prawną  •  księgową  •  biurową

Polecamy swe usługi – gwarantujemy rzetelne zarządzanie nieruchomościami.

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

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

Przemysław Rączka

Od czytelników

Jeśli uda się Wam wygrać 

wybory, czego serdecznie 

życzę, radziłbym zaintere-

sować się pieniędzmi, które 

pozostają w bankach po 

śmierci posiadacza kon-

ta. Często nie odbiera ich 

rodzina, a banki chronią 

dane klientów zgodnie 

z ustawą o tajemnicy ban-

kowej. Takie pieniądze, 

zgodnie z kodeksem cy-

wilnym powinny zasilić 

budżet miasta, w którym 

mieszkał zmarły. Przy okazji 

proszę uczulić czeladzian – 

Kiedy umiera klient banku
warto zadbać o ten temat 

i dokonać zapisu na wpa-

dek śmierci w testamen-

cie lub banku. Bo potem 

może być trudno odzyskać 

rodzinne oszczędnosci. 

W skali Polski to olbrzy-

mie pieniądze. A banki to 

tylko część rynku. Kolejne 

miliardy złotych po zmar-

łych właścicielach zalegają 

w OFE i towarzystwach 

ubezpieczeniowych. 

Czytelnik

Panie Stanisławie...

PR

Z Czeladzią związany je-

stem niejako węzłem mał-

żeńskim. Często tu bywam 

i z uwagą czytam lokalną 

prasę. Gazeta ,,Nowocze-

sna Czeladź” wyraźnie się 

wyróżnia. Artykuły i felieto-

ny są absolutnie adekwat-

ne do tytułu [nowoczesna], 

są rzeczowe, mądre, pisane 

zrozumiałym dla czytelnika 

językiem, a nie jak inne na-

puszonym, zbiurokratyzo-

wanym slangiem, pełnym 

jadu i nienawiści. Gdyby 

w wyborach rywalizacja 

dotyczyła tylko organów 

prasowych – jest Pan już 

zwycięzcą!

Ale niestety,wybory rzą-

dzą się, dla mnie niezro-

zumiałymi regułami. Nie 

wiem na czym polega ten 

fenomen, że wygrywają je 

często ludzie mierni, nijacy 

i bez pomysłów. Ubolewam 

nad tym, że ludzie nie czy-

tają, nie   analizują, nie roz-

liczają radnych i władz z ich 

dokonań. A często wręcz 

ich wybory są przypadko-

we.

Pan, o ile mi wiadomo [zro-

biłem wywiad] prowadzi 

z sukcesem własną fi rmę. 

I to jest dla mnie główny 

powód, że głosowałbym na 

Pana – nie tylko gazeta i jej 

mądre artykuły. Bo jeśli ktoś 

sprawdził się na na małym 

organizmie, odnalazł się 

w nowej, kapitalistycznej 

rzeczywistości, to daje na-

dzieję a nawet gwarancję, 

że będzie mądrze kierował 

gminą. Żałuję, że nie mogę 

na Pana głosować. Trzy-

mam za Pana kciuki i życzę 

wyborczego sukcesu.

Artur Celmerowski 

mieszkaniec Sosnowca

Z ciekawością przyglądam 

się gazetkowej walce wy-

borczej. Zdecydowanie 

w niej prowadzicie – nie 

tylko edytorstwem, ale 

i treścią artykułów. Ostatnio 

w dwóch innych, różnych 

gazetach czeladzkich ugru-

powań ukazały się zdjęcia 

z premierem Buzkiem. To 

czeladzcy kandydaci do 

władz samorządowych 

podpierają się znanymi 

politycznie nazwiskami.  

Jakby fotografowani chcie-

li błysnąć w świetle jego 

sławy. Tyle tylko, że sławy 

niestety nie zasłużonej. Bu-

zek, jako premier fi rmował 

cztery reformy. I wszystkie 

okazały się nieskuteczne, 

a wręcz szkodliwe. Wszyst-

kie razem a zwłaszcza dwie  

– samorządowa i oświaty – 

wyhamowały rozwój Polski. 

