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K
iedy wstępnie rozwa-

żałem kandydowanie 

na stanowisko burmi-

strza Czeladzi, wielu moich 

znajomych mówiło mi: „Sta-

chu, po co ci to?!? Fajnie ży-

jesz – po co ci kłopoty, po 

co obrzucanie błotem w 

kampanii wyborczej?!? Je-

steś wolnym człowiekiem, 

a wejdziesz w te układy i... 

ech, szkoda cię”. Mimo to – 

wszedłem.

Bo, jako mieszkańca Czela-

dzi, od lat wkurza mnie styl

i efekty zarządzania naszym 

miastem. I wiem, że jestem 

w stanie robić to o wie-

le, wiele lepiej, rozsądniej

i nowocześniej. I grzeczniej 

wobec mieszkańców. Sam 

żyję bardzo intensywnie. 

To samo tempo zastosuję

w pracy dla Czeladzi. 

W naszym mieście na fotel 

burmistrza kandyduje aż 

dziewięć osób, a spośród 

nich jestem JEDYNYM spo-

za czeladzkich układów. 

Wszyscy pozostali w nich 

byli i większość z nich już 

nieraz, w różnej formie, do-

stała CZERWONĄ KARTKĘ. 

Wbrew obmowie i plot-

kom, nie mam partyjnej 

przeszłości. Nie będę otrzy-

mywał dyrektyw z żadnej 

centrali, natomiast będę 

współpracował z każdą po-

zytywną siłą. Wraz z moją 

grupą będziemy konse-

kwentnie zmieniać miasto, 

które najpierw należy po 

prostu... posprzątać. Nikt 

z nas nie jest uwikłany

w żadne czeladzkie układy, 

nie obsadzimy natychmiast 

czeladzkich stanowisk swo-

imi ludźmi. Nie potrzebuje-

my doradców na etatach. 

Będziemy po prostu konse-

kwentnie zmieniać Czeladź. 

Podejmować decyzje racjo-

nalne, po szerokich kon-

sultacjach. Miasto to nie 

piekarnia – niewiele rzeczy 

trzeba załatwiać „na gwałt”. 

W Czeladzi nie grozi nam 

katastrofa kolejowa, nie 

zawali się budynek teatru. 

Spokojnie, systematycznie 

uporządkujemy czeladzkie 

sprawy. Ale do tego potrze-

bujemy Waszego wsparcia. 

Przez ostatnie pół roku 

pokazaliśmy kilka niety-

powych i bardzo udanych 

działań. Zrobiliśmy je sami, 

własnymi siłami. Dzięki 

Wam nie przeszły one bez 

echa. Mimo, iż tak wielu lu-

dzi jest już zniechęconych 

i pozbawionych nadziei. 

CZELADZIANIE!
DRODZY

Wybory już za chwilę. Dziękuję za bardzo wiele wyrazów 
życzliwości, za mnóstwo słów wsparcia.
To od kogoś z Was usłyszałem w trakcie kampanii maksymę 
poparcia: „Jeśli chcesz zmian w swoim mieście, zmień władzę”.
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NIENAWIŚĆ
za kandydowanie
W 2006 roku z ramienia Platformy Obywatelskiej 

kandydowałem do rady miasta Czeladź. Byłem 

członkiem tej partii i przewodniczącym Koła PO 

im. Rogera Douglasa w Czeladzi. Miałem wtedy 

nadzieję, że głoszony przez PO racjonalny pro-

rynkowy program zostanie wdrożony w życie.

N
iestety okazało się, 

że działania PO na 

szczeblu ogólnopol-

skim nie miały kompletnie 

nic wspólnego z jej pro-

gramem.

Najważniejsze obietnice 

premiera Donalda Tuska

z jego exposé nie tylko 

nie zostały spełnione, ale 

prowadzona polityka była

z nimi sprzeczna!

– Naczelną zasadą polityki 

fi nansowej mojego rządu 

będzie (…) stopniowe ob-

niżanie podatków i innych 

danin publicznych – kłamał 

Tusk w swoim exposé.

Cały program PO okazał 

się jednym wielkim oszu-

stwem. Partia ta w swoich 

działaniach przez siedem 

lat robiła wszystko dokład-

nie na odwrót niż obiecy-

wała. Zamiast zapowiada-

nej reformy podatkowej

3 x 15 procent (której celem 

miała być obniżka PIT-u,

CIT-u i VAT-u) mieliśmy pod-

niesienie VAT-u, likwidację 

ulg podatkowych w PIT, 

OBUDZILIŚMY 
CZELADŹ!

> c.d. na str. 2
> c.d. na str. 2

DEBATA kandydatów



NOWOCZESNA CZELADŹNOWOCZESNA CZELADŹ2 3nr 6/2014 listopad 2014nr 6/2014 listopad 2014

zwiększanie akcyzy i wpro-

wadzenie wielu nowych 

podatków, jak podatku od 

miedzi, węgla czy koksu. 

Zamiast powrotu do nor-

malności i uwolnienia ener-

gii Polaków w prowadzeniu 

działalności gospodarczej 

mieliśmy kolejne regulacje 

biznesu i nacjonalizacje 

całych gałęzi gospodarki

(np. wywozu śmieci, skła-

dowania węgla, wydawa-

nia podręczników szkol-

nych). Miały być nowe 

miejsca pracy dla ludzi 

młodych, a jest katastrofa 

emigracyjna Polaków. Za-

miast likwidacji drogowych 

fotoradarów mieliśmy po-

litykę masowego stawia-

nia ich na drogach. Moją 

szalę goryczy przeważyły 

trzy sprawy: wspomniana 

podwyżka podstawowej 

stawki VAT-u do 23 procent, 

zawieszenie konstytucyj-

nych progów zadłużenia 

fi nansów publicznych oraz 

kradzież zgromadzonych 

przez Polaków w OFE po-

nad 150 mld zł, rzekomo 

dla naszego dobra, a w rze-

czywistości by załatać dziu-

rę w fi nansach publicznych.

W efekcie wypisałem się 

z PO jako partii, w której 

kolejne afery dotyczą ko-

lesiostwa i nepotyzmu. 

Mam w pamięci jedno

z zebrań PO na szczeblu 

powiatowym, kiedy z ust 

członków tej partii usłyszeć 

można było tylko głęboko 

wyrażane słowa nienawi-

ści w stosunku do osób

z innych partii i konkuren-

cyjnych ugrupowań poli-

tycznych m.in. z PiS. Ta nie-

nawiść nie miała absolutnie 

żadnej podstawy meryto-

rycznej, poza faktem człon-

kowstwa w innej partii. 

I wtedy doszedłem do 

wniosku, że polityka ab-

solutnie nie jest dla mnie. 

Dlatego długo nie chcia-

łem zgodzić się na ponow-

ne kandydowanie do rady 

miasta Czeladzi. Dopiero 

po wielu namowach Sta-

nisława Pisarka, którego 

znam od kilkunastu lat, 

zdecydowałem się na start 

w wyborach. 

