
Nr 09 (19) wrzesień 2013r.

DOMINOdobrze położone

POWIERZCHNIA 
HANDLOWA 

NAJLEPSZA 

w Rudzie Śląskiej

PRAWDOPODOBNIE

Szczegóły str. 8-9

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Publicystyka

Sport
Mistrz finiszował 
na „kapciu”

Rozmowa z 

str. 7

str. 5

str. 14-15

BARTOSZEM 
SZABATOWSKIM, 
współzałożycielem 

Stowarzyszenia 
Obywatelskiego 

„Referendum” 

KONTROWERSYJNY RANKING

Uchwała z dnia 16.12.2010r. 
w sprawie określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ra-
mach inicjatywy lokalnej.

Uchwała z dnia 28.04.2011 r. 
w sprawie emisji obligacji 
komunalnych w 2011 roku.

Uchwała z dnia 28.11.2011 
r. w sprawie wyznaczenia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rudzie Ślą-
skiej do organizowania pra-
cy z rodziną.

Uchwała z dnia 30.12.2011 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska dla ob-
szaru położonego w dziel-
nicy Ruda w rejonie ulic 
Chryzantem i Bujoczka.

Uchwała z dnia 30.12.2011 
r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Ruda 
Śląska dla obszaru położo-
nego w dzielnicy Kochłowice 
w rejonie ulic: Grzybowej, 
Średniej i Przemysłowej.

Uchwała z dnia 30.12.2011 
r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda 
Śląska dla obszaru poło-
żonego w dzielnicy Halemba 
w rejonie ulicy Kaczmarka.

Uchwała z dnia 30.12.2011 
r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda 
Śląska dla obszaru poło-
żonego w dzielnicy Halemba 
w rejonie ulicy Młyńskiej.

Uchwała z dnia 30.12.2011 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska dla ob-
szaru położonego w dziel-

nicy Bielszowice w rejonie 
ulicy Edmunda Kokota.

Uchwała z dnia 26.01.2012 
r. w sprawie przyjęcia pro-
gramu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Miasta 
Ruda Śląska w latach 2012 
– 2016

Uchwała z dnia 27.09.2012 
r. w sprawie zmiany Statutu 
Przychodni Specjalistycz-
nej SPZOZ w Rudzie Śląskiej 
z siedzibą przy ul. Niedur-
nego 50d nadanego uchwałą 
Nr PR.0007.8.2012 Rady Mia-
sta Ruda Śląska z dnia 26 
stycznia 2012 r.

Uchwała z dnia 27.09.2012 
r. w sprawie zmiany statutu 
Poradni Medycyny Szkolnej 
SPZOZ w Rudzie Śląskiej 
z siedzibą przy ul. Ra-
doszowskiej 163 nadanego 
uchwałą Nr PR.0007.105.2012 
Rady Miasta Ruda Śląska 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

Wojewoda Śląski oraz Regionalna Izba Obrachunkowa 
unieważnili prawie 30 uchwał podjętych w tej kadencji 

przez rudzką Radę Miasta. Spora część z zakwestionowanych 
uchwał została przygotowana przez urzędników 

Grażyny Dziedzic, prezydent miasta. 
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nu zagospodarowania prze-
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szaru położonego w dziel-

nicy Bielszowice w rejonie 
ulicy Edmunda Kokota.

Uchwała z dnia 26.01.2012 
r. w sprawie przyjęcia pro-
gramu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Miasta 
Ruda Śląska w latach 2012 
– 2016

Uchwała z dnia 27.09.2012 
r. w sprawie zmiany Statutu 
Przychodni Specjalistycz-
nej SPZOZ w Rudzie Śląskiej 
z siedzibą przy ul. Niedur-
nego 50d nadanego uchwałą 
Nr PR.0007.8.2012 Rady Mia-
sta Ruda Śląska z dnia 26 
stycznia 2012 r.

Uchwała z dnia 27.09.2012 
r. w sprawie zmiany statutu 
Poradni Medycyny Szkolnej 
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z siedzibą przy ul. Ra-
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przez rudzką Radę Miasta. Spora część z zakwestionowanych 
uchwał została przygotowana przez urzędników 

Grażyny Dziedzic, prezydent miasta. 
Mimo usilnych starań nie udało się 
nam dotrzeć do ani jednego uczest-
nika ankiety, na podstawie której usta-
lono ranking miast, gdzie mieszkań-
com żyje się najlepiej. Wynika z niego, 
że w naszym regionie Ruda Śląska to 
prawdziwa kraina szczęśliwości, a w 
skali całego kraju wyprzedzają nas tyl-
ko Gdynia, Poznań i Gdańsk.
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Nie pamiętam cza-
sów, kiedy Związek 
Radziecki chwalił 

się, że w cywilizacyjnym 
rozwoju przeskoczył USA, ponieważ 
to Gagarin - a nie jakiś Ameryka-
nin - poleciał w kosmos. Pamiętam 
za to medialne happeningi Jerzego 
Urbana, który bezdomnym w USA 
wysyłał koce. Wszystko po to, aby 
udowodnić Polakom, że nie jest 
z naszym krajem tak źle, skoro po-
magamy bogatej Ameryce. W przy-
zwoitych i rozsądnych ludziach 
krew się gotowała, kiedy testowano 
na nich takie metody społecznej 
manipulacji. Byli też jednak tacy, 
którzy uwierzyli w przekaz Urbana. 
Nie wiem, do kogo adresowana jest 
informacja, że w Rudzie Śląskiej 
żyje się najlepiej w naszym regionie, 
a w skali kraju stoją przed nami 
jedynie bogate portowe miasta 
i zamożny Poznań. Mam wielu 
znajomych, m.in., w Katowicach, 
Bielsku -Białej, Warszawie, Świ-
noujściu. Teraz będę miał problem, 
bo zapewne zechcą przeprowadzić 
się do Rudy Śląskiej, a na mnie 
spadnie obowiązek szukania dla 
nich mieszkań i pracy. Być może 
komuś się wydaje, że rzeczy dzieją 
się od samego mówienia o nich. Ale 
tak nie jest. Jeżeli moja żona mówi 
mi, że jestem przystojny jak George 
Clooney, to wiem, że czegoś chce 
ode mnie. Mam lustro i nie jestem 
na tyle naiwny, aby uwierzyć w te 
pochlebstwa. Czego chce od rudzian 
ten, kto wmawia im, że są piękni, 
bogaci i szczęśliwi? 

18

Mamy nadzieję, że ten kto wyciągnął łapy po nasze komputery był zwykłym złodziejem, 
a nie cichym „wielbicielem” naszych publikacji.

K toś się nie bał… i ukradł. 
Pod koniec sierpnia wła-
mano się do mikołowskiej 

siedziby naszej redakcji. Łupem 
złodzieja padł laptop i komputer, 
na którym „łamaliśmy” gazety. Zło-
dziej wiedział, po co przychodzi. Nie 
narobił bałaganu i nie tknął innych 
przedmiotów przedstawiających  też 
jakąś wartość. Sprawę prowadzi mi-
kołowska policja pod nadzorem pro-
kuratury. Liczymy na to, że sprawca 
zostanie złapany i ukarany. Mamy 
nadzieję, że  nasze komputery przy-
kleiły się do rąk standardowemu 
złodziejowi. Zwykłemu pasożytowi, 
który zamiast pracować, woli żyć 

na koszt innych. Tacy, wcześniej 
czy później, trafiają tam, gdzie jest 
ich miejsce, czyli do mamra albo 
jeszcze gorzej (nie piszemy, gdzie ze 
względu na panującą powszechnie 
poprawność polityczną).  Bierzemy 
też pod uwagę inny wariant. Jeżeli, 
ktoś włamuje się do redakcji gazety, 
zawsze pojawia się wątpliwość, czy 
aby nie chodzi o coś więcej, niż 
jedynie czarnorynkową  wartość 
skradzionych „fantów”. Złodzieja  
zainteresował sam komputer, czy 
jego zawartość?  Bo w takiej sytuacji  
nas i policję nie zainteresuje sam 
złodziej, ale ten kto nagrał mu tę 
„robotę”.  (red)

W rudzkiej przestrzeni medialnej pojawił się nowy portal, firmowany przez Stowarzyszenie 
Prawo Rodzina Obywatel. Pomysł zapowiada się ciekawie, bo poza „Prawdą” nie ma w naszym 
mieście zbyt wielu nośników informacji, niezależnych od magistratu.

Portal nie jest jeszcze w pełni 
gotowy. Mimo tego jego twór-
cy zdecydowali się upublicz-

nić stronę www.pro-rudaslaska.pl.  
Czekają na sugestie i pomysły Inter-
nautów. Prawo Rodzina Obywatel jest 
stowarzyszeniem o ugruntowanej 
pozycji w życiu publicznym naszego 
miasta. Jest z nim związany, m.in., 
rudzki poseł Grzegorz Tobiszowski.  
Z nazwy Stowarzyszenia wynika, 
jakie przyświecają mu wartości. I za-
pewne treści utrzymanych w tym 
duchu należy spodziewać się na 
portalu. Jego twórcy zapowiadają 
położenie mocnego akcentu na spra-
wy samorządowe oraz szeroko pojętą 
tematykę miejską (kultura, biznes, 
sport, zdrowie, edukacja). 

Ogłoszenie 
„Renowacja drzwi“
2 moduły 50 mm = 100 mm

Oryginał
Motyw 07/4c
„Drzwi“

Oryginał
Motyw 07/2c
„Drzwi“

Oryginał
Motyw 07/1c
„Drzwi“
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Ze starych zrobimy nowe!

Ze starych zrobimy nowe!

Dzwońcie do nas:
061/ 425 65 79
Tel. kom.: 
0 602 664 740 
Zapraszamy do 
naszego zakładu 
PORTAS:
Jerzy Rachwalski
Ul. KS. A. Ludwiczaka 7
62 - 200 Gniezno

Dzwońcie do nas:
061/ 425 65 79
Tel. kom.: 
0 602 664 740 
Zapraszamy do 
naszego zakładu 
PORTAS:
Jerzy Rachwalski
Ul. KS. A. Ludwiczaka 7
62 - 200 Gniezno

Korzyści:
 ustalona cena jest 
 gwarantowana
 bez placu 
 budowy i brudu 
 nigdy więcej 
 malowania 
 bardzo dobra 
 jakość PORTAS
Ponad 1000 możliwości do wyboru!