Wprowadzenie powiatów 

i gimnazjów uczyniło, czyni 

i będzie czynić duże szkody 

w naszym państwie i naro-

dzie. To oczywiście temat 

na dużo dłuższą dyskusję 

i ciekaw jestem Waszej opi-

nii i czytelników NCz. Nie-

mniej, wg mnie, buzkowa 

sława to efekt PR, przychyl-

ności mediów i aktualnej 

władzy. Nie ma związku 

z rzeczywistą merytorycz-

ną oceną działań expremie-

ra, który z pewnością chciał 

jak najlepiej, ale po prostu 

przekroczył próg własnej 

kompetencji. Tak jak wielu 

innych polityków w Polsce 

– szalenie skutecznych, ale 

najczęściej tylko dla siebie.

Czytelnik

Mieszkańcy Czeladzi powiedzieli „stop” osobom, które miały już szansę rządzić w naszym mieście

ZABAWMY SIĘ
WZORZEC IDEALNEGO BURMISTRZA

szczegóły na odwrocie
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śladami historii wyjątkowej dzielnicy Czeladzi 
R

ok 2006. Wspólnie z ró-

wiesnikami z Czeladzi 

cały lipiec spędzam 

we Francji. To element pro-

gramu współpracy Czela-

dzi z francuskim miastem 

Auby. Polega na wymianie 

młodzieży obydwu kra-

jów. Dzięki moim wynikom 

w nauce, udaje mi się za-

kwalifi kować do wyjazdu 

i przeżywam najpiękniej-

szą przygodę w życiu. 

Zwiedzamy Alpy, Paryż, 

nadmorskie miejscowości 

i w końcu docieramy do 

Auby. Spaceruję uliczka-

mi tego miejsca i doznaję 

olśnienia – czuję się tu jak 

w domu, czuję się jak na 

Piaskach!

Od urodzenia mieszkam 

na Piaskach. Dopiero kil-

kanaście lat później, przy 

okazji udziału w konkursie 

mężczyzna kobieta nieistotnePŁEĆ
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pow. 70
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ZABAWMY SIĘ
Niebawem wybory – idealny czas na prowadzenie różnych sondaży, badań opinii publicznej 

i innych tego typu eksperymentów dla socjologów

Już niebawem wybierzemy 

burmistrza. Mamy takich 

kandydatów jakich mamy. 

A gdyby tak sprawdzić, jak 

pasują do idealnego wzor-

ca? Ale jaki jest ten wzo-

rzec? Spróbujmy go usta-

lić. Poniżej tabelka. Bardzo 

prosimy o jej wypełnienie 

i nadesłanie do redakcji. 

Pocztą lub e-mailem. Na 

jej podstawie sporządzimy 

wzorzec idealnego bur-

mistrza. Wyniki podamy 

w następnym numerze 

NCz i wówczas można bę-

dzie sobie porównać jak się 

mają nasi czeladzcy kandy-

daci w stosunku do ideału. 

Można będzie też pobawić 

się, patrząc na inne miasta.

Przyjrzyjmy się tym, któ-

rzy w naszych miastach 

pchają się do władzy. 

Tym wszystkim, którzy nie 

zważając na swe kompe-

tencje, na stan zdrowia czy 

wiedzę, sądzą, że tylko oni 

i nikt inny. Przyjrzyjmy się 

im, przyłóżmy do wzorca 

i porównajmy. To tylko za-

bawa, ale może, kiedy już 

niebawem staniemy przed 

wyborczą urną, trochę ina-

czej spojrzymy na naszego 

kandydata.

wiedzy o Czeladzi, dowie-

działam się o magii tego 

miejsca. Z Piasków pocho-

dzi mój tata i dziadkowie 

– śp. Krystyna i Jan Juszczy-

kowie. Życie mojej rodziny 

związane było i jest z uli-

cami: Daleką, Zwycięstwa, 

Mickiewicza czy Dziekana. 

Dumnie mogę powiedzieć, 

że jestem Piaszczanką. 

W swojej subiektywnej hi-

storii o Piaskach chcę poka-

zać Państwu, jak wspaniałe 

miejsce  mamy w Czeladzi. 