Niestety obrzucanie bło-

tem nadal wchodzi w zakres 

aktualnej walki politycznej 

nawet na najniższym szcze-

blu samorządowym. Sto-

warzyszeniu Nowoczesne 

Miasto wytykane są związ-

ki z partią posła Janusza 

Palikota, mimo że wszyscy 

członkowie organizacji są 

bezpartyjni. Patrząc z dzi-

siejszej perspektywy, wsty-

dzę się, że byłem członkiem 

PO, ale ja nie zmieniłem po-

glądów. To PO odeszła od 

swoich przekonań i dlatego 

ją opuściłem. Może ci byli 

członkowie Ruchu Palikota 

też wstydzą się, że byli w tej 

partii? Może żałują, że byli

u Palikota, tak jak poseł 

Przemysław Wipler z pew-

nością żałuje, że był w le-

wicowym PiS-ie, choć na 

pewno dało mu to sporo 

doświadczenia polityczne-

go i dzięki temu teraz lepiej 

sobie radzi jako działacz 

Kongresu Nowej Prawicy?

Teraz ta rzekomo liberal-

na gospodarczo Platforma 

Obywatelska moje wolno-

rynkowe artykuły nazywa 

„bełkotem”. Otóż w „Nowej 

Czeladzi” anonimowo na-

pisano złośliwie na temat 

„Nowoczesnej Czeladzi”: 

Do tego ten liberalno-ar-

chaiczny bełkot rodem

z Korwina. Aż się boję, że 

niebawem ktoś mnie „wy-

strzela po pysku”

Czy czeladzcy działacze PO 

zapomnieli, że na początku 

istnienia partii w programie 

PO był właśnie ten „bełkot 

rodem z Korwina”? A może 

razem z Tuskiem zmienili 

poglądy i stali się socjalde-

mokratami? Jestem prze-

ciwny szerzeniu nienawiści 

pomiędzy politykami czy 

samorządowcami.

Czy ta zaciętość i bezpar-

donowość nie świadczy

o tym, że kandydatowi za-

leży jedynie na stołkach 

i dietach, bo w wyniku 

przegranej nie będzie miał 

gdzie pracować? Uważam, 

że tacy ludzie w ogóle nie 

powinni mieć dostępu do 

władzy, bo oni nic dobre-

go nie zrobią, poza chęcią 

dorobienia się. Tymczasem

u władzy powinni być lu-

dzie, którzy mają zapew-

niony byt z innych źródeł, 

tak jak nasz kandydat na 

burmistrza Stanisław Pi-

sarek i nie idą do samo-

rządu po diety. Z kolei ja 

niniejszym oświadczam, że 

jeśli zostanę radnym Cze-

ladzi, to przez pierwszy rok 

połowę mojej diety będę 

przekazywał na Lekcje Eko-

nomii dla Młodzieży, orga-

nizowane przez Stowarzy-

szenie KoLiber. Bo edukacja 

jest podstawą dla budowy 

przyszłego dobrobytu. Czy 

któryś z konkurencyjnych 

kandydatów złoży podob-

ne oświadczenie?

Jestem zwolennikiem pro-

wadzenia sporów meryto-

rycznych, a nie sięgania po 

argumenty personalne.

Od czasów ustawy Wilczka 

z 1988 roku, która wprowa-

dziła wolność gospodarczą 

w Polsce, politycy marnu-

ją szanse na przegonienie 

świata. Gdyby wprowadzo-

no deregulację i postulat 

podatków 3 x 15%, a jesz-

cze lepiej 3 x 10%, to byli-

byśmy awangardą świata. 

Chociaż władza lokalnych 

radnych ograniczona jest 

przez ustawodawstwo 

ogólnopolskie i nie można 

zrobić wszystkiego, jako 

radny będę starał się przy-

ciągnąć do Czeladzi przed-

siębiorców (bo to oni, a nie 

urzędnicy tworzą przecież 

miejsca pracy!) oraz będę 

postulował obniżanie po-

datków i opłat lokalnych, 

by więcej pieniędzy zostało 

w kieszeniach czeladzian. 

Proszę mieszkańców, by 

poparli w wyborach kandy-

datów Komitetu Wyborcze-

go Wyborców Nowoczesna 

Czeladź Stanisława Pisarka 

(ja startuję w okręgu 8).

Czas nastawić budzik i obu-

dzić miejsce naszego życia. 

Bądźcie z nami. Nie zawie-

dziemy!

Liczę na Wasz głos 16 listo-

pada.

A tego dnia, oprócz burmi-

strza, będą Państwo jedno-

cześnie wybierać członków 

Rady Miasta. Proszę o głę-

boką rozwagę przy wybo-

rze. To niezwykle istotne

z kim będzie współpraco-

wał nowy burmistrz. Wszy-

scy moi kandydaci dekla-

rują kierowanie się tylko 

służebnością wobec miasta 

– nie mają nad sobą partii 

politycznej, nikt niczego 

nie będzie im narzucał.

I niezależnie od tego, kto 

zostanie czeladzkim burmi-

strzem, będą popierać mą-

dre inicjatywy, a protesto-

wać przeciw złym. Wszyscy 

moi kandydaci są niezależ-

ni i bezpartyjni. I wszyscy to 

Kto z Państwa nie chciał-

by mieszkać w odnowio-

nym budynku, w którym 

wyremontowano dach, 

wykonano nowe instala-

cje, a mieszkańcy mniej 

płacą za ogrzewanie?

Kto nie chciałby za prace 

remontowe zapłacić tyl-

ko 15% wartości? Szansę 

dla mieszkańców Czeladzi 

na spełnienie tych warun-

ków stwarza nowa per-

spektywa unijna. Dokład-

nie Regionalne Programy 

Operacyjne DZIAŁANIE 4.3 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ W SEKTO-

RZE PUBLICZNYM I MIESZ-

KANIOWYM. (Poddziałanie 

4.3.1 Termomodernizacja 

budynków użyteczności pu-

blicznej i wielorodzinnych 

mieszkaniowych).

Zakres prac ujęty w pro-

jekcie termomodernizacji 

może obejmować m.in.:

B
ędą też jednak nie-

zależne komitety 

lokalne, których nie 

interesują ideologiczne

i historyczne podziały,

a jedynie problemy doty-

kające społeczności, w któ-

rych żyją. 

Niektórzy twierdzą, że 

prawdziwa niezależność 

nie istnieje. W życiu pry-

watnym zapewne tak. Ale 

w życiu politycznym – jak 

najbardziej. W partiach po-

litycznych posiadających 

hierarchiczną strukturę 

zarządzania lokalni działa-

cze zależą do swoich wo-

jewódzkich, a nierzadko

i krajowych władz. Bardzo 

często to właśnie one de-

cydują o tym, kto będzie 

kandydował na samorzą-

dowe funkcje lub też kogo 

partia poprze w wyborach, 

nie wystawiając własnych 

kandydatów. Lokalnym ko-

nowe twarze w czeladzkim 

samorządzie. Gorąco pole-

cam wybranie właśnie ich. 

Bardzo Państwa proszę – 

przy wyborze nie kierujcie 

się tylko tym, że ktoś tam 

jest Waszym znajomym. 

Oceńcie kandydata, zasta-

nówcie się nad jego ży-

ciowym doświadczeniem, 

wiedzą, indywidualnymi 

osiągnięciami i przydatno-

ścią do pracy w Radzie Mia-

sta. Porównajcie z innymi. 

Może się bowiem zdarzyć, 

że postawicie na swojego, 

ale pozbawicie szans na 

mandat radnego człowieka 

o większej wiedzy, wyższej 

etyce i bardziej przydatne-

go miastu. 

Tu nie idzie tylko o Wa-

szego kumpla czy członka 

rodziny – tu idzie o Cze-

ladź!!! Jeśli ma być lepsza, 

wybierzcie najlepszych. 