Ze starych zrobimy nowe!

Drzwi bez wyrywania ościeżnic, jak nowe!
Odnawiamy, modernizujemy i budujemy nowe na wymiar!

Dzwońcie do nas:
061/ 425 65 79
Tel. kom.: 
0 602 664 740 
Zapraszamy do 
naszego zakładu 
PORTAS:
Jerzy Rachwalski
Ul. KS. A. Ludwiczaka 7
62 - 200 Gniezno

Korzyści:
 ustalona cena jest 
 gwarantowana
 bez placu 
 budowy i brudu 
 nigdy więcej 
 malowania 
 bardzo dobra 
 jakość PORTAS

Ponad 1000 możliwości do wyboru!

Korzyści:
 ustalona cena jest 
 gwarantowana
 bez placu 
 budowy i brudu 
 nigdy więcej 
 malowania 
 bardzo dobra 
 jakość PORTAS

Ponad 1000 możliwości do wyboru!

Drzwi bez wyrywania ościeżnic, jak nowe!
Odnawiamy, modernizujemy i budujemy nowe na wymiar!

Drzwi bez wyrywania ościeżnic, jak nowe!
Odnawiamy, modernizujemy i budujemy nowe na wymiar!

Dzwońcie do nas:
0 32/ 242 02 34
Tel. kom.: 
0 509 326 253
Zapraszamy do 
naszego zakładu 
PORTAS:
Grzegorz Burek 
Ul. Dąbrowskiego 2
41-710 Ruda Śląska

Okradli nas

- Zapraszamy  wszystkich do 
współpracy przy tworzeniu i rozbu-
dowie portalu. Prosimy o komentarze 
pod artykułami, galeriami, czy udział 
w tworzeniu rudzkiego forum, które 
niebawem ruszy. Prosimy o przysy-

łanie artykułów na wszelkie tematy, 
a także zdjęć. Chcemy promować 
głównie dziennikarstwo obywatel-
skie. Potrzebujemy też współpracow-
ników wolontariuszy do pomocy przy 
obsłudze portalu. Czekamy na inne 

nowatorskie propozycje, które pozwolą 
wyróżnić nasz portal na lokalnym 
rynku mediów. Z zainteresowanymi 
osobami chętnie się spotkamy, proszę 
dzwonić lub pisać – zachęcają twórcy 
strony www.pro-rudaslaska.pl.  (maw)  

PRO w sieci

W budynku, gdzie znajduje się siedziba naszej redakcji jest wiele firm, 
ale okradziono tylko nas.
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LODZIARNIA „SONIA” 
ul. Równoległa 99 (Jadąc z Mikołowa na wysokości 
drewnianego kościółka skręcić w lewo w ul. Równoległą)

43–190 Mikołów, Borowa Wieś
Tel: 516 091 336, 032 226 13 82, www.lodziarnia–sonia.pl
Godziny otwarcia: 12:00 – 20:00

Lodziarnia „Sonia” zaprasza na 
smakołyki lodowe oparte na re-
cepturze rodzinnej zawierające 
tylko naturalne składniki. 

– Nasze lody smakują tak samo do-
brze od 56 lat, kiedy to rozpoczęli-
śmy ich produkcję. Jesteśmy wierni 
tradycji – zapewnia właścicielka. 

Lokal usytuowany w otoczeniu 
bujnej roślinności zaprasza do 
degustacji lodów w tradycyjnych 
smakach od śmietankowych, cze-
koladowych, jagodowych, truskaw-
kowych po malagę, bakalię czy 
brzoskwinię. 

Polecamy także: ■ desery lodowe 
■ lody Cassate ■ napoje ■ kawę 
■ herbatę

OD PAŹDZIERNIKA ZAPRASZAMY 
NA LODY DO NOWO OTWARTEJ SALI!

PYSZNE LODY PRZEZ CAŁY ROK!

Uchwała z dnia 16.12.2010r. 
w sprawie określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjaty-
wy lokalnej.

Uchwała z dnia 28.04.2011r. 
w sprawie emisji obligacji komu-
nalnych w 2011 roku.

Uchwała z dnia 28.11.2011r. 
w sprawie wyznaczenia Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej do organizo-
wania pracy z rodziną.

Uchwała z dnia 30.12.201r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska dla obszaru położo-
nego w dzielnicy Ruda w rejonie 
ulic Chryzantem i Bujoczka.

Uchwała z dnia 30.12.2011r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska dla obszaru poło-
żonego w dzielnicy Kochłowice 
w rejonie ulic: Grzybowej, Średniej 
i Przemysłowej.

Uchwała z dnia 30.12.2011r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ruda 
Śląska dla obszaru położonego 
w dzielnicy Halemba w rejonie 
ulicy Kaczmarka.

Uchwała z dnia 30.12.2011 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska dla obszaru położo-
nego w dzielnicy Halemba w rejo-
nie ulicy Młyńskiej.

Uchwała z dnia 30.12.2011r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska dla obszaru poło-
żonego w dzielnicy Bielszowice 
w rejonie ulicy Edmunda Kokota.

Uchwała z dnia 26.01.2012r. 
w sprawie przyjęcia programu go-
spodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Ruda Śląska 
w latach 2012 – 2016

Uchwała z dnia 27.09.2012r. 
w sprawie zmiany Statutu Przy-
chodni Specjalistycznej SPZOZ 

w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy 
ul. Niedurnego 50d nadanego 
uchwałą Nr PR.0007.8.2012 
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 
26 stycznia 2012 r.

Uchwała z dnia 27.09.2012r. 
w sprawie zmiany statutu Poradni 
Medycyny Szkolnej SPZOZ w Ru-
dzie Śląskiej z siedzibą przy ul. 
Radoszowskiej 163 nadanego 
uchwałą Nr PR.0007.105.2012 
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 
26 kwietnia 2012 r. 

Uchwała z dnia 11.10.2012r. 
w sprawie ustalenia wysokości po-
datku od nieruchomości dotyczą-
cej rurociągów sieci kanalizacyjnej 
i infrastruktury służącej oczysz-
czaniu ścieków, wytworzonych 
ze środków Funduszu Spójności 
lub ISPA.

Uchwała z dnia 24.10.2012r. 
w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej pod nazwą „Placówka 
Wsparcia Dziennego Rudzie Ślą-
skiej”.

Uchwała z dnia 24.10.2012r. 
w sprawie podziału miasta Ruda 
Śląska na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia granic, numerów i licz-

by radnych wybieranych w każ-
dym okręgu.

Uchwała z dnia 29.11.2012r. 
w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Miasta Ruda Śląska 
z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicz-
nego na rok 2013.

Uchwała z dnia 27.02.2013r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
1182/LXX/2010 Rady Miasta 
Ruda Śląska z dnia 01.10.2010 
r. w sprawie Statutu Miasta 
Ruda Śląska.

Uchwała z dnia 21.03.2013r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy 
najmu na czas nieoznaczony lo-
kalu użytkowego znajdującego się 
w Rudzie Śląskiej w budynku przy 
ul. Radoszowskiej 108.

Uchwała z dnia 25.04.2013r. 
w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie Domu Kultury w Rudzie 
Śląskiej oraz jego ujednolicenia.

Uchwała z dnia 23.05.2013r. 
w sprawie warunków udzielenia 

bonifi katy i wysokości stawki pro-
centowej bonifi katy od ceny nie-
ruchomości położonej w Rudzie 
Śląskiej – Orzegowie przy ulicy 
kard. Augusta Hlonda 27.

Uchwała z dnia 23.05.2013r. 
w sprawie opłaty targowej na te-
renie Miasta Ruda Śląska.

Uchwała z dnia 02.07.2013r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwier-
dzenia sprawozdania fi nansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu miasta na prawach 
powiatu Ruda Śląska za rok 2012.

Uchwała z dnia 02.07.2013r. 
w sprawie absolutorium dla Prezy-
denta Miasta Ruda Śląska z tytułu 
wykonania budżetu miasta na 
prawach powiatu za rok 2012.

Uchwała z dnia 08.07.2013r.  
w sprawie wyrażenia zgody na 
wniesienie nowych udziałów do 
spółki pod nazwą Aquadrom.
 
Uchwała z dnia 08.07.2013r.  
w sprawie wyrażenia zgody na 
wniesienie nowych udziałów do 
spółki pod nazwą Miejskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Miesz-
kaniowej.

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH W KADENCJI 2010-2014, WOBEC KTÓRYCH PODJĘTE ZOSTAŁO POSTĘPOWANIE NADZORCZE 
ZE STRONY WOJEWODY ŚLĄSKIEGO ALBO REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ

Uchwała z dnia 16.12.2010r. 
w sprawie określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjaty-

Uchwała z dnia 28.04.2011r. 
w sprawie emisji obligacji komu-

Uchwała z dnia 28.11.2011r. 
w sprawie wyznaczenia Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej do organizo-

Uchwała z dnia 30.12.201r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska dla obszaru położo-
nego w dzielnicy Ruda w rejonie 

Uchwała z dnia 30.12.2011r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska dla obszaru poło-

Uchwała z dnia 30.12.2011r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ruda 
Śląska dla obszaru położonego 
w dzielnicy Halemba w rejonie 
ulicy Kaczmarka.

Uchwała z dnia 30.12.2011 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska dla obszaru położo-
nego w dzielnicy Halemba w rejo-
nie ulicy Młyńskiej.

Uchwała z dnia 30.12.2011r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska dla obszaru poło-
żonego w dzielnicy Bielszowice 
w rejonie ulicy Edmunda Kokota.

Uchwała z dnia 26.01.2012r. 
w sprawie przyjęcia programu go-
spodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Ruda Śląska 
w latach 2012 – 2016

w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy 
ul. Niedurnego 50d nadanego 
uchwałą Nr PR.0007.8.2012 
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 
26 stycznia 2012 r.

Uchwała z dnia 27.09.2012r. 
w sprawie zmiany statutu Poradni 
Medycyny Szkolnej SPZOZ w Ru-
dzie Śląskiej z siedzibą przy ul. 
Radoszowskiej 163 nadanego 
uchwałą Nr PR.0007.105.2012 
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 
26 kwietnia 2012 r. 