To jedyne takie w Polsce. 

To właśnie Francuzi two-

rzący Towarzystwo Akcyj-

ne Kopalń Węgla „Czeladź” 

w 1879 roku odkupili ko-

palnię od Ernesta Kramera 

z Bytomia. To także oni 

zainspirowali stworzenie 

wzorowej koloni robotni-

czej Piaski. Zbudowano 

160 domów mieszkalnych 

(1.070 mieszkań), 11.000 

m2 ulic i placów, 12 ha ogro-

dów, parków, zieleńców

i boisk sportowych. Kolo-

nia miała wodociąg, była 

skanalizowana i oświetlona 

elektrycznie, ulice bruko-

wane, wszystko kosztem 

i staraniem Towarzystwa 

„Czeladź”. Zbudowało ono 

również kościół, ofi arowa-

ny następnie na własność 

parafi i rzymsko-katolickiej 

Piaski, wraz z budynkiem 

plebanii i terenem pod 

cmentarz. Powstały 4 bu-

dynki szkolne (dzierżawio-

ne za symboliczną opłatę 

przez miasto Czeladź), 

urządzono salę zabaw dla 

robotników, klub urzędni-

czy, ogród Jordanowski.

Podobieństwo Auby do na-

szych Piasków jest uderza-

jące. Oczywiście budynki 

są tam bardziej zadbane, 

a znaczenie historyczne 

tego miejsca pielęgnowa-

ne jest w większym stopniu. 

W Czeladzi przez te wszyst-

kie lata popełniono mnó-

stwo zaniedbań. A przecież 

to prawdziwa perełka histo-

ryczna i architektoniczna. 

Architektoniczny czas za-

trzymał się w miejscu. Nie 

chcę rozliczać radnych, któ-

rzy do tej pory byli odpo-

wiedzialni za tę dzielnicę, 

za tak zwane „nicnierobie-

nie”, nie chcę rozliczać też 

władz, które nie przykłada-

ły dużej wagi do pielęgno-

wania miejsc przy ulicach: 

3 Kwietnia, Kościuszki, 

Warszawskiej, Krzywej 

czy Płockiej. Chcę uświa-

domić mieszkańcom Pia-

sków i Czeladzi, że wbrew 

wszystkim negatywnym 

opiniom, jakie można usły-

szeć i przeczytać, mamy 

do czynienia z żywym mu-

zeum, z miejscem, gdzie 

wszędzie bije serce historii, 

a które mamy na wycią-

gnięcie ręki. Mało kto wie, 

że w 1943 roku w Stanach 

Zjednoczonych został zbu-

dowany statek noszący 

nazwę „Kopalnia Czeladź” 

(patrz zdjęcia) jako dowód 

doceniania tego miejsca. 

Był to statek Polskiej Że-

glugi Morskiej eksploato-

wany w latach 1961-1973.

W internetowej encyklope-

dii przeczytałam: „Obecnie 

Piaski spełniają funkcję sy-

pialną. Występuje tu wyso-

ki, typowy dla górniczych 

osiedli poziom bezrobocia 

oraz problemy z tym zwią-

zane.” Jasne jest, że nagle 

nie stworzymy ogromnej 

ilości miejsc pracy na Pia-

skach i w Czeladzi, bo jest 

to po prostu nierealne. Jas-

ne jest też, że pewnie dla 

wielu z nas będzie to tylko 

miejsce, w którym sypiamy. 

Jednak Piaski można i trze-

ba obudzić i odkopać, choć 

„zasypano” je kurzem leni-

stwa i braku wizji. W moim 

odczuciu są one traktowa-

ne drugorzędnie. Zosta-

wione same sobie. Brudne 

i szare. Nie tak wyglądało 

to miejsce jeszcze 20-30 

lat wstecz, na co mam po-

twierdzenie, przeglądając 

rodzinne zdjęcia. Mieszkań-

cy tej dzielnicy wspominają 

Dom Kultury na Piaskach, 

kino (obecnie Traffi  c), lodo-

wisko w miejscu obecnej 

Biedronki. Dziś wielu z nich 

i mnie samą ucieszyłaby 

ławka, na której można 

odpocząć, równe chodni-

ki, dostępność koszów na 

śmieci i czyste ulice. Może 

wystarczy tylko iskierka, 

by wzniecić ogień małych 

i konsekwentnych ulepszeń 

tego pięknego miejsca.