To jasne, że matka zawsze 

NIENAWIŚĆ
za kandydowanie

SZANSA NA ŁADNE BLOKI

Postaw na pozapartyjny
komitet lokalny

Archiwalne numery 
NOWOCZESNEJ CZELADZI

NAJWYŻSZY CZAS!

•  ocieplenie obiektu, 

• wymianę okien, drzwi ze-

wnętrznych oraz oświetle-

nia w częściach wspólnych 

budynku (np. klatkach 

schodowych, piwnicach) 

na energooszczędne,

• przebudowę: systemów 

wentylacji i systemów 

grzewczych (wraz z wy-

mianą i przyłączeniem źró-

dła ciepła), 

• zastosowanie technologii 

OZE (odnawialne źródła 

energii) w budynkach.

O dotację unijną z tego 

działania mogą starać się 

m.in. gminy, wspólnoty 

czy spółdzielnie mieszka-

niowe. Niewykorzystanie 

szansy jaką dają nam fun-

dusze europejskie w tym 

zakresie byłoby zwykłym 

marnotrawstwem.

Skorzystanie z dofi nanso-

wania ma jeszcze jeden 

ważny aspekt. Zgodnie

z dyrektywą unijną do

2032 roku z budyn-

ków ma zostać usunięty 

azbest. Jeżeli miasto nie 

dotrzyma tego obowiązku, 

będzie płacić wysokie kary 

Unii Europejskiej.

Kluczowym zadaniem gmi-

ny w nadchodzącej kaden-

cji powinno być podjęcie 

działań w celu pozyskania 

dofi nansowania na ter-

momodernizacje budyn-

ków. Rada Miasta potrze-

buje specjalistów, którzy 

będą nadzorować sprawy 

związane z: pozyskaniem 

dofi nansowania, przepro-

wadzeniem inwestycji, 

przygotowaniem przetar-

gów, rozliczeniem wyko-

nawców. Jeżeli teraz nie 

wykorzystamy okazji, może 

się ona nie powtórzyć.

mitetom nikt tych decyzji 

nie narzuca.

Władze samorządowe, za-

rządzając miastem, muszą 

podejmować decyzje w 

różnych sprawach. Niekie-

dy są one związane z poli-

tyką państwa. W tych przy-

padkach niejednokrotnie 

lokalni działacze partyjni 

muszą kierować się wytycz-

nymi władz centralnych,

a nie dobrem lokalnej spo-

łeczności. Działacze lokal-

nych komitetów nie dosta-

ją poleceń z góry. 

Lokalni liderzy partyjni bar-

dzo często traktują swoją 

działalność samorządową 

jako trampolinę do dalszej 

politycznej kariery – na 

szczeblu wojewódzkim lub 

ogólnopolskim. Dlatego 

bardzo często porzucają 

samorządowe posady w 

trakcie trwania kadencji, 

starając się zdobyć bardziej 

atrakcyjne stanowiska. 

Działacze niezależnych lo-

kalnych komitetów nigdzie 

nie pójdą.

Działalność polityczna to 

nie tylko służba dla spo-

łeczeństwa. To także kon-

kretne pieniądze. Dla nie-

których jednak zbyt małe. 

Działacze partyjni mają 

szerokie możliwości ich 

zwielokrotnienia. Ich ko-

ledzy, rządząc w innych 

gminach, powiatach i wo-

jewództwach, decydują

o obsadzie zarządów i rad 

nadzorczych spółek ko-

munalnych, zatrudnieniu

w samorządowych instytu-

cjach, udzielaniu publicz-

nych zamówień. Działacze 

lokalnych komitetów, na-

wet gdyby chcieli, nie mają 

możliwości załapania się na 

takie „konfi tury”.

16 listopada zadecydujecie 

Państwo, komu w swoich 

gminach i powiatach po-

wierzycie władzę na ko-

lejne cztery lata. Przy wy-

borczej urnie możecie się 

oczywiście kierować swo-

imi partyjnymi sympatia-

mi. Nie zdziwcie się jednak, 

gdy Wasi wybrańcy prze-

niosą na czeladzki grunt 

krajowe partyjne kłótnie. 

Możecie też tego uniknąć. 

Mieszkańcy Krakowa, Kato-

wic, Gliwic, Gdyni, Sopotu 

czy Poznania tak właśnie 

kilka lat temu zrobili. I nie 

żałują. Dlaczego?

Ponieważ działacze lokal-

nych komitetów sprawują 

władzę lepiej, sprawniej

i skuteczniej niż partyjni 

nominaci.

Zorientowałem się, że 

ludzie całkowicie bez 

przyczyny stają się 

wrogami tylko z uwagi

na barwy partyjne! 

Czy nie możemy uczciwie 

walczyć o miejsca

w radzie miejskiej, bez 

sięgania po środki, 

których nie powinni 

stosować kulturalni, 

cywilizowani ludzie? 

Niezależnie kto wygra te 

wybory samorządowe – 

współpracujmy na rzecz 

wspólnego dobra, bez 

szerzenia nienawiści

z uwagi na przynależność 

partyjną.

zagłosuje na syna, siostra 

na brata czy mąż na żonę, 

nawet wówczas, gdyby 

kontrkandydatem był Jó-

zef Piłsudski, ale ta zasada 

nie musi obowiązywać, gdy 

idzie o kolegę z bloku czy 

podwórka. Liczę na Wasz 

mądry wybór.

Będziemy wybierać też 

radnych powiatowych

i do Sejmiku Wojewódzkie-

go. Do Sejmiku polecamy 

kandydata sosnowieckich 

Niezależnych Wawrzyńca 

Bielaka. Sami nie wysta-

wiamy kandydatów ani 

do Sejmiku ani powiatu –

w tym roku cała nasza ener-

gia tylko dla CZELADZI! 

Tomasz Cukiernik
Czeladzianin od urodzenia, 
wolnorynkowy publicysta
i komentator gospodarczy

www.tomaszcukiernik.pl

CZELADZIANIE!
DRODZY

Łukasz Mikulski

16 listopada 2014 roku Polacy będą wybierali władze samorządowe. Większość 

startujących kandydatów będzie reprezentowała ogólnopolskie partie polityczne, 

które na co dzień toczą spory w polskim parlamencie. 

Karol Winiarski
Karol Winiarski kandyduje do

RM Sosnowiec z KWW Niezależni

Macieja Adamca
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W tygodniku „Najwyższy Czas!” z 1-8 listopada 2014 roku 

został opublikowany artykuł Tomasza Cukiernika, kan-

dydata Stowarzyszenia Nowoczesna Czeladź na radnego 

Czeladzi, na temat konieczności likwidacji oświadczeń ma-

jątkowych. To gorący temat szczególnie przed wyborami 

samorządowymi. W tekście szeroko wypowiada się m.in. 

Stanisław Pisarek, kandydat naszego stowarzyszenia na 

burmistrza Czeladzi, a także Krzysztof Paweł Bogocz,

bezpartyjny kandydat na prezydenta Będzina. Zachęcamy 

do lektury pisma. 

Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że wszystkie 

numery archiwalne naszej gazety są dostępne on-line. Można je znaleźć na witrynach:

www.pisarek.eu oraz www.nm.info.pl. Zapraszamy do lektury.