Uchwała z dnia 11.10.2012r. 
w sprawie ustalenia wysokości po-
datku od nieruchomości dotyczą-
cej rurociągów sieci kanalizacyjnej 
i infrastruktury służącej oczysz-
czaniu ścieków, wytworzonych 
ze środków Funduszu Spójności 
lub ISPA.

Uchwała z dnia 24.10.2012r. 
w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej pod nazwą „Placówka 
Wsparcia Dziennego Rudzie Ślą-
skiej”.

Uchwała z dnia 24.10.2012r. 

by radnych wybieranych w każ-
dym okręgu.

Uchwała z dnia 29.11.2012r. 
w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Miasta Ruda Śląska 
z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicz-
nego na rok 2013.

Uchwała z dnia 27.02.2013r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
1182/LXX/2010 Rady Miasta 
Ruda Śląska z dnia 01.10.2010 
r. w sprawie Statutu Miasta 
Ruda Śląska.

Uchwała z dnia 21.03.2013r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy 
najmu na czas nieoznaczony lo-
kalu użytkowego znajdującego się 
w Rudzie Śląskiej w budynku przy 
ul. Radoszowskiej 108.

Uchwała z dnia 25.04.2013r. 
w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie Domu Kultury w Rudzie 
Śląskiej oraz jego ujednolicenia.

centowej bonifi katy od ceny nie-
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w sprawie opłaty targowej na te-

w sprawie rozpatrzenia i zatwier-
dzenia sprawozdania fi nansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykona-

w sprawie absolutorium dla Prezy-
denta Miasta Ruda Śląska z tytułu 
wykonania budżetu miasta na 

w sprawie wyrażenia zgody na 
wniesienie nowych udziałów do 
spółki pod nazwą Aquadrom.

w sprawie wyrażenia zgody na 
wniesienie nowych udziałów do 

Od kilku miesięcy jednym 
z ważniejszych problemów 
Rudy Śląskiej jest fatalna 

sytuacja finansowa Aquadromu. 
W lipcu odbyła się specjalna sesja 
Rady Miasta, podczas której głoso-
wano projekt uchwały autorstwa pre-
zydent Grażyny Dziedzic, aby miasto 
uratowało spółkę przez objęcie w niej 
udziałów o wartości ponad siedmiu 
milionów złotych. Sprawa budziła 
wielkie emocje, ale nikt wtedy nie 
przypuszczał, że dokument został źle 
przygotowany. Zastrzeżenia wniósł 
Wojewoda Śląski, który czuwa nad 
przestrzeganiem prawa w samorzą-
dach. Wadliwa okazała się nie tylko 
ta jedna uchwała. W ciągu niespełna 
trzech lata tej kadencji samorządu 
rudzcy radni prawie 30 razy głosowali 
nad prawnymi bublami. Rekordowy 
pod względem wadliwych uchwał 
okazał się okres od grudnia 2010 roku 

do listopada 2012. Część kontrower-
syjnych uchwał unieważnił wojewoda. 
Inne uchyliła sama rada. Nierzadko 
dotyczyły spraw ważnych dla mia-
sta. Prezes stowarzyszenia „Bona 
Fides”, które monitoruje działalność 
samorządów, nie wystawia rudzkiemu 
samorządowi zbyt dobrej cenzurki. 

- Świadczy to o bardzo niskim 
poziomie tworzenia prawa w mie-
ście. Źle świadczy o urzędnikach, 
prawnikach Urzędu Miasta – powie-
dział w rozmowie z telewizją „Sfera” 
Grzegorz Wójkowski, prezes stowa-
rzyszenia „Bona Fides” .

Dla części radnych ta sprawa 
nie ma większego znaczenia. Józef 
Osmenda w rozmowie ze „Sferą” 
stwierdził wręcz, że „radny nie musi 
się znać na merytoryce”. Problem 
jednak jest. Dostrzega go, m.in., Ja-
rosław Wieszołek, przewodniczący 
Rady Miasta. (fi l)

Wojewoda Śląski 
oraz Regionalna 
Izba Obrachunkowa 
unieważnili prawie 
30 uchwał podjętych 
w tej kadencji 
przez rudzką Radę 
Miasta. Spora część
z zakwestionowanych 
uchwał została 
przygotowana przez 
urzędników Grażyny 
Dziedzic, prezydent 
miasta. 

FABRYKA 
(prawnych) 
BUBLI?

Prezydencki projekt uchwały 
o podniesieniu kapitału Aquadromu 
nie był odosobnionym przypad-
kiem. Wojewoda zakwestionował 
także podobną uchwałę dotyczącą 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Mieszkaniowej. W obu 
przypadkach Wojewoda pisze 
o sprzeczności z Konstytucją pro-
jektów  prezydent miasta Graży-

ny Dziedzic. Na uwagę zasługuje 
również fakt, iż ta kadencja samo-
rządu jest gorsza od poprzedniej. 
Grażyna Dziedzic wypada gorzej 
od Prezydenta Andrzeja Stani. 
W kadencji 2006-2010 toczyły się 
jedynie 22 postępowania nadzorcze 
w sprawie poprawności uchwał 
rudzkiego samorządu. Rada Miasta 
Ruda Śląska nie ma w tej kadencji 
swojego prawnika, który mógłby ją 
wspomóc w procesie legislacyjnym, 
tak aby móc odrzucać źle przygoto-
wane uchwały. W minionych okre-
sach Rada Miasta miała prawnika 
na wyłączność. Do tych dobrych 
praktyk należy powrócić, do czego 
publicznie panią Prezydent nama-
wiam – mówi Wieszołek. 

- Niepokoi mnie rosnąca liczba źle 
przygotowanych uchwał majątko-
wych, które mają pierwszorzędne 
znaczenie dla naszego miasta. 

Jarosław Wieszołek, 
przewodniczący Rady Miasta
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RUDA ŚLĄSKA SŁABO RADZI SOBIE Z POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH. 

Pisaliśmy już na łamach „Prawdy”, że nasze miasto spadło w 2011 roku 
aż o 19 pozycji w rankingu samorządów sięgających po dotacje unijne. 

ZALEGŁOŚCI URZĘDU MIASTA Z POWODZENIEM NADRABIAJĄ RUDZKIE INSTYTUCJE.

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało pół miliona złotych na remont 
Miejskiego Domu Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu

HANYSY na inaugurację sezonu
W Miejskim Centrum 

Kultury im. H. Bisty 
w Nowym Bytomiu 

trwają intensywne prace remon-
towe. Zakończenie modernizacji 
budynku planowane jest na począ-
tek listopada. Placówka pozyskała 
na to przedsięwzięcie 500 tys. zł. 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, miasto dołożyło 
185 tys. zł. Remont nowobytom-
skiego obiektu rozpoczął się latem. 
Wykorzystano  bowiem czas, w któ-
rym w placówce mniej się dzieje 
i przede wszystkim nie odbywają się 
zajęcia dla dzieci oraz młodzieży. 
Zakres prac jest bardzo szeroki, 
obejmuje nie tylko wnętrze bu-
dynku, ale również najbliższe oto-
czenie i sąsiadujący z nim ogród. 
– W ramach trwającej moderni-

zacji wzmacniany jest 
strop pod sceną, prze-
budowywana widownia 
na balkonie sali widowi-
skowej, która w całości 
zostanie pomalowana, 
wymieniane są okna 

i drzwi oraz montowana insta-
lacja wentylacyjna w części po-
mieszczeń. Do tego dochodzi szereg 
prac remontowych, mających na 
celu naprawę pewnych elementów 
infrastruktury budynku, w tym 
ogrodu. Remontowany jest pod-
jazd dla osób niepełnosprawnych, 
schody wejściowe do budynku 
oraz wymieniana nawierzchnia 

z kostki  brukowej przed 
wejściem –  mówi Danu-
ta Rosa, dyrektor Miej-
skiego Centrum Kultury.

Widzów, którzy już 
w listopadzie zechcą sko-
rzystać z propozycji re-
pertuarowych placówki, 
zaskoczy bez wątpienia 
odnowione, estetyczne 
wnętrze budynku, szcze-

gólnie sali widowiskowej. Co więcej, 
będą mogli śmiało kupić bilet na bal-
kon, który do tej pory ze względu na 
słabą widoczność nie był zbyt atrak-
cyjny dla publiczności. Podwyższone 
po remoncie siedzenia umożliwią 
widzom swobodne obserwowanie 
tego, co dzieje się na scenie.

Pomimo trwającej modernizacji, 
już w październiku w placówce 
wznowione zostaną zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. W chwili obecnej 
przyjmowane są zapisy i odbywają 
się spotkania organizacyjne. Pierw-
sze wydarzenia artystyczne na sali 
widowiskowej zaplanowano na li-
stopad. Nowy sezon artystyczny 
w odnowionych wnętrzach MCK 
zainauguruje już 11 listopada ko-
lejną edycją „Hanysów”. (wt)

Foto. Maciej Geyer

Dwa wieżowce przy ul. 
1 Maja 320 i 322 w Wirku 
zupełnie zmieniły oblicze. 

Zostały ocieplone i pojawiła się 
na nich nowa, kolorowa elewacja. 
Jednak najważniejszym etapem 
modernizacji było usunięcie płyt 
azbestowo – cementowych. To kolej-
ne obiekty, z których pozbyto się tego 
rakotwórczego materiału. Według 
ostatnich danych w Rudzie Śląskiej 
znajduje się jeszcze ponad 200 bu-
dynków, w których wykorzystywany 
jest azbest pod różnymi postaciami. 
Najwięcej płyt azbestowo – cemen-
towych, stosowanych do ocieplenia 
budynków, można spotkać w Byko-
winie, bo aż ponad 132 tys. metrów 
kwadratowych. Nie ma ich natomiast 
wcale w Nowym Bytomiu i Chebziu.

Utylizacja azbestu oraz termomo-
dernizacja to kosztowna inwestycja. 
Remont budynku przy ul. 1 Maja 
320 pochłonął kwotę 456 tys. zł , 
natomiast sąsiedniego 423 tys. zł. 
Wspólnoty mieszkaniowe, których 
zarządcą jest Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Mieszkaniowej, 
same nie udźwignęłyby takiego cię-
żaru fi nansowego. Na ten cel udało 
się im się jednak pozyskać środki 
unijne, które w 85 procentach po-
kryły koszty.  