Dziękuję za wspólną po-

dróż w czasie.

Patrycja Juszczyk
Statek „Kopalnia Czeladź” zbudowany w Stanach Zjednoczonych

Ulica Marszałka Focha, dziś to ulica 3 Kwietnia

Zdjęcie z Odpustu na Piaskach, rok 1938

Czeladź - Piaski. "Sokolnia" - pierwotnie jadalnia kopalni "Czeladź", po 1945 r. dom kultury. 
Widok z lat 20 XX w. Dziś ul. Trznadla. W tym miejscu stoi tzw. Traffi c

NCz ODKOPUJĘ PIASKI
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Rozwiązania prosimy nadsyłać w terminie do 10 października 2014 r. na adres e-mail bądź adres pocztowy redakcji.

Rozlosujemy nagrody książkowe. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: Obudzimy Czeladź
Informujemy, że nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki i zgadywanki w numerze czerwcowym wygrali:

BOŻENA GOŁĘBIOWSKA I PAWEŁ MYSŁEK. Prosimy o kontakt z redakcją.

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

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

Dział reklam i ogłoszeń – tel. redakcji

redaktor naczelny: Anna Pisarek

zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Mikulski

Dziś, zaledwie jeden po-

wiew jesieni po zakoń-

czeniu wakacji, chciał-

bym zaprosić Państwa 

na niewielką, ale ważną 

wycieczkę w środowisko 

czeladzkich twórców nie-

profesjonalnych zrzeszo-

nych w Stowarzyszeniu 

Twórców Kultury Zagłębia 

Dąbrowskiego – organiza-

cję niezwykłą, która w tym 

roku obchodziła trzydzie-

stolecie swojego istnienia. 

STKZD jest istotnym ani-

matorem nieprofesjonal-

nej zagłębiowskiej sceny 

artystycznej, co ciekawe 

Cool
tur
alna
CZELADŹ

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

złośliwy Neuroblastoma IV stopnia. Natalka jest hospitalizowana na od-

dziale onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 

Kolejne etapy leczenia to chemioterapia, operacyjne usunięcie guza, 

megachemia, autoprzeszczep, radioterapia oraz ostatni, kluczowy etap – 

terapia przeciwciałami anty-GD2.

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

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

Ta terapia to szansa na całkowite wyleczenie Natalki.

www.facebook.com/Natalka.Stasko

natalkastasko.blogspot.com

www.dzieciom.pl/podopieczni/24341

Wpłaty prosimy kierować na konto fundacji:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,

ul. Łomiańska 5, 01 – 685 Warszawa

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

Tytułem:

24341 – Staśko Natalia – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

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

redaguje Krzysztof Macha

zarówno w poezji, prozie 

i malarstwie, jak i muzyce 

czy fotografi i. 

Oczywiście, twórcy sto-

warzyszenia są obecni 

w kalendariach czeladzkich 

ośrodków kultury. Może 

coraz rzadziej uda nam się 

spotkać wystawy nestorki 

naszych malarzy, Urszuli 

Góry, ale dość często  swoje 

prace eksponuje, prezen-

towany już przeze mnie 

na łamach „NCz”, Krzysztof 

Zięcik, swój udział litera-

cki zaznaczają Aleksandra 

Bekus czy Wanda Kusztyb.   

Ale kiedy trzy lata temu 

prowadziłem dla STKZD 

wieczorki artystyczne, zda-

łem sobie sprawę z jeszcze 

jednej, niezwykłej cechy 

działalności tej organizacji 

– oparcia jakie STKZD daje 

osobom rozpoczynającym 

aktywność artystyczną. 

Otóż podczas jednego 

z takich spotkań zapro-

szeni przez mnie młodzi 

(nastoletni) twórcy zaczęli 

żalić się na trudności z ja-

kimi spotykają się usiłując 

przebić się ze swoimi pró-

bami artystycznymi w ka-

tegoriach niekomercyjnych 

takich właśnie jak poezja, 

proza czy malarstwo.