NCz

NCz

NCz

Stanisław Pisarek

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

W ogólnopolskim Dzienniku Trybuna z 3.10.14 r.  ukazał się 

obszerny wywiad ze Stanisławem Pisarkiem i wkradł się 

tam błąd. Użyte zostało określenie „kopalnia w Czeladzi 

upadła”. Niniejszym jednoznacznie prostujemy to okre-

ślenie. Kopalnia w Czeladzi została zlikwidowana. Była 

w pełnej mocy produkcyjnej. To polityka Polski ja zabiła, 

zadając jednocześnie ciężki cios naszemu miastu.

POPRAWKA
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Przez Rynek przez te pięć 

godzin przewinęło się 

bardzo wielu czeladzian, 

rozdaliśmy 1281 budzików! 

Rozdaliśmy również 47 bo-

chenków chleba w postaci 

pajd  ze smalcem i prawie 

200 litrów herbaty. Nagro-

dziliśmy ponad 30 osób 

w różnych kategoriach,

a nagrodami były między 

innymi nawigacja i kamera 

samochodowa  oraz sprzęt 

HiMountain. Było warto – 

kilkaset osób o godzinie 18 

obudziło z nami Czeladź!

Organizacja imprezy nie 

była łatwa. Od sierpnia 

prosiliśmy Burmistrz Te-

resę Kosmalę o ofi cjalną 

zgodę na zajęcie Rynku.

Do dziś takiej zgody nie do-

staliśmy. Nie byliśmy pew-

ni, czy wzorem Elektrowni 

Galeria, którą w ostatniej 

chwili nam zabrano, mimo 

że gościem był uznany na 

całym świecie Aleksander 

Doba, znowu nie wytnie 

się nam jakiegoś dziwnego 

numeru typu konkurencyj-

na impreza. Przez brak wy-

dania zgody, zarząd Guin-

nessa nie mógł zgodzić 

się na bicie rekordu dzwo-

nienia budzikow, gdyż nie 

było pewności, czy impre-

za faktycznie się odbędzie. 

I straciliśmy tę szansę pro-

mocji miasta.

Pani Burmistrz nie wydała 

także zgody na podłącze-

nie się do miejskiego prądu 

– jak się okazało zużyliśmy 

go za niecałe 30 zł. A po-

mogli nam życzliwi ludzie.  

MOSiR nie dostał też zgody, 

by pożyczyć nam namiot, 

który w razie złej pogody, 

miał chronić najmłodszych 

przed deszczem. Całe 

szczęście pogoda fanta-

stycznie dopisała.  Lepszym 

szczęście sprzyja.

Czeladzianie wzięli udział  

w różnych konkurencjach. 

Hitem okazało się wspi-

nanie na słup – zabawa 

sprzed wieków. Tylko jed-

na osoba wspięła się na 

samą górę, ale próbowało 

bardzo wielu. Oprócz tego 

były mistrzostwa Czeladzi 

w siłowaniu się na rękę, 

nad którymi czuwał sam 

mistrz Mariusz Grochow-

ski, zawody w piciu piwa 

bezalkoholowego i zawody 

w przeciąganiu liny. Cze-

ladzianie mogli także po-

dziwiać występ wspaniałej 

pary tanecznej i słuchać 

pięknej gry zespołu Zodiak. 

Imprezę prowadził Jacek 

Łapot – znany z radiowej 

OBUDZILIŚMY 
CZELADŹ!
18 października, wspólnie z mieszkańcami Czeladzi, na Rynku obudziliśmy Czeladź!

Wyniki Mistrzostw Czeladzi
podczas imprezy BUDZIMY CZELADŹ:

PRZECIĄGANIE LINY:

I miejsce drużyna kobiet:

1. Anna Szymanowska 

2. Agnieszka Trzcionka

3. Jolanta Ptaś

4. Ewa Redek

II miejsce drużyna kobiet:

1. Natalia Cichoń

2. Natalia Wójcik

3. Roksana Tomczyk 

4. Cichoń Julia 

I miejsce drużyna mężczyzn:

1. Stanisław Pisarek

2. Adam Dobiński

3. Bartosz Graczyk

4. Łukasz Mikulski 

II miejsce drużyna mężczyzn:

1. Kamil Nowak

2. Paweł Bednarski

3. Krzysztof Kirow

4. Grzegorz Bartosz

WEJŚCIE NA SŁUP: 

Jako jedyny wszedł na słup

Mateusz Szastak

SIŁOWANIE NA RĘKĘ: 

Kobiety:

I miejsce - Małgorzata Tylikowska

II miejsce - Jolanta Ptaś

III miejsce - Patrycja Marczyk

Mężczyźni:

I miejsce - Krzysztof Kirow

II miejsce - Paweł Kudla

III miejsce - Michał Krukiewicz

PICIE BEZALKOHOLOWEGO PIWA

NA CZAS:

I miejsce - Damian Bugaj 4,7 sek.

II miejsce - Marta Zakrzewska 9,1 sek.

MISTRZOSTWA CZELADZI W DARTA:

I miejsce - Mariusz Kotala

II miejsce - Patryk Kaczmarek 

III miejsce - Ireneusz Kazimierczak

IV miejsce - Robert Grzyb

Trójki. Każdy znalazł coś dla 

siebie.

Naczelny czeladzki foto-

graf Staszek Michalski, ze 

specjalnej zwyżki, wykonał  

pamiątkowe zdjęcie. Mamy 

nadzieję, że zawiśnie kiedyś 

w Urzędzie Miasta i za kilka-

dziesiąt lat z wielkim senty-

mentem, będziemy mogli 

odnaleźć się na tej fotce.

Jeśli dacie nam Państwo 

szansę, to będziemy budzić 

z Wami Czeladź każdego 

dnia. Dziękujemy wszyst-

kim obecnym i tym, którzy 

chcieli z nami być, ale z róż-

nych przyczyn nie mogli. 

Patrycja Juszczyk
fot. Stanisław Michalski

Wyniki ankiety
Talon wymieniany na budzik miał na rewersie trzy  

pytania. Otrzymaliśmy 823 wypełnione ankiety. Oto 

wnioski: 

1. Co zrobić ze schodami prowadzącymi do Urzędu Miasta?

98% mieszkańców chce, by ten problem był rozwiązany, 

część chce remontu,  zdecydowana większość pochwala 

żart z V nru naszej gazety i proponuje,  by schody zamie-

nić zielenią trawy i kwiatów w formie czeladzkiego her-

bu. Zdarzali się śmiałkowie, którzy proponowali rucho-

me schody z przykrywającą je zasłoną  lub windę. 

2. Ile powinna wynosić dieta radnego?

Mieszkańcy opowiadają się za obniżeniem diet radnych 

– średnia propozycja to około 900 – 1000 zł. Potwierdza 

to nasze deklaracje programowe.  Mieszkańcy pisali też,  

by jakoś uzależnić dietę od efektywności  konkretnego 

radnego.  Były też glosy, że zwracane powinny być tylko 

koszty dojazdu.

3. Czy w Czeladzi powinien znajdować się jeden czy dwa 

kluby sportowe?

Zdania bardzo się rozłożyły . Były głosy, że np. drużyna 

piłki nożnej powinna być tylko jedna – z całej Czeladzi. 