O unijne dofi nansowanie ubie-
gały się już w 2010 roku. Złożone 
wówczas wnioski w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego nie zostały 
uwzględnione w podziale pienię-
dzy. Znalazły się na liście rezerwo-
wej. W czerwcu ubiegłego roku, 
po półrocznym zbieraniu funduszy 
odzyskanych z przeprowadzonych 
przetargów, zarząd województwa 
śląskiego zdecydował o przekaza-
niu pieniędzy na rudzkie projekty.

W międzyczasie uzupełniono 
je o mocną argumentację. 

Po kilkumiesięcznym remoncie 
budynki zupełnie zmieniły wygląd. 
Radość mieszkańców jest ogrom-
na, trudno zresztą im się dziwić. 
Pozbyli się rakotwórczego azbestu, 
a bloki zostały ocieplone i nareszcie 
wyglądają estetycznie.

– Tak długo czekałam na tę 
chwilę, że nie mogę się nią nacie-
szyć. Świadomość, że mieszkamy 

w rakotwórczym budynku nie da-
wała mi spokoju. Teraz jest przede 
wszystkim bezpiecznie. Budynek 
został wyremontowany, a nowa 
elewacja prezentuje się bardzo 
ładnie – cieszy się pani Joanna. 

Od 40 lat mieszka tu też radna 
Cecylia Gładysz, która już w po-
przedniej kadencji niejednokrotnie 
składała w tej sprawie interpelacje. 

Poseł Danuta Pietraszewska 
podkreśla, że nie miała żad-
nych wątpliwości, aby wes-
przeć projekt.
– Pilotowałam go, bo był ważny 

dla ludzi. Tym bardziej cieszy mnie 
radość lokatorów i podziękowa-
nia jakie otrzymałam od zarządu 
MPGM. Od trzech lat Platforma 
Obywatelska pozostaje wprawdzie 
w opozycji do władz miasta, ale 
jest opozycją konstruktywną. Ja 
natomiast staram się wspierać 
rudzkie projekty w zdobywaniu 
środków na inwestycje służące mia-
stu i jego mieszkańcom. Udało mi 
się przekonać zarząd województwa 
śląskiego oraz minister Elżbietę 
Bieńkowską, aby budowę trasy N–S 
umieścić na drugim miejscu listy 
projektów kluczowych Regional-
nego Programu Operacyjnego na 

lata 2014–2020. To daje gwarancję 
realizacji jej w ciągu kilku najbliż-
szych lat. Trasa N–S, łącząca auto-
stradę A4 z DTŚ, może być atutem 
dla inwestorów i przyciągać ich 
do Rudy Śląskiej. Wsparłam rów-
nież działania Miejskiego Centrum 
Kultury im. H. Bisty. Po uprzednio 
odrzuconym wniosku, podjęłam in-
terwencję, w wyniku której placów-
ka pozyskała na remont siedziby 
500 tys. zł. z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego – dodaje 
poseł Pietraszewska.

Wobec tak dużego zaangażo-
wania posłanki we wsparcie pro-
jektu mieszkańców Wirku, dziwić 
może jej nieobecność na spotkaniu 
podsumowującym tę inwestycję. 
Czyżby nie otrzymała zaproszenia 
od władz miasta?  (wt)

Foto. Maciej Geyer

CECYLIA GŁADYSZ, RADNA

Mieszkańcy pozbyli się azbestu
   Remont dwóch wieżowców w Wirku kosztował prawie 900 tys. zł. Pieniądze na ten cel przekazał 

zarząd województwa śląskiego.

– Od lat staraliśmy się o zdjęcie azbestu z wieżowców. Gdy po-
jawiła się możliwość pozyskania środków unijnych na ten cel, od 
razu złożony został wniosek. Przy pierwszej weryfi kacji nie dopisało 
szczęście, wygrały większe inwestycje. W 2010 roku znaleźliśmy się 
na liście rezerwowej. Na tym etapie dużą rolę odegrała poseł Danuta 
Pietraszewska,  która przez cała czas czuwała nad losem naszego 
projektu, wiedząc jak ważny jest dla mieszkańców. Cieszymy się 
wszyscy, że się to udało. W imieniu sąsiadów i swoim pragnę jej za 
to gorąco podziękować.

Teraz mieszka się tu zdrowo i bezpiecznie.

Wyremontowane pomieszczenia robią wrażenie.



wrzesień 2013r.  PRAWDA O RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Społeczeństwo 5

Kilka miesięcy temu opuliko-
wano wyniki ankiety, z której 
wynika, że na 180  nastolat-

ków w Rudzie Śląskiej aż 30 miało 
myśli samobójcze, a wielu z nich 
swoje destrukcyjne plany usiłowało 
zrealizować. 

– Okazało się, że dzisiejszy 
rudzki uczeń to ktoś żyjący w sil-
nym stresie, bez wiary w swoją 
wartość, atrakcyjność, dobrą przy-
szłość, sukces, a nawet w sens ży-
cia. Często to przyszły samobójca 
– to cytat z „Dziennika Zachodnie-
go”, który szeroko pisał o niepoko-
jącej diagnozie rudzkiej młodzieży.

Być może, gdyby ci uczniowie 
znali ranking najlepszych miast 
i lokatę Rudy Śląskiej, odegnaliby 
precz samobójcze plany. W mieście 
powszechnego zadowolenia, nie wy-
pada przecież mieć ponurych myśli.

NIESTETY, NIE MOŻEMY 
NAPISAĆ NICZEGO KON-
KRETNEGO O RANKINGU 
I OKOLICZNOŚCIACH, 
W JAKICH POWSTAWAŁ. 

Wiadomo jedynie, że jest to 
fragment ogólnopolskiej diagno-
zy społecznej, którą przygotowuje 
prof. Janusz Czapiński. Nie wie-
my, ilu mieszkańców ankietowano, 
w jakich okolicznościach i  jakie za-
dano im pytania. Mamy nadzieję, 
że kwestionariuszy nie wypełniali 
jedynie pracownicy Urzędu Miasta. 
W ubiegłym roku w innym rankingu, 
gdzie analizowano poziom zamoż-
ności mieszkańców miast, okazało 
się że najbogatsi są obywatele Ja-
strzębia–Zdroju. Z internetowych 
komentarzy pod tą informacją wcale 
nie wynikało, że jastrzębianie czu-
ją się zamożni, a wręcz odwrotnie. 
Tajemnica ankiety tkwiła w tym,  
że uśredniono wszystkie dochody, 
a w tym niespełna 100 tys. mieście 
mieszka kadra kierownicza Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, która „nabiła” 
statystyczne kieszenie. Nie dziwi 
także pierwsze miejsce Bytomia, 
w konkursie na najbardziej przytulną 

miejscowość, organizowanym przez 
producenta czekolad z fi oletową 
krową. Naszemu sąsiadowi bardzo 
zależy na odczarowaniu wizerunku 
zdegradowanego miasta. 

DLACZEGO DO ANKIETY 
DIAGNOZUJĄCEJ ZADOWO-
LENIE MIESZKAŃCÓW NA-
LEŻY PODCHODZIĆ Z DUŻĄ 
REZERWĄ? PONIEWAŻ JEJ 
WYNIK ZBYT DALEKO 
ODBIEGA OD REALIÓW. 

Nawet przy dużej dozie lokalne-
go patriotyzmu, trudno uznać, że 
w Rudzie Śląskiej mieszka się lepiej 
niż w Katowicach, Bielsku – Białej, 
Gliwicach, Tychach czy Rybniku. 
Nie wspominając już o Wrocławiu, 
Olsztynie, Szczecinie, Toruniu czy 
Warszawie, które w rankingu też 
znalazły się za naszym miastem. 
Zbyt wiele obiektywnych wskaź-
ników ekonomicznych, demogra-
fi cznych i społecznych, wskazuje 
na to, że przed Rudą Śląską jest 
jeszcze bardzo wiele do zrobienia, 
aby osiągnąć średnie – jak na kra-
jowe warunki – standardy życia. Na 
65 polskich miast na prawach po-
wiatu Ruda Śląska znajduje się na 
przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi 
o liczbę podmiotów gospodarczych 
z numerem REGON. O czym to 
świadczy? Jedynie o tym, że zamiera 
w naszym mieście indywidualna ak-
tywność gospodarcza. Nie powstają 
nowe fi rmy. Ludzie nie chcą, albo się 
boją wziąć los w swoje ręce. Jeżeli 
żylibyśmy w mieście zadowolonych 
ludzi, tendencja byłaby odwrotna. 
Ruda Śląska wciąż jest miastem 
gospodarczej monokultury, uza-
leżnionym od jednej branży. Rządy 
prezydent Grażyny Dziedzic utrwa-
liły, a nawet wzmocniły tę symbiozę 
z górnictwem. Spośród 65 miast 
na prawach powiatu, jesteśmy na 
60 miejscu jeżeli chodzi o wydatki 
z budżetu na jednego mieszkańca. 
Mówiąc inaczej, lokalna władza 
wydaje na nas mniej, niż dzieje się 
to w innych miastach. To też nie 

DOSKONAŁE JEDZENIE W RODZINNEJ ATMOSFERZE

Pierogi jak u mamy
Pierogi z mięsem, owocami, szpi-

nakiem czy ze skwarkami, pachnące 
i budzące w nas wspomnienia z dzie-
ciństwa, w Rudzie Śląskiej można 
zjeść tylko w jednym miejscu. 
Niezwykłych, kulinarnych 
doznań dostarczy nam 
pierogarnia „Kasjopeja” 
w Wirku, przy ul. Dąbrow-
skiego. To tu delektując 
się wyśmienitym jedze-
niem powstającym zgodnie 
z przepisami autorstwa mamy 
właścicielki możemy poczuć się jak 
u „siebie”. W pierogarni panuje nie 
tylko wyśmienita, domowa kuchnia, 
ale taka też atmosfera. 

– Wspomnienie smaku pierogów 
z dzieciństwa, zainspirowało mnie 
do otworzenia rodzinnego interesu. 

Nasze potrawy powstają zgodnie 
z tradycyjnymi przepisami 

i zadowolą nawet najwy-
bredniejszego klienta 
– z uśmiechem opowia-
da właścicielka.

Jeżeli, jesteście Pań-
stwo amatorami pierogów, 

naleśników, krokietów, placka 
po węgiersku czy domowych zup to 

zapraszamy do tego uroczego, pełne-
go rodzinnego ciepła miejsca. Lokal 
ma już swoich stałych bywalców, bo 
jedzenie tu serwują – palce lizać!