STKZD bywa w Zagłębiu 

taką trampoliną dla mło-

dych twórców. Nastoletnią 

czeladzianką, którą w ten 

sposób zaistniała jest Ada 

Gruszczyńska, dziewięt-

nastoletnia poetka, której 

dwie wielkie pasje to właś-

nie poezja i strzelectwo(!!). 

Co ciekawe, w obu tych 

kategoriach Ada jest już 

uhonorowaną nagrodami 

zwyciężczynią zawodów. 

Jednym z moich pomysłów 

na animację kultury w na-

szym mieście jest właśnie 

wspieranie młodego poko-

lenia twórców. Takich, jak 

Ada Gruszczyńska, nasto-

latka o której zapewne jesz-

cze usłyszycie. 

Nie powiem
Nie powiem, że płaczesz 

po nocach.

Nie powiem, że błądzisz 

w swym ciele.

Nie powiem, że kochasz się 

w lustrze.

Nie powiem, że pragniesz 

zbyt wiele.

Nie powiem Ci przecież, 

że nadal

Twoja przyjaźń jest 

bezowocną.

Nie powiem Ci również, 

że kocham,

Bo nie chcę Cię ranić zbyt 

mocno.

Ci-normalni
myślą…

Niezupełnie zdrowi

istnieją…

Niezupełnie realni

pracują…

Niezupełnie gotowi…

i żyją…

Ci zupełnie normalni?

PS. Jeszcze ciekawostka – 

drugi z wierszy to w jakimś 

sensie znak naszych cza-

sów – został nagrodzony 

w konkursie w kategorii 

„Poetycki sms”!
Polecamy nasze łamy do zamieszczania ogłoszeń i reklam. My napraw-

dę docieramy do ludzi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją.

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy – będziemy 
przeprowadzać wiele akcji.

Licealiści, gimnazjaliści – zapraszamy!

Stowarzyszenie Nowoczesna Czeladź

Komitet Wyborczy Wybor-

ców Nowoczesna Czeladź 

Stanisława Pisarka  został 

wyzwany na mecz w piłkę 

nożną.

Niestety nikt z Czeladzi  nie 

wpadł na taki pomysł.

Wyzywającym jest Komi-

tet Wyborczy Wyborców 

Gminy Ziemi Mikołowskiej 

z Mikołowa – podobny do 

naszego niezależny i po-

nadpartyjny Komitet. 

Pierwszy mecz odbędzie 

się pod koniec września 

w Mikołowie, a rewanż

w październiku w Czeladzi. 

O szczegółach będziemy 

informować. Liczymy na 

doping czeladzian. 

NIKT z Czeladzi nie reaguje 

na nasze sportowe wyzwa-

nia. Widać sport idzie u nich 

w odstawkę. A przecież 

czas kampanii może być 

nie tylko polityczną walką. 

Może być również zabawą. 

Tym bardziej cieszy zapro-

szenie zza Brynicy. 

SPORT
Przypominamy zatem raz 

jeszcze, że nieustannie wy-

zywamy inne czeladzkie 

ugrupowania, instytucje,  

fi rmy i stowarzyszenia do 

sportowej rywalizacji. Sta-

niemy do walki w dowolnej

dziedzinie sportu.

A podczas przygotowy-

wanej przez nas wielkiej 

październikowej impre-

zie będą trzy konkurencje 

sportowe, w których wziąć 

będzie mógł udział każdy 

czeladzianin. Bedą atrak-

cyjne nagrody. Przygoto-

wywać się można do:

- walki na rękę

- przeciągania liny – ocze-

kujemy na zgłoszenia czte-

roosobowych drużyn – kul-

minacją będzie pojedynek

Piaski contra Czeladź

- wspinania po słupie.

Zapraszamy, szczegóły 

wkrótce – zacznijcie już tre-

nować i budować drużyny.

OGŁOSZENIA DROBNE

Krzyżówka

TRAMPOLINA

DLA MŁODOŚCI

NCz

Ada Gruszczyńska 