Jednak generalny wniosek:  ilość  klubów winna być wy-

nikiem zainteresowania i aktywności mieszkańców. 
Postawienie słupa było niemałym wyzwaniem

Za 100 lat nasi potomkowie będą szukać swych przodków na tym zdjęciu i śmiać się jak dziwacznie jesteśmy ubrani
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Czeladzianie, 

oto nasi kandydaci do Rady 

Miasta Czeladzi. Bardzo 

proszę, by dokonać wy-

boru właśnie tych ludzi w 

poszczególnych okręgach 

wyborczych. Swym do-

świadczeniem, wiedzą ale 

przede wszystkim rzetelno-

ścią, odpowiedzialnością

i aktywnością mogą służyć 

naszemu miastu. Wierzę, 

że wielu z nich zostanie 

radnymi i w ich imieniu 

deklaruję, że będą służyć 

miastu, niezależnie od ja-

kichkolwiek politycznych 

rozgrywek. Mądre pomysły 

będą popierać i pomagać 

w ich realizacji, a głupie 

utrącać – niezależnie od 

tego, kto zasiądzie w fotelu 

szefa. Wszystkich łączy wie-

le wspólnych cech – przede 

wszystkim niezależność od 

polityki i partii politycznych 

oraz niezależność w myśle-

niu. I wszystkim zależy na 

tym, by Czeladź zmieniała 

się na lepsze. Bliższe info

o wszystkich na www.

nm.info.pl.

Ja sam również kandydu-

ję na radnego w naszym 

mieście. W przeciwień-

stwie do większości mych 

konkurentów, nie szukam 

ucieczki na stołek radne-

go powiatowego. Zależy 

mi na Czeladzi – chcę, by 

moje doświadczenie i wie-

dza zostały wykorzystane 

właśnie tu. Jeśli zostanę 

LISTA KANDYDATÓW
burmistrzem, a mam wiel-

ką chrapkę na zarządzanie 

naszym miastem, wówczas 

mój ew. mandat radnego 

przypadnie komuś innemu.

Stanisław Pisarek

kandydat na burmistrza 

Czeladzi

Adam Dobiński

1
okręg nr

Stanisław Michalski 

13
okręg nr

Aleksandra Barańska 

10
okręg nr

Przemysław Rączka 

4
okręg nr

Patrycja Juszczyk 

16
okręg nr

Marek Kocoń 

7
okręg nr

Kazimierz Kopeć 

19
okręg nr

Bogusława Łuczyk 

2
okręg nr

Magdalena Tylikowska 

14
okręg nr

Emilia Cichy 

11
okręg nr

Dariusz Pawłowski 

5
okręg nr

Andrej Kostarz  

17
okręg nr

Tomasz Cukiernik 

8
okręg nr

Łukasz Mikulski 

20
okręg nr

Jolanta Ptaś 

3
okręg nr

Stanisław Pisarek 

15
okręg nr

Dariusz Gała 

12
okręg nr

Estera Widera 

6
okręg nr

Jerzy Dudała 

18
okręg nr

Grażyna Jaźwiecka 

9
okręg nr

Andrzej Czerwiński 

21
okręg nr
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NA CZELE!
Z

kolei w dokumentach 

strategicznych UM 

tłumaczy się nazwę 

„czeladź” jako wywodzącą 

się od słowa „służba”. Pro-

ponuję jednako odrzucić 

te wyjaśnienia, uznając 

pierwsze jako złośliwe (Bę-

dzin powstał ponad wiek 

później niż Czeladź), a dru-

gie jako zbyt uproszczone, 

mimo że zamieszczone

w ofi cjalnych dokumen-

tach naszego miasta.

Mamy własne wyjaśnienie

Pochodzenie słowa „cze-

ladź” można wywodzić od 

familii (rodu) np. „ociec cze-

ladny” – gospodarz. Podob-

nie brzmi celtycka nazwa 

„klanu”, u Słowian zaś tu

i ówdzie przybiera znowu 

ogólniejsze znaczenie „lu-

dzi, człowieka”. „Czeladzią” 

nazywano także żołnie-

rzy pierwszych szeregów 

przyjmujących na siebie 

główny impet ataku wro-

ga w czasie bitwy. Czasem 

oddziały te skazane były 

na poświęcenie dla spo-

wolnienia natarcia wroga 

i ochrony głównych sił, ale 

zawsze musieli to być żoł-

nierze najdzielniejsi i naj-

sprytniejsi. Gdyby w takim 

kontekście szukać pocho-

dzenia nazwy „czeladź”, 

także udałoby się znaleźć 

związki logiczne. 

Jeśli przeanalizujemy daw-

ne mapy i zastanowimy 

się nad historią miasta, 

to z jego nazwy możemy 

być dumni. Otóż Czeladź 

zlokalizowana jest przy 

najdogodniejszym szlaku 

wschód-zachód. Szlak ten 

w skali lokalnej prowadzi 

z Krakowa na Śląsk, lecz 

w skali globalnej stanowi 

odcinek szlaku jedwabne-

go wiodącego z Chin do 

Europy. Na Brynicy znaj-

dował się tzw. most Gaw-

ła wzmiankowany już w 

1228 roku, który był głów-

ną przeprawą zarówno dla 

kupców, jak i ewentualnych 

agresorów. Czeladź leża-

ła więc na granicy między 

sercem Korony z jej stolicą 

Krakowem a Śląskiem i za-

chodem Europy, pełniąc 

rolę ochrony dla kupców

z jednej i zapory przed 

agresją z drugiej strony. 

Czeladź była pierwszym 

miastem na szlaku do Wro-

cławia w czasach księstwa 

bytomskiego lub pierw-

szym w drodze do Krakowa 

w czasach księstwa siewier-

skiego. Tak czy inaczej ZA-

WSZE NA CZELE i stąd za-

pewne wywodzi się nazwa 

naszego miasta.

Obecne władze Czeladzi 

obrały kurs na przetrwanie. 

Ostatnie cztery lata to sta-

gnacja w zakresie inwesty-

cji. Nasze władze nie mają 

wizji rozwoju na przyszłość. 

Strategia Rozwoju Miasta 

Czeladź do roku 2015, do-

kument przyjęty uchwałą 

Rady Miejskiej, była albo 

całkowicie nieuwzględ-

niana, albo realizowana 

w minimalnym stopniu. 

W opublikowanych przez 

Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Śląskiego „Pro-

pozycjach przedsięwzięć 

strategicznych do Kontrak-

tu Terytorialnego” (do roku 

2020) ani raz nie występuje 

Czeladź jako samodzielny 

podmiot!

Odwrócimy obecny trend

Jako Stowarzyszenie No-

woczesne Miasto chcemy 

przerwać krąg niemocy, 

chcemy, aby Czeladź znów 

była na czele – tym razem 

rozwoju gospodarczego

i społecznego, co najmniej 

w skali Zagłębia Dąbrow-

skiego. Czeladzianie to 

ludzie mądrzy i pracowici. 

Jest wśród nas wiele osób 

odnoszących sukcesy w 

działalności gospodarczej 

czy naukowej. Wykorzy-

stajmy zdolności naszych 

mieszkańców dla nadania 

miastu nowego rozmachu 

w rozwoju. Jako priorytet 

traktować będziemy dzia-

łanie w odpowiedzi na 

potrzeby mieszkańców, 

nie narzucając rozwiązań 

„z góry”. Zaprosimy po-

chodzących z Czeladzi na-

ukowców do wsparcia tej 

inicjatywy, poprosimy

o pomoc przedsiębiorców 

i przedstawicieli Polonii, 

którzy wyemigrowali z Cze-

ladzi, zapewniając im miej-

sca oraz infrastrukturę na 

własne inwestycje.