Ruda Śląska, Wirek, ul. Dąbrowskiego 2 (była pizzeria), tel. 887 222 666. 
www.pierogarnia–kasjopeja.pl, oraz na Facebooku

PIEROGARNIA OFERUJE TAKŻE DOWÓZ JEDZENIA NA ZAMÓWIENIE

kasjopejakasjopeja

jest wskaźnik budujący społeczne 
zadowolenie.        

Urząd Miasta postępuje trochę 
ryzykownie chwaląc się tym rankin-
giem.  Nawet najwięksi zwolennicy 
obecnych rządów w mieście muszą 
przyznać, że brzmi to dosyć abstrak-
cyjnie, że w Polsce najlepiej żyje 
się w Gdyni, Poznaniu, Gdańsku, 
Rudzie Śląskiej i Toruniu. 

Chyba, że naprawdę doświad-
czamy tego wyróżnienia  i miesz-
kamy w krainie mlekiem, miodem 
i szczęściem płynącej. Wtedy wła-
dzom miasta pozostaje tylko jedno. 

Powinny zawnioskować  o przenie-
sienie stolicy województwa z Katowic 
do Rudy Śląskiej. A dlaczego nie 
pójść o krok dalej? Warszawie stolica 
się nie należy, skoro mieszkańcom 
nie żyje się tam dobrze. Z pierwszej 
piątki rankingu, wśród kandydatów 
na miasto stołeczne odpadają Gdynia 
i Gdańsk, bo idzie światowe ocie-
plenie i kto wie, czy nie wyleje się 
Bałtyk. Poznań też jest niepewny, 
bo Niemcy są blisko. W Toruniu, 
nie wiadomo, czy zgodzi się Ojciec 
Dyrektor. Kto pozostał?

Jerzy Filar

Skoro jest tak dobrze 
to dlaczego jest tak źle?

Mimo usilnych starań nie udało się nam dotrzeć do ani jednego uczestnika ankiety, na podstawie której ustalono 
ranking miast, gdzie mieszkańcom żyje się najlepiej. Wynika z niego, że w naszym regionie Ruda Śląska 

to prawdziwa kraina szczęśliwości, a w skali całego kraju wyprzedzają nas tylko Gdynia, Poznań i Gdańsk. 
Ranking stał się powodem do dumy i chwały Urzędu Miasta, choć sami mieszkańcy zastanawiają się, o co tutaj chodzi?

Liczba osób prowadzących 
działalność gospodarczą 
na tysiąc mieszkańców:
ZABRZE – 60

CHORZÓW – 74

KATOWICE – 88

ŚWIĘTOCHŁOWICE – 56

RUDA ŚLĄSKA – 51  
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Dlaczego , „Prawda” nie 
podejmuje tematu zasad 
nominacji na stanowiska 

prezesów miejskich spółek i na-
czelników  wydziałów w Urzędzie 
Miasta? Przecież sposób, w jaki 
wybierani są ludzie na ważne i od-
powiedzialne stanowiska w naszym 
mieście jest nie tylko parodią demo-
kracji, ale przede wszystkim bra-
kiem dbałości o wysokie standardy 
zarządzania miejskimi zasobami. 
Byłem kiedyś związany z rudz-
kim samorządem. Teraz mieszkam 
i pracuję w innym mieście,  ale 
nadal z uwagą śledzę to, co dzieje 
się w Rudzie Śląskiej. O ile się nie 
mylę, od momentu, kiedy władzę 
objęła prezydent Grażyna Dziedzic, 
na stanowiska w zarządach miej-
skich spółek nie przeprowadzono 
ani jednego konkursu. Wybierani 
są ludzie, których główną zaletą 
jest wierność władzy. To samo do-

tyczy naczelników wydziałów, a to 
właśnie na tym szczeblu pracow-
nicy powinni wykazać się głęboką 
wiedzą merytoryczną. Rozumiem, 
że prezydent miasta buduje naj-
bliższy krąg współpracowników 
z  ludzi, do których ma zaufanie. 
Jest dla mnie oczywiste, że zastęp-
cy prezydenta, sekretarz miasta 
i rzecznik prasowy muszą być 
z szefem związani emocjonalnie, 
bo oni także współtworzą politykę 
rozwoju miasta. Ale na czele spółek 
i wydziałów magistratu muszą stać 
fachowcy i menedżerowie, którzy 
znają się na swojej robocie. Oni 
nie są od polityki, ale od harówki. 
Po to są konkursy, aby wyłapać 
na takie stanowiska najbardziej 
kompetentnych ludzi. W innych 
miastach tak się dzieje. Polityką 

zajmuje się wąskie grono najbliż-
szych współpracowników prezy-
denta, a reszta pracuje. A jak jest 
w Rudzie Śląskiej? Wystarczy 
prześledzić internetowy BIP, aby 
zorientować się, że nie organizuje 
się tutaj konkursów na kierownicze 
stanowiska. Uważam, że powinni-
ście prześledzić trop nominacji na 
prezesowskie stanowiska szefów, 
m.in., Śląskiego Parku Przemy-
słowo – Technologicznego, Mediów 
Śląskich, miejskiego szpitala albo 
spółki wodociągowej. Jeżeli dojdzie-
cie do sedna odpowiedzi, dlaczego 
takim ludziom powierza się miejski 
majątek, znajdziecie odpowiedź na 
pytanie: dlaczego w Rudzie Śląskiej 
nie dzieje się tak, jak obiecywa-
no podczas kampanii wyborczej 
w 2010 roku.

Z poważaniem 
(nazwisko i miejsce zamieszkania 

do wiadomości redakcji)

Polityka6

F-Press oferuje:
  Reklamę w „Prawdzie o Rudzie 

Śląskiej” oraz w naszych gaze-
tach, ukazujących się w Jastrzę-
biu Zdroju, powiecie mikołowskim 
oraz w Świętochłowicach
  Pomoc w organizacji kampanii 

promocyjnych w innych mediach
 Realizację fi lmów
 Strony internetowe
 Kampanie wizerunkowe 

(w tym kampanie wyborcze)

tel. 32 209 18 18, 509 797 881, 
mail: redakcja@naszagazeta. info

Dlaczego poseł 
Danuta Pietraszewska 
namawia warszawia-
ków, aby nie uczest-
niczyli w referendum 
w sprawie odwołania 
prezydent miasta, 
a w swojej rodzinnej 
Rudzie Śląskiej zachę-
cała do udziału 
w podobnym 
głosowaniu?

13 października miesz-
kańcy Warszawy zde-
cydują czy Hanna 

Gronkiewicz – Waltz pozostanie 
do końca kadencji prezydentem 
stolicy. Platforma Obywatelska stoi 
po jej stronie, namawia warszawia-
ków, aby nie głosowali. Podobne 
stanowisko w wywiadzie telewizyj-
nym zajęła również poseł Danuta 
Pietraszewska. Niektórzy z naszych 
Czytelników sygnalizują, że są nieco 
zdezorientowani wypowiedzią pani 
poseł. Pamiętają bowiem, że przed 
rudzkim referendum mówiła o po-
trzebie wzięcia w nim udziału. Skąd 
taka zmiana, czy chodzi tylko o to, 
że prezydent Warszawy reprezen-
tuje Platformę Obywatelską, czy 
o coś więcej? 

Z tym pytaniem zwróciliśmy się 
do rudzkiej posłanki.  (wt)

Aleksandra Skowronek jednogłośnie 
została wybrana nową przewodniczącą 
rudzkiego koła Platformy Obywatelskiej.

WYBORY 
w rudzkiej PO
Zebranie wyborcze odbyło 

się w auli Państwowej 
Szkoły Muzycznej 

im. G.G. Gorczyckiego. 
Porządek obrad obej-
mował wybór nowych 
władz Koła oraz dele-
gatów na zjazd w po-
wiecie. Członkowie 
rudzkiej PO wybrali 
trzech wiceprze-
wodniczących Koła. 
Zostali nimi: prof. 
Aleksander Błaszczyk, 
Jarosław Kania i Leszek 
Nowociński. Nowym Sekre-
tarzem Koła wybrano Wojciecha 
Koźlika, natomiast Skarbnikiem 
– Sebastiana Warzechę.

Do Zarządu rudzkich struktur 
PO weszli natomiast: Danuta Pie-
traszewska, Andrzej Stania, Elż-
bieta Żurek, Danuta Rosa, Jerzy 
Woch i Urszula Koszutska.

Podczas sobotniego zebrania 
wybrano również 33 delegatów na 
zjazd PO w powiecie Ruda Śląska.

– Jesteśmy rok przed wybora-
mi samorządowymi. Plany mamy 
bardzo ambitne, musimy dobrze 
przygotować się do tych wyborów. 
Zamierzam stworzyć w rudzkiej 
Platformie Obywatelskiej zespół 
aktywnych ludzi, którzy chcą pra-
cować, chcą działać dla wspólnego 
dobra – deklaruje nowa przewod-
nicząca rudzkiego Koła PO. (ROD)

Foto: W.T.

– Między prezydent Warsza-
wy Hanną Gronkiewicz – Waltz, 
a prezydent Rudy Śląskiej Grażyną 
Dziedzic jest  różnica, a właściwie 
przepaść. Widać to w ilości ścią-
gniętych do obydwu miast środków 
zewnętrznych i liczbie inwestycji. 
Warszawa przoduje w kraju w po-
zyskiwaniu funduszy unijnych 
i rozmachu inwestycyjnym. Nieste-
ty, nasze miasto pod tym względem 
jest niemal na przeciwległym bie-
gunie. W Rudzie Śląskiej większość 
niewielkich środków pozyskanych 
z zewnątrz udało się zdobyć dzięki 
zaangażowaniu opozycyjnej PO 
i skutecznym poparciu przeze mnie 
kilku projektów. Rudzkie inwesty-
cje to najczęściej niewielkie zada-
nia, których nie da się w żaden 
sposób porównać do ogromnych 

inwestycyjnych przedsięwzięć 
w stolicy. Odwołanie prezydent 
Gronkiewicz – Waltz to tak jak 
zgaszenie światła dla Warszawy. 
Komisarz, który zająłby jej miejsce, 
w tak krótkim czasie nie poradził-
by sobie ze sfi nalizowaniem wielu 
z nich. U nas wręcz przeciwnie. 
Odejście ze stanowiska prezydent 
Grażyny Dziedzic byłoby zapa-
leniem światła dla pozyskania 
inwestorów, nie tych budujących 
kolejne markety, zwane o zgro-
zo galeriami lecz realizujących 
przedsięwzięcia tworzące miejsca 
pracy. Z pewnością również sku-
teczność ubiegania się o środki 
unijne byłaby o wiele większa, bo 
aby je zdobyć trzeba umieć pisać 
dobre wnioski, a tych w tej chwili 
w Rudzie Śląskiej brakuje. 

RÓŻNICA a raczej 
PRZEPAŚĆ

POSEŁ DANUTA PIETRASZEWSKA:
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- Nawet nie pytam o genezę 
Stowarzyszenia „Referendum”. 

- Chcieliśmy, aby nazwa Stowa-
rzyszenia mówiła o nas wszystko. 
Pierwsze referendum i przygoto-
wania do drugiego zmobilizowało 
kilkanaście tysięcy rudzian, zmę-
czonych, rozczarowanych i zde-
gustowanych sposobem rządzenia 
miastem przez Grażynę Dziedzic 
i jej najbliższych współpracowników. 
Już wtedy pojawił się pomysł, aby 
temu spontanicznemu, społeczne-
mu i masowemu ruchowi nadać for-
malne kształty. W lipcu złożyliśmy 
dokumenty potrzebne do rejestracji 
stowarzyszenia. Wprawdzie Urząd 
Miasta wniósł kilka zastrzeżeń for-
malnych do statutu, ale nanieśliśmy 
poprawki i myślę, że lada dzień zo-
staniemy zarejestrowani. I wtedy 
zaczniemy działać.  

- Chcecie zorganizować ko-
lejne referendum?

-  Na rok przed wyborami samo-
rządowymi nie miałoby to większego 
sensu. Chcemy się skupić na pracy 
z mieszkańcami i dla mieszkańców 
naszego miasta.

- Czyli?
- Musimy bronić mieszkańców 

przed władzą. Pomagać obywate-
lom, którzy czują się pokrzywdzeni 
przez urzędników. Mam przy tym 
na myśli kadrę kierowniczą Urzędu 
Miasta, a nie szeregowych pracow-
ników.

- Ci na niższych szczeblach 
są w porządku?

- Oczywiście, że tak! Mam zna-
jomych wśród szeregowych urzęd-
ników i jest mi ich szczerze żal. 
Nie zazdroszczę im stresujących 
warunków pracy. Oni boją się do 
tego stopnia, że kiedy widzą mnie 
na ulicy to przechodzą na drugą 
stronę, aby nie stwarzać pretekstu 
do spotkania. Później dostaję sms 
z przeprosinami.

- Chcecie bronić obywateli 
przed władzą, ale wy też po-
trzebujecie pomocy. Policja 
nadal ściga organizatorów re-
ferendum?

- Sam pan wie o tym najlepiej, 
bo o naszych perypetiach pisze 
„Prawda”. Tomka Wróbla spo-
tykają szykany, ponieważ śmiał 

krytycznie wypowiedzieć się na 
temat Straży Miasta,  ale wszyscy 
przecież wiemy, że to był tylko pre-
tekst. Mariana Sławika oskarżono 
o rzekome złamanie ciszy podczas 
referendum. Na szczęście Sąd od 
razu zorientował się, że te oskar-
żenia nie mają podstaw prawnych 
i wydał wyrok uniewinniający.

- Pan też bywa „gościem” 
na policji?

- Nie ominęła mnie ta przyjem-
ność, choć nie mam pretensji do 
policjantów, bo oni muszą reagować 
kiedy ktoś składa doniesienie. 

- Pana „przestępcza” dzia-
łalność też polega na tym, że 
podnosi rękę na władzę?

- Na nikogo ręki nie podnoszę. 
Korzystam z praw, jakie daje mi 
konstytucja, demokracja i społe-
czeństwo obywatelskie. Taki jest 
też cel naszego Stowarzyszenia. 
Chcemy uświadamiać mieszkań-
ców, jakie mają prawa oraz jakie 
obowiązki ma wobec nich władza. 

- Kto należy do Stowarzy-
szenia?

- Różne środowiska. Wśród 
założycieli jest wielu referen-
dystów, ale nie tylko oni tworzą 
trzon Stowarzyszenia. Należą do 
nas ludzie, którzy od początku 
krytycznie oceniali styl rządzenia 
prezydent Grażyny Dziedzic, ale 
w dużej części są tacy, którzy byli 
kiedyś jej zwolennikami, którzy 
wierzyli w „OdNowę”, a widząc 
to, co dzieje się w mieście, po-
wiedzieli „dość!”. Jest sporo lu-
dzi młodych. Wszyscy czujemy 
się oszukani postawą prezydent 
Dziedzic. Zdajemy sobie sprawę, 
że w polityce nie zawsze da się 
zrealizować wyborcze obietnice. 
Jednak rozdźwięk między tym, 
co deklarowała Grażyna Dziedzic 

a tym co faktycznie robi, przekra-
cza granice złamania umowy mię-
dzy kandydatem a wyborcami. To 
naruszenie zasad zwykłej, ludzkiej 
przyzwoitości. 

- Kto za wami stoi?
-  Nikt. Nie jesteśmy zapleczem 

ani przybudówką żadnej partii, 
nie mamy też cichych sponsorów, 
choć zapewne taki zarzut pojawi 
się w przekazie propagandowym 
Urzędu Miasta.

- Rejestrując Stowarzyszenie 
daliście sygnał, że jesteście roz-
czarowani nie tylko władzami, 
ale także elitami politycznymi 
Rudy Śląskiej, które w Radzie 
Miasta stoją w opozycji do Gra-
żyny Dziedzic.

- Nie przyjmujemy bezkrytycznie 
działań rudzkiej opozycji. Uważam, 
że w wielu sytuacjach powinna ona 
zająć bardziej stanowcze stanowi-
sko.

- Na przykład.
- Modelowym przykładem może 

być historia radnej Ewy Błąkały – 
Zawronek, z proprezydenckiego 
ugrupowania Razem dla Rudy. 
Z tego, co wiemy, kiedy obejmowała 
ona fotel radnego pełniła równo-
cześnie funkcję wicekierownika 

w miejskiej przychodni lekarskiej. 
W świetle ustawy o samorządzie, 
łączenie tych stanowisk jest niele-
galne. Gorąca dyskusja toczyła się 
na ten temat na rudzkich forach 
internetowych, ale niestety na fo-
rum Rady Miasta, mimo naszego 
ofi cjalnego zapytania, nikt nie pod-
jął dogłębnej próby wyjaśnienia tej 
sprawy. Sama zainteresowana też 
nie zdementowała tych informacji. 
Można odnieść wrażenie, że radni 
zamietli sprawę pod dywan. Między 

innymi dlatego potrzebne jest nam 
stowarzyszenie, by móc żądać wy-
jaśnienia takich spraw.  

- Pan narzeka, a tymczasem 
Ruda Śląska znalazła się na 
czwartym miejscu w ogólno-
polskim rankingu miast, w któ-
rych żyje się najlepiej…

- Proszę sobie nie drwić, bo to jest 
kolejny przykład na to, w jaki sposób 
władze miasta manipulują opinią 
publiczną stosując pijarowe sztucz-
ki, aby odwrócić uwagę od rzeczy-
wistych problemów Rudy Śląskiej. 
W działaniach propagandowych 
magistrat sugeruje mieszkańcom, 
że ten, kto nie wierzy w ranking, 
ten nie jest lokalnym patriotą. Nie 
znam okoliczności i metodologii 
tworzenia tego rankingu, ale nikt 

przy zdrowych zmysłach nie powie 
mi, że pod względem jakości życia 
plasujemy się w krajowej czołówce. 
Jestem lokalnym patriotą, zależy 
mi na moim mieście, zresztą gdyby 
było inaczej nie angażowałbym się 
w działalność społeczną. Dener-
wuje mnie jednak sytuacja, kiedy 
otoczenie prezydent Dziedzic za-
miast wziąć się do konkretnej roboty, 
tworzy kolejny, fałszywy mit, który 
wywołuje tylko drwiny i złośliwe 
komentarze wśród mieszkańców 
innych miast. Chcemy postawić 
naprawdę na inną jakość władzy, 
na prawdziwą demokrację, na dia-
log z mieszkańcami. Ruda Śląska 
ma tu problem, bo jak dotąd, każ-
de ugrupowanie rozumiało to jako 
upoważnienie do propagandy, a ta 
jest ogromnie kosztowna. Zachę-
cam do zainteresowania kosztami 
wydawania Wiadomości Rudzkich, 
innych biuletynów, jak i kosztami 
organizowania spotkań, których 
jedynym celem jest manipulacja. 
Każdy uczestnik tych spotkań, który 
zadaje niewygodne pytanie, jest od-
suwany od mikrofonu, albo co gorsza 
– skarżony – jak Tomek Wróbel…  
To ma być demokracja?!  Chyba już 
takie metody „dialogu społecznego” 
były przerabiane w naszej historii…

- Za rok odbędą się wybory 
samorządowe. Stowarzyszenie 
„Referendum” wystawi swo-
ją listę?

- Mamy zobowiązanie wobec 
kilkunastu tysięcy rudzian, którzy 
w referendum powiedzieli Grażynie 
Dziedzic „nie”. Nie możemy tych 
ludzi zawieść. Uprzedzając kolejne 
pytanie, na razie jest za wcześnie, 
aby mówić o konkretnych kandy-
datach do Rady Miasta i na urząd 
prezydenta. 

Z BARTOSZEM SZABATOWSKIM, 
współzałożycielem Stowarzyszenia 
Obywatelskiego „Referendum” 
rozmawia Jerzy Filar

Mamy zobowiązanie wobec kilkunastu tysięcy 
rudzian, którzy w referendum powiedzieli Grażynie 
Dziedzic „nie”. Nie możemy tych ludzi zawieść. 
Uprzedzając kolejne pytanie, na razie jest za wcze-
śnie, aby mówić o konkretnych kandydatach do 
Rady Miasta i na urząd prezydenta. 

„

Bartosz Szabatowski i Barbara Kołodziej podczas konferencji prasowej przed referendum.