Będziemy gospodarować 

oszczędnie, ale przede 

wszystkim rozsądnie. Pla-

nujemy inwestować środ-

ki publiczne tam, gdzie 

będą możliwości nie tylko 

zwrotu kosztów, ale tak-

że uzyskania wymiernych 

korzyści dla mieszkańców. 

Duże pole do popisu w 

tym względzie widzimy

w rozwoju lokalnego 

handlu. Stworzymy infra-

strukturę dla czeladzkich 

kupców, aby można było 

sprzedawać i kupować

w miłym otoczeniu. Chce-

my zracjonalizować funk-

cjonowanie miejskich 

spółek oraz uwłaszczyć 

mieszkańców na mieniu 

gminy. Będziemy chętnym 

mieszkańcom sprzedawać 

N
aszą kampanią in-

formacyjną szybko 

zainteresowała się 

Burmistrz Teresa Kosmala,

wydając nakaz Straży Miej-

skiej do usuwania, pilno-

wania i nakładania kar na 

przyczepy. Koniec końców, 

Teresa Kosmala wymierzyła 

nam karę pieniężną za zaj-

mowanie pasa drogowego 

w wysokości 6043,40 zł. To 

tylko jeden z wielu przy-

padków rzucania nam kłód 

pod nogi. Nie rozumiemy 

dlaczego osoba, która i tak 

ma stanowczo zbyt wielu 

wrogów i negatywnie do 

siebie nastawionych osób, 

szuka w nas kolejnych prze-

ciwników.

Czeladzkie Stowarzyszenie 

Nowoczesne Miasto odwo-

łało się od decyzji wskazując 

szereg pominiętych przez 

Burmistrz Kosmalę faktów. 

23.09.2014 otrzymaliśmy 

decyzję Samorządowego 

P
ani Karolina Juryniec 

w wrześniowym nu-

merze Echa Czeladzi 

zarzuciła mi niewiedzę do-

tyczącą zasad gospodar-

ki odpadami w gminach. 

Artykuł „Śmieci elementem 

brudnej kampanii?” odnosił

się do mojego pomysłu aby 

nadwyżkę z tytułu opłat za 

wywóz nieczystości, miasto 

Czeladź przeznaczyło na 

utrzymanie parków miej-

skich. Autorka użyła m.in. 

stwierdzenia: „Z opłat za 

gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi gmina nie 

PRZYCZEPKOWY PROBLEM

DEBATA kandydatów

„BRUDNA KAMPANIA”
W „ECHU CZELADZI”

Kolegium Odwoławczego 

w Katowicach, które uchy-

la zaskarżoną decyzję Bur-

mistrz Kosmali w całości

i przekazuje sprawę do po-

nownego rozpatrzenia or-

ganowi pierwszej instancji.

Jak wskazuje Samorządo-

we Kolegium Odwoławcze 

w Katowicach, same zdję-

cia z odręcznie naniesio-

ną datą sporządzenia, bez 

stosownego protokołu 

sporządzonego przez pra-

cowników Straży Miejskiej 

oraz pracowników organu 

pierwszej instancji nie są 

wystarczającym dowodem 

w postępowaniu o stwier-

dzenie zajęcia pasa dro-

gowego. Wskazuje się, że 

organ pierwszej instancji 

nie przeprowadził postę-

powania dowodowego

w stopniu wystarczającym 

do wykazania, w których 

dniach strona faktycznie 

zajmowała pas drogowy. 

Ale niezależnie od tego 

kto ma rację w tym spo-

rze. Czy taki spór jest

w ogóle potrzebny??? Po 

cóż marnować czas i pracę 

tylu ludzi? Czy w Czeladzi 

nie ma ważniejszych spraw 

do załatwienia? To jest 

istota problemu. Burmistrz 

miasta powinien zajmować 

się znacznie ważniejszymi 

sprawami niż parkowanie 

przyczepek – notabene na 

miejscach do parkowania 

wyznaczonych. I stawia-

nych tak, by nikomu nie 

przeszkadzały. A przy okazji 

przyczepkowego tematu: 

jedną z przyczep zdewasto-

wano, a z dwóch skradzio-

no tablice rejestracyjne – 

tak to jest w Czeladzi. Czas 

na zmiany i to właśnie tylko 

my możemy zrobić!

może pokryć żadnych in-

nych kosztów, niż określone 

w przepisach.” Jak również: 

„…powyższa propozycja 

jest nierealna, niemożliwa 

do zrealizowania i sprzecz-

na z obowiązującymi prze-

pisami oraz wprowadza

w błąd czytelników.” Autor-

ka nie przewidziała jednak, 

że niewykorzystane środ-

ki z tytułu opłat za śmieci, 

można przeznaczyć na inne 

cele w kolejnych latach. Nic 

nie stoi na przeszkodzie, 

aby poprawiać z tych pie-

niędzy wygląd parków. 

Poniżej przesyłam Pani Ju-

ryniec, notabene pracow-

nicy Urzędu Miasta, inter-

pretację RIO w rzeczonej 

sprawie. Jednocześnie zale-

cam na przyszłość dogłęb-

ne zbadanie tematu zanim 

zarzuci się komuś „manipu-

lację” czy brak „podstawo-

wej wiedzy”.

Nasi sąsiedzi z Będzina powtarzają legendę, iż król Kazimierz Wielki, 

zakładając Będzin, powiedział: „My tu będziem, a tam nasza czeladź”

Adam Dobiński
Okręg wyborczy nr 1

zajmowane lokale za uła-

mek ich wartości. Podej-

miemy szeroki program 

rewitalizacji obszarów 

miejskich w tym szczegól-

nie Starego Miasta.

Nasi przodkowie korzysta-

li z Brynicy, organizowali 

spływy i wodne pielgrzym-

ki do Piekar Śląskich, po-

siadali młyny. Przywrócimy 

miastu rzekę, stworzymy 

bulwary dla rekreacji i wy-

poczynku. 

Chcemy także odbudować 

system wartości. Będziemy 

współpracować z nauczy-

cielami w celu stworzenia 

programu patriotycznego 

wychowania młodzieży. 

Jak inaczej niż na podsta-

wowych wartościach, ta-

kich jak duma z własnej 

historii, miłość do ziemi, 

która kryje prochy naszych 

przodków i bohaterów bu-

dować przywiązanie do 

małej ojczyzny?

Jakiś czas temu w całej Czeladzi mogliście Państwo

spotkać na swojej drodze przyczepy z reklamami

naszego stowarzyszenia

Wdużych miastach me-

dia, uczelnie bądź 

instytucje kulturalne or-

ganizują debaty kandyda-

tów. Jest wówczas radio, 

tv, prasa. Czeladzią nikt się 

specjalnie nie interesuje, 

choć obrodziło u nas chyba 

najwięcej kandydatów na 

burmistrza w całym woje-

wództwie, jesli nie w całej 

..... jedzenie jak u mamy

RABAT

20%

na posi³ek

Rabat dotyczy jedzenia „na wagê”

w godz. 11.00 do 20.00 pon-sob

oraz 10.00 do 19.00 w niedz.