Nasze miasto zasługuje na 
prawdziwą i uczciwą odnowę
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Oferujemy usługi 
W KAŻDYM ZAKRESIE 

KRAWIECTWA!
Tel. 516 566 575

Wędkarski OKOŃ

Tel. 600-829-766
Nasza strona oraz sklep internetowy   
www.okon.abc24.pl

Godz otwarcia: pon-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00

RABAT -10%

Pieczywo, wyroby cukiernicze, 
torty, oferta weselna

tel. 601 860 950

Strzyżenie męskie
Strzyżenie damskie 
Przedłużanie włosów
Zagęszczanie włosów
Farbowanie
Balejaż

SALON FRYZJERSKO
–KOSMETYCZNY

FABRYKA OKIEN 
OKNA ● DRZWI

tel. 32 771 78 41
e-mail: ruda.wirek@wafam.pl

www.wafam.pl

Tel.: 32 771 72 57, 508 416 296
www.duet-salon.pl

Dobry dojazd ■ Doskonała lokalizacja ■ Dogodne warunki najmu

DOMINO
W Rudzie Śląskiej trudno o lepiej po-

łożoną powierzchnię handlową. Do-
mino leży w dzielnicy  Wirek, przy 

ulicy Obrońców Westerplatte 36, obok drogi 
925 (ul. 1 Maja), która jest najważniejszym 
szlakiem komunikacyjnym w mieście. W bez-
pośrednim sąsiedztwie znajduje się centrum 
handlowo–rozrywkowe Ruda Śląska 
Plaza. W 2009 r. w budynku „Domi-
na” przeprowadzono kompleksową 
modernizację. W 2012 r. oddano do 
użytku dobudowaną część obiektu, 
w której aktualnie mieści się oddział 
Banku ING. Kompleks obejmuje: 
dwupoziomowe centrum handlowe, 
przyległy budynek biurowo usługowy 
oraz dwa parkingi na około 150 sa-
mochodów. Tutaj dobrze się handluje 
i prowadzi interesy.

DOBRZE POŁOŻONE

Obrońców Westerplatte

Obrońców Westerplatte 36
C.H. DOMINO

1 M
aja

1 Maja

925
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www. .win.pl

odżywki ▪ spalacze tłuszczu
ubrania ▪ sprzęt do sportów walki

TRENER PERSONALNY
Tel. 502 308 427

 SERWIS
 SKUP 
 SPRZEDAŻ

NASZA OFERTA:
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Telefony Komórkowe – nowe i używane
Akcesoria do telefonów oraz tabletów 
Folie●Baterie●Pokrowce●Ładowarki 

oraz wiele innych  
Gry i konsole

ZAPRASZAMY!
Tel: 508 237 127, e–mail: fcm.rsl@gmail.com

www.fcmobile.pl

NAJWIĘKSZY WYBÓR
ATRAKCYJNE CENY!

Profesjonalne usługi 
w zakresie pielęgnacji 

twarzy, ciała, dłoni i stóp.
Tel. 72 181 98 50

FITNESS, SIŁOWNIA, 
SPINNING, 

SZKOŁA TAŃCA, 
VACU, ROLLETIC, 

SAUNA, DIETETYKA, 
ODCHUDZANIE

Godziny otwarcia: pon.-czw. 6:00-22:00, pt. 6:00-21:00,
sob. 10:00-18:00, niedz. 14:00-18:00

tel. 32 244 58 94, email: biuro@studioenergia.com.pl
www.studioenergia.com.pl

DWA RAZY WIĘKSZY! Dwie sale fi tness, 
strefa treningu funkcjonalnego i cross trening. 

Sala dla dzieci klientów – grati s!
Tel. 32 240 15 10 

możliwość zamówień 
telefonicznych

POLECAMY 
świeże kurczaki z rożna, 

kebeb, china boxy, zestawy 
obiadowe oraz wiele innych 

dań typu fast food.

GRILL BAR 
LUNCH

GODZINY OTWARCIA: 
pon.-czw. 9.00-22.00, 

pt. i sob. 9.00-24.00, niedz. 13.00-22.00

Dobry dojazd ■ Doskonała lokalizacja ■ Dogodne warunki najmu

DOMINO
DOBRZE POŁOŻONE

!WOLNE POWIERZCHNIE!
15 m2  –  800zł netto z mediami (duża witryna)
33 m2  –  25zł/m2 netto + media (dwie duże  

witryny)
48 m2  – 25 zł/m2 netto + media
87 m2  – 25zł/m2 netto + media 
378 m2  –  25zł/m2 netto + media (można 

negocjować stawkę)
75 m2  –  25zł/m2 + media (lokal z dużą 

witryną blisko wejścia)
301 m2  – 35zł/m2 (pasaż górny)
641 m2  –  35zł/m2 (pasaż górny, wejście 

z zewnątrz 12 mb, witryny)

CENY NAJMU 
ATRAKCYJNE

ODDZIAŁ 
ING BANKU 
ŚLĄSKIEGO S. A.

 797 60 21 81

Od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00-18.00.

ODZIEŻ DAMSKA
ODZIEŻ NOWA 
I UŻYWANA
Do każdego zakupu 

KORALE lub KOLCZYKI 
GRATIS

WSZYSTKO 
WYPRZEDAŻ-50%

Tel. 535 040 406

SALON FIRAN, 
POŚCIELI I TKANIN

Tel. 882 011 783
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Znany rudzki przedsiębiorca branży bla-
charsko – lakierniczej, Jerzy Paja daje się 
poznać nie tylko z wprowadzania nowa-
torskich rozwiązań techniczno techno-
logicznych w swoim zakładzie, ale i jako 
zwolennik poradnictwa dla kierowców.

O rzeczach przydatnych 
każdemu kierowcy można 
przeczytać na jego facebo-

oku, a ostatnim jego pomysłem był 
udział w akcji pod hasłem „poddaj 
swoje auto kontroli”, którą również 
współorganizował. Przez dwa dni 
kierowcy przejeżdżający obok wi-
reckiej stacji paliw BP, mogli pod-
jechać na specjalnie przygotowane 
stanowisko, by skorzystać z bez-
płatnych porad i usług fachowców 
w zakresach:
– przegląd korozyjny;
–  badanie stanu nadwozia, w tym 

powłoki lakierniczej;
–  sprawdzenie stanu płynów (oleju, 

w układzie hamulcowym, chłod-
nicy, spryskiwaczach) oraz sta-
nu opon;

–  sprawdzenia układu klimatyzacji.

Ponadto mogli się do-
wiedzieć, jak postępować 
po kolizji samochodowej 
oraz skorzystać z porad 
na temat ubezpieczeń 
komunikacyjnych (np. 
jak najkorzystniej ubez-
pieczyć samochód).

W czasie trwania 
akcji z porad fachow-
ców skorzystała setka 
kierowców. Najczęściej 
prosili o porady z zakre-
su napraw lakierniczych 
(otarcia, porysowania, 
matowienie, zacieki 
i korozja) oraz klimatyzacji. Nie-
których interesowały nowinki, 
jak pokrywanie lakieru warstwą 
tefl onu, co chroni powłokę przed 
brudem i korozją oraz „tańczące 

kropelki” na szybie, czyli pokry-
wanie szyb samochodowych środ-
kiem, po którym przy prędkościach 
powyżej 70 km/godz. nie trzeba 
używać wycieraczek, gdyż ponad 

90 procent wody spływa z szyb, 
bez ich używania. 

– Dla wielu kierowców, samo-
chód jest ich miłością, więc infor-
macji na temat eksploatowania 

i utrzymania pojazdu 
nigdy za wiele. Stąd 
też pomysł tej akcji. 
Jeśli naszymi rada-
mi mogliśmy komuś 
pomóc, to warto było 
taką akcję zorganizo-
wać. Generalnie niby 
każdy właściciel samo-
chodu wszystko o nim 
wie, a potem w czasie 
rozmowy mówi: „a tego 
to nie wiedziałem”. Te-
raz już wie, a ja jestem 
usatysfakcjonowany, 
że mogłem jego wiedzę 

poszerzyć – powiedział po zakoń-
czeniu akcji Jerzy Paja, dodając, że 
w następnych akcjach tego typu, na 
pewno będzie uczestniczył.

Tekst i foto: Tadeusz Piątkowski 

KWK WIREK



GRECARS
SERWIS OPON . MECHANIKA . KLIMA

Komputerowe wyważanie ■ Wulkanizacja opon i dętek 
■ Pompowanie azotem ■ Prostowanie i malowanie felg 

■ Śruby, zabezpieczenia kół, pierścienie centrujące

WYMIANA OPON
WYMIANA OPON W TYM RUNONFLAT

SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

Świętochłowice – Zgoda, ul. Wojska Polskiego 48
tel. 602 178 996, www.grecars.pl

Z tą gazetą rabat 50% na pompowanie azotem 
lub 25% na wymianę zaworów. Rabat na inne usługi 5%.
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Frontem do 
kierowców

Sygnalizacja ułatwi ruch 
W BIELSZOWICACH

Rozpoczęła się budowa sygnalizacji 
świetlnej w Bielszowicach na skrzy-
żowaniu ulic Kokota, ks. Niedzieli 
i Halembskiej. Z utrudnieniami, któ-
re jak zapewnia Kornel Milbrant 
z Wydziału Dróg i Mostów, nie będą 
duże, kierowcy muszą liczyć się 
przez kilka najbliższych tygodni. 
Ta drogowa inwestycja powinna 
zakończyć się 12 października.

Na skrzyżowaniu zastoso-
wana zostanie sygnalizacja 
akomodacyjna, której dzia-

łanie polega na tym, że czas włącze-
nia świateł będzie się automatycznie 
dostosowywał do natężenia ruchu 
samochodów w danym kierunku. 
Dla pieszych przewidziano sygna-
lizację wzbudzaną, aktywowaną 
przyciskiem i emitującą dźwięk 

dla osób niewidomych. 
Koszt całej inwestycji 
powinien zamknąć się 
w 473 tys. zł.