Serdecznie zapraszamy do skosztowania naszych potraw

u nas  swój posi³ek, lubisz kwaœne i s³odkie ¿aden problem

to  sobie na talerz , my tylko wa¿ymy

Oferujemy kuchniê domow¹ czyli tak¹ 

Nasze hity to:

roladki œl¹skie, placki z kapusty, placki ziemniaczane, go³¹bki, ryba, kurczak

sznycel z jajkiem, kartacze, kluski œl¹skie, œwie¿e surówki, gor¹ca zupa i wiele innych

 wybieraæ spomiêdzy kilkudziesiêciu potraw

a wszystko przygotowane w naszej kuchni przez osoby dla których

gotowanie  a nie zawodowy obowi¹zek

nie mo¿esz siê zdecydowaæ na co masz ochotê, ¿aden problem

 zawsze pomog¹ w wyborze

nie masz czasu zjeœæ u nas, mo¿esz zapakowaæ i zabraæ ze sob¹

W tygodniu zapraszamy na œniadania (9.00 - 11.00 pon-sob)

 jajecznica z tostami, kluski na parze, jajka na bekonie i wiele innych

sam komponujesz

Ty sam nak³adasz to co lubisz i tyle ile lubisz

„jak u mamy”

mo¿esz

 to pasja

œliczne dziewczyny

W ostatniej godzinie otwarcia HAPPY HOUR

 czyli cena ni¿sza niemal o po³owê

 (20.00 - 21.00 pon-sob oraz 19.00 - 20.00 niedz)

Kupon wa¿ny przez ca³y listopad

Zapraszamy do Restauracji

DOBRE JAD£O 

w Centrum Handlowym M1w Czeladzi

 nowy pasa¿ obok sklepu BARTEK

Polsce. Zatem sami wycho-

dzimy z taką inicjatywą.

13.11.14 r. na 18.00 zapra-

szamy do Californii. Ale 

nie do USA – to za daleko.

Do Californii na Piaskach. 

Zapraszamy wszystkich 

kandydatów na burmi-

strzów i oczywiście zapra-

szamy mieszkańców. Mamy 

nadzieję, że kandydaci 

przyjmą zaproszenie i ze-

chcą odpowiadać na pyta-

nia mieszkańców. Przecież 

w kampanii nie wystarczy 

tylko pokazywać swe twa-

rze na wyborczych plaka-

tach. Trzeba powiedzieć jak 

zamierza się zarządzać mia-

stem. Debatę poprowadzą 

zaproszeni sosnowiczanie 

– Karol Winiarski i Krzysz-

tof Haładus. Przewiduje-

my pytania od nich, pytania 

z sali i wzajemne pytania 

kandydatów.

Jeśli chcesz mieć wpływ na 

to, kto i jak będzie rządził 

Czeladzią przez najbliż-

sze cztery lata, PRZYJDŹ

i sprawdź go.

Łukasz Mikulski

Patrycja Juszczyk

NCz

Czeladź 2114
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Jako Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto pokazaliśmy, że można inaczej, 

lepiej, ciekawiej, radośniej. Pokonywaliśmy przeszkody w postaci nie tyl-

ko rozwiązywania niełatwych problemów organizowania imprez, ale

i problemów z władzami naszego miasta. Nie mogliśmy korzystać z naszej 

wspólnej własności, jaką jest Elektrownia, nie otrzymaliśmy odpowiedzi co 

do skorzystania z Rynku, przez co upadła możliwość ustanowienia rekor-

du Guinessa, poskąpiono nam nawet prądu za kilkadziesiąt złotych. Przez 

czeladzko-czeladzką wojnę i obmawianie nas, czeladzianie nie ugościli pa-

triotycznego zespołu Forteca. Jednak daliśmy radę pokonać wszelkie trud-

ności i pokazaliśmy inne podejście do czeladzkiej rzeczywistości. Zaufajcie 

nam 16.11 – tak samo oryginalniej, ciekawiej, mądrzej będziemy rządzić 

Czeladzią. Damy radę zmienić miasto na lepsze.

Nie zawiedziemy!

NASZE
DZIAŁANIA 11.05.2014

15.05.2014

2.08.2014
13.09.2014

18.10.2014

11.09.2014

22.06.2014

Ruszyła dystrybucja gazety „Nowoczesna Czeladź” – niezależnego czasopisma.

Inauguracja działania Czeladzkiego Stowarzyszenia Nowoczesne 

Miasto. Gościem specjalnym był Krzysztof Wielicki, światowej sła-

wy himalaista. Na nasze spotkanie przyszło ponad 100 osób. To dało 

nam ogromną energię i entuzjazm do dalszej pracy.

Odbył się Bieg Rodzinny na Grabku imienia Janusza Domagalika – wybitnego czela-

dzianina. Miejscem akcji jego najwybitniejszej i wielokroć nagradzanej książki: „Koniec 

wakacji” jest Borzechów, wzorowany na Czeladzi. Zaprosiliśmy mieszkańców Czeladzi do Tawerny na koncert Elizy 

Wietrzyńskiej – uczestniczki Bitwy na Głosy.

Dokonaliśmy rzeczy wydawałoby się niemożliwej, zapełniliśmy ludźmi czeladzki Rynek. 

Podczas akcji zorganizowaliśmy całą masę atrakcji, wśród nich: wchodzenie na słup, prze-

ciąganie liny, konkurs Darta, zawody w siłowaniu się na rękę, picie bezalkoholowego piwa 

na czas, koncert muzyczny. Podczas imprezy ustanowiono rekord jednocześnie dzwo-

niących budzików: rozdaliśmy ich 1281 sztuk, a zagrało około 700. Obudziliśmy Rynek, 

obudzimy całe miasto!

Zorganizowaliśmy Samorządowy 

Panel Dyskusyjny, w którym wzię-

li udział: Dariusz Skrobol – Bur-

mistrz Miasta Pszczyna, Edward 

Maniura – Burmistrz Miasta Lu-

bliniec,  Rafał Krupa – Starosta 

Pow. Zawierciańskiego, Andrzej 

Bujok – Wiceburmistrz Miasta 

Orzesze. Spotkanie poprowadził 

Stanisław Pisarek i było absolut-

nym hitem. Merytoryczne, mądre 

i szkolące.

Odbył się pierwszy powojenny spływ rzeką Brynicą. Spływ poprowadził Aleksander Doba, czło-

wiek, który dwukrotnie przepłynął Atlantyk kajakiem. Czeladzianie tłumnie witali uczestników 

na mostach.

• wczasy świąteczne

• wyjazdy sylwestrowe

• zimowiska

• obozy narciarskie

• rodzinne wyjazdy

na narty

tel. 32 258 71 72

www.turystyka.edu.pl
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13 listopada są nasze imieniny. To czwartek, więc piątek 

lepszy – bo w sobotę weekend. 

Zatem zapraszamy 14.11 na godz. 19.00 do Tawerny 

przy czeladzkim basenie. 

Będzie tort,  będą atrakcje i zabawa.

Zapraszamy czeladzian, a zwłaszcza wszystkie Stanisławy 

i Stanisławów. Puścimy w niebo lampiony z przesłaniem. 

Będzie muzyka i konkursy.

Będziemy wpisywać życzenia dla nas i dla Czeladzi na 

tablicy i w wyłożonej księdze. I może jeszcze nasi goście

wymyślą coś ciekawego?

Stanisławowie Michalski i Pisarek

Wydawca: Wydawnictwo STAPIS, Katowice, ul. Floriana 2a • Adres redakcji: ul. Ogrodowa 13, 41-250 Czeladź • Telefon: 506104869 • E-mail: redakcja@zaglebia.pl • Dział reklam i ogłoszeń – tel. redakcji

redaktor naczelny: Anna Pisarek • zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Mikulski

Cool
tur
alna
CZELADŹ redaguje Krzysztof Macha

SUKCES KULTURALNY 

Dwa przeciwstawne uczu-

cia mają wpływ na to, co 

dziś tu piszę. Bo ze smut-

kiem myślę, że to być może 

już ostatnie wydanie „Cool-

turalnej” w tej wersji, ale 

równocześnie noszę się

z radością, że tyle udało się 

pokazać. Ci, co czytali kolej-

ne wydania „NCz” wiedzą, 

że nie poszedłem admini-

stracyjną drogą, zabrakło 

więc w rubryce kilku słów

o instytucjach kultury w 

mieście. Ale one na tyle 

wydały mi się znane i za-

uważane, że nie będąc

w opozycji do ich aktyw-

ności przede wszystkim 

skupiłem się na szukaniu 

kolejnych czeladzkich bu-

dzików, proszę więc o wy-

rozumiałość w sytuacji, kie-

dy przykład po przykładzie 

starałem się udowadniać, 

że życie toczy się także 

obok. I ba, że życie to bywa 

równie intensywne, jeśli 

nie pełniejsze… W trakcie 

tych kilku miesięcy wiele 

razy spotykałem się z odze-

wem w stosunku tekstów 

zamieszczanych w rubryce. 

Udało się (zarówno mnie, 

jak i gazecie) animować 

nowe działania. W naszym, 

33,5-tysięcznym mieście  

co trzecia osoba miała 

szansę przeczytać o lokal-

nych twórcach, na co dzień 

żyjących jakby obok. Uwa-

żam więc, że warto było.

Ale na dziś został mi jeszcze 

Michalski. Mistrz Stanisław 

Michalski, jak niektórzy 

piszą – fotograf i animator 

kultury. W jednym z wywia-

dów mówi o sobie:

Od dzieciństwa byłem nie-

grzeczny, niepokorny. Pew-

nych rzeczy nie przyjmowa-

łem, uważałem, że są dla 

mnie i trudne i niezrozu-

miałe. (…) Ja u siebie, czy to 

było studio, czy pracownia 

zawsze miałem galerię. Każ-

dy kto przychodził widział, 

jakie mam możliwości, ale 

nie wiedział co mogę z nim 

zrobić. Są pewne granice, 

których nie można przekro-

czyć, ponieważ każdy z nas 

ma w sobie te „maski”, chcąc 

za nimi coś ukryć. Czyli sta-

ram się przede wszystkim 

pracować z człowiekiem, po-

znając go.*

Stanisław Michalski fo-

tografią zajmuje się od 

1973 roku. Jest członkiem 

Związku Polskich Artystów 

Fotografików, prezesem 

Katowickiego Towarzy-

stwa Fotograficznego oraz 

Przewodniczącym Klubu 

Artystycznej Fotografii przy 

Krajowym Cechu Fotogra-

fów w Katowicach. Do tej 

pory zrealizował ponad 40 

wystaw indywidulanych, 

jest też laureatem znaczą-

cych nagród branżowych 

w kraju i zagranicą. O ubó-

stwie finansowym kultury 

wypowiadał się wielokrot-

nie; uważa jednak, że ten 

zły okres musi się skończyć. 

W Czeladzi prace Stani-

sława Michalskiego moż-

na zobaczyć w pracowni 

(zawsze, ul.17-lipca 21a), 

a czasem na wystawach. 

Ostatnia z nich to ubiegło-

roczne „Medaliony”, które 

są subiektywną ilustracją 

życia przestrzeni miejskiej 

postrzeganego przez pry-

zmat ulic i ich budowli uży-

teczności publicznej.

Jak każdy spełniony artysta 

S. Michalski przez lata swej 

pracy artystycznej wypra-

cował charakterystyczną 

dla siebie technikę, polega-

jącą na przenoszeniu emul-

sji światłoczułej z papieru 

na inne podłoża. Mówiąc

o niej wyjaśnia:

Ta technika jest potrzebą 

nieakceptowania pewnych 

zasad, pewnych kanonów, 

które obowiązują. Przede 

wszystkim fotografia zawsze 

kojarzy nam się z płaszczy-

zną i to nie jest przenoszenie 

rzeczywistości, gdyż utra-

ciliśmy te sześć wymiarów, 

na rzecz dwóch. Mamy to 

w takiej skąpej formie prze-

niesione na płaszczyznę. 

Pytanie, czym się możemy 

tutaj zachwycać? Jedynie 

techniką, tym, że jesteśmy 

w stanie zapisać czas, który 

już minął. Ja chciałem, żeby 

fotografia nabrała troszecz-

kę innych cech. Żeby to, co 

utraciliśmy, zastąpić formą. 

Kwestia przenoszenia emul-

sji na inne tworzywa pojawi-

ła się, aby fotografia stała się 

bardziej zauważalna. Jedno-

cześnie ciągle walczę o trzeci 

wymiar. W fotografii jest to 

bardzo istotne.*

Osiągnięcia artysty zawsze 

dokumentują prace. Nie-

stety, w tym przypadku 

„NCz” nie jest właściwym 

miejscem do prezentacji. 

Dlatego zachęcam – od-

wiedźcie pracownię Mi-

strza.

Zdjęcie Staszka na stronie 7 

tego numeru Ncz.

*Z wywiadu z Kamilem Mysz-

kowskim dla namasce.pl

Zapraszamy na imieniny

SONDAŻE
Na różnych portalach 

namnożyło się sondaży 

kandydatów – także tych 

czeladzkich. Początkowo 

wydawały się interesujące 

i miarodajne. Później jed-

nak okazało się, że jedne są 

łatwiutkie do głosowania 

przy pomocy programów 

komputerowych. I pojawiły 

się od razu astronomicz-

ne wyniki, gdzie np. w So-

snowcu nikomu nie znany, 

młody człowiek z KNP, miał 

olbrzymie poparcie. Z kolei 

inne sondaże są stworzone, 

by dana redakcja zarobiła 

trochę kasy. I jeśli ktoś za-

inwestuje kilkaset złotych 

w sms-y, wówczas dumnie 

zajmuje w nich pierwsze 

miejsce, choć z rzeczywi-

stym poparciem nie ma to 

kompletnie nic wspólne-

go. Nasza redakcja również 

przeprowadziła sondaż. Ale 

uliczny. Wyniki są jedno-

znaczne. Czeladzianie chcą 

zmiany władzy. Większość 

kandydatów to ciągle od 

lat te same nazwiska. Czy 

to na stanowisko burmi-

strza czy do Rady Miasta. 

Jeśli ktoś ileś kadencji za-

siada w RM, jeśli ktoś już był 

we władzach miasta, to wg 

mieszkańców naszego mia-

sta niech nie szuka tu sobie 

znowu miejsca. 

Czeladzianie nie chcą też 

ludzi, którzy poza pokaza-

niem swej twarzy na plaka-

cie nie pokazali nic innego. 

Oczekują konkretów. 

Zatem rysuje się szansa na 

zmiany. Bo jak powiedział 

bodajże Mark Twain: „Jeśli 

chcesz zmian w swoim mie-

ście, zmień władzę”.

Bo wybory sa jedynym cza-

sem, gdy to mieszkańcy 

sa pracodawcami i mogą 

komuś powiedzieć ZWAL-

NIAM! A zatrudnić kogoś 

nowego.

NCz

Nagrody za krzyżówkę z nr 5 NCz wygrali Anna Hartel

i Andrzej Niemczyk – proszę zgłosić się do redakcji