 – Głównym zada-
niem jest sam montaż 
sygnalizacji. Towarzy-
szyć będą temu korekty  
w organizacji ruchu, ale 
będą one kosmetyczne – 
dodaje Kornel Milbrant 

To ważna inwesty-
cja drogowa z punktu 
widzenia mieszkańców 
Bielszowic i kierowców 
tędy przejeżdżających. 
Sygnalizacja znacznie 
ułatwi ruch pieszych, 
który na wspomnianym 
skrzyżowaniu znacznie 
zwiększa się w godzi-

nach, w których w kopalni „Biel-
szowice” pracę rozpoczyna kolejna 
zmiana. Ulgę poczują też kierowcy, 
zwłaszcza ci, którzy w godzinach 
szczytu usiłują wyjechać z ulic ks. 
Niedzieli i Halembskiej na ulicę 
Kokota. Sygnalizacja świetlna bez 
wątpienia poprawi w tym miejscu 
bezpieczeństwo. (wt)

Foto. Maciej Geyer

Zbliża się kolejna edycja Konkursu 
Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka 
Jesień”, imprezy z kilkudziesięcio-
letnią tradycją. W ubiegłym roku 
Muzeum Miejskie im. Maksymilia-
na Chroboka wraz z Towarzystwem 
Przyjaciół Rudy Śląskiej postano-
wiło rozszerzyć jego formułę o ple-
ner malarski dla dzieci i młodzieży. 
Pomysł okazał się strzałem w dzie-
siątkę, więc organizatorzy również 
w tym roku zamierzają zaprosić mło-
dych artystów do udziału w warsz-
tatach plastycznych połączonych 
z konkursem. 

Termin pleneru ustalono na 
12 października. Jego tema-
tem będzie „Dzielnica Ruda 

i jej  najpiękniejsze zabytki”. Mogą 
wziąć w nim udział: przedszkolacy 
w wieku  5 – 6 lat  oraz uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich, którzy nie ukoń-
czyli 18 roku życia. 

Młodzi ludzie zainteresowani 
plenerem proszeni są o kontakt 
z rudzkim muzeum do 4 paździer-
nika. Ogłoszenie wyników konkur-
su, wręczenie nagród i otwarcie 
wystawy poplenerowej nastąpi 20 
listopada. Więcej informacji na te-
mat tego artystycznego wydarzenia 
można uzyskać pod  numerem tele-
fonu (32) 248–44–57 lub na stronie 
internetowej Muzeum Miejskiego 
im. M. Chroboka. (w)

MUZEUM ZAPRASZA 
NA DRUGI 

MALARSKI 
PLENER
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  W całym kraju samorządy, organi-
zacje przyrodnicze, leśnicy i zwykli 
ludzie podejmują walkę o ratowanie 
kasztanowców, których w zastra-
szającym tempie ubywa w naszym 
otoczeniu. Tymczasem w Rudzie 
Śląskiej kasztanowce  się niszczy, 
wycinając i „przycinając”.

Tak zwane koronowania, czy 
„zabiegi pielęgnacyjne w obrębie 
korony”, mają w istocie rzeczy jeden 
cel. Doprowadzenie do śmierci nie-
wygodnego komuś drzewa, poprzez 
pozbawienia go całego aparatu asy-
milacyjnego.

Powyższy wniosek nasuwa się na 
widok straszliwie okaleczonego, do-
rodnego do niedawna kasztanowca 
na skwerze przy ulicach Tuwima 
i Katowickiej w Wirku. Drzewo 
z całą pewnością umrze.

Ponieważ zieleniec stanowi wła-
sność miejską mniemamy, że władze 
miasta wydały pozwolenia na ową 

„pielęgnację”, a może nawet ją zleci-
ły. Będziemy niezmiernie wdzięczni 
za wyjaśnienie tej kwestii i podanie 
nam nazwiska i kwalifikacji osoby, 
która „pielęgnowała” to drzewo oraz 
uzasadnienie zabiegu.  (rtpd)

Mieszkańcy ul. Krasińskiego w Wir-
ku mają zamiar zmienić nieco swo-
je najbliższe otoczenie. Są pewni, 
że ich propozycje, pozwalające 
usunąć pewne mankamenty, uła-
twią im życie.

– Przede wszystkim zależy nam 
na remoncie chodnika. Jest on znisz-
czony przez samochody odbierające 
odpady, a należące do Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych. Naszym 
zdaniem, gdyby doszło do realizacji 
tej inwestycji, należałoby dokonać 
pewnych przeróbek – tłumaczy pan 
Jan, mieszkaniec ul. Krasińskiego. 

Zarówno on jak i jego sąsiedzi 
uważają, że warto poszerzyć ulicę 
kosztem chodnika. To pozwoliłoby 
na swobodny przejazd śmieciarek. 
Proponują też podniesienie krawęż-
ników, co uniemożliwiłoby parkowa-
nie samochodów pod ich oknami. 
Stojące w dzień i w nocy pojazdy 

stanowią  dużą uciążliwość i uprzy-
krzają życie. 

– Mamy też pomysł na to, gdzie 
samochody mogłyby parkować. 
Idealnym miejscem byłby par-
king przy ul. Jarzębinowej. Aby 
kierowcy zostawiający tam swoje 
samochody czuli się komfortowo, 

należałoby to miejsce oświetlić  
– dodaje pan Jan.

Mieszkańcy zdają sobie sprawę 
z mnogości swoich potrzeb, mają 
jednak nadzieję, że nie okażą się 
one zbyt kosztowne i w ramach 
przyszłorocznego budżetu uda się 
je zrealizować.  (wt)
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Nawet nie wiedzieliśmy, że mamy taką moc sprawczą. Ledwie napisaliśmy, że potrzebne jest przejście dla pie-
szych, a w kilkanaście dni później pojawiły się w tym miejscu ekipy remontowe.  Testujmy dalej! Informujcie nas  
Państwo, co należy w Rudzie Śląskiej zrobić albo poprawić. My o tym napiszemy i… poczekamy na efekty.

Mieszkańcy bloków położonych przy 
ul. 1 Maja 320, 322 w Wirku naj-
bardziej cieszą się z modernizacji 
budynków, zrzucono bowiem rako-
twórczy azbest oraz wykonano nową 
termomodernizacje i elewację. 

To dodało im sił do dalszego 
działania. Razem z sąsiada-
mi z pozostałych wieżowców 

zamierzają teraz zagospodarować 
najbliższe otoczenie. Skorzystali 
z okazji i swoje propozycje zgłosili do 
budżetu obywatelskiego na przyszły 

rok. Jeśli nie znajdą one akceptacji, 
będą nadal walczyć o ich realizację.

– Na naszym osiedlu brakuje 
placu zabaw dla dzieci i miejsca 
relaksu dla osób starszych. Mamy 
za to teren na obydwie inwestycje 
– mówią mieszkańcy.

Wskazują na boisko, a właściwie 
jego pozostałość, położoną między 
blokami 318 i 320. Zdaniem miesz-
kańców, ten obiekt zupełnie nie 
przyjął się w tym miejscu,  co widać 
zresztą gołym okiem.

– Dzieci chodzą grać do pobli-
skiej szkoły, a tu nikt nie zagląda. 
To byłoby doskonałe miejsce na plac 
zabaw, bo ten, który jest na osiedlu 
przypomina dawną epokę. Na pew-
no powinien być ogrodzony. Można 
by równocześnie tuż obok zrobić za-
kątek dla seniorów. Wystarczyłoby 
kilka ławek obsadzonych wysokimi 
krzewami i drzewami – planują 
mieszkańcy i wierzą, że w przy-
szłym roku uda im się ten plan 
wcielić w życie. Bez finansowego 
wsparcia miasta będzie to jednak 
niemożliwe. (wt)

Foto. Maciej Geyer

Zakątek dla dzieci i dla seniorów

Jakiś czas temu pisaliśmy, że mieszkańcom Halemby 
brakuje przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżo-
wania ulic Harcerskiej, 1 Maja i Brodzińskiego. 

To – zdaniem halembian – bardzo niebezpieczne miej-
sce.  – Na ulicy Harcerskiej znajduje się przychodnia 
i sporo osób w niej się leczy. Ludzie skracają sobie 

drogę i pomimo braku pasów dla 
pieszych usiłują pokonać na wła-
sne ryzyko główną ulicę miasta. 
Narażają się na duże niebezpie-
czeństwo. Słyszałem, że doszło 
tu nawet do wypadku – mówi 
pan Józef, mieszkaniec Halemby.

Wprawdzie trzysta metrów 
od tego newralgicznego miej-
sca znajduje się przejście dla 
pieszych, ale jak twierdzą ha-
lembianie, dla ludzi starszych, 
chorych czy niepełnosprawnych 
to zbyt długi odcinek, który trze-
ba niestety dodatkowo pokonać. 

Napisaliśmy, iż mamy nadzieję, że sugestie mieszkańców 
wezmą pod uwagę urzędnicy rudzkiego magistratu, No 
i proszę. Napisaliśmy, a w kilka dni później pojawiły 
się ekipy budowlane, aby zainstalować przejście dla 
pieszych w okolicy niebezpiecznego skrzyżowania. To 
się nazywa potęga prasy. Tapi

Skuteczna PRAWDA

Czy zwężą chodnik?

W kilka dni później pojawili się drogowcy.

Napisaliśmy, że potrzebne jest przejście...

Czy powstanie tu plac zabaw?

ZAMORDOWANY 
KASZTANOWIEC

Chcą poszerzyć ulicę 
kosztem chodnika 
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Eko  Aktywni

Gabriela Lenartowicz, prezes Funduszu, 
podczas uroczystości wręczania nagród 
podkreśliła, że możemy być dumni z ak-

tywności proekologicznych organizacji działających 
w naszym regionie.

– Większość z nich, choć przed laty rodziła 
się w buncie przeciwko ekologicznej degrada-
cji w województwie śląskim, to teraz uzbrojeni 
w doświadczenia i wiedzę stają się ambasado-
rami walki o nowoczesne, przyjazne środowisku 
i mieszkańcom oblicze regionu. Dzięki temu 
członkowie proekologicznych organizacji pozarzą-
dowych stają się bardzo ważnymi oraz potrzeb-
nymi partnerami ekologicznych profesjonalistów 
– stwierdziła prezes Gabriela Lenartowicz.

Także wicewojewoda śląski Andrzej Pilot gra-
tulując wyróżnionym organizacjom powiedział, 
że choć korzyści z ich pracy, uczącej młodych 
ludzi codziennych proekologicznych zachowań, 
a dorosłych poszanowania wartości przyrodni-
czych, już teraz są widoczne, to za kilka lat od-
czujemy to jeszcze dobitniej, poprzez polepszenie 
środowiskowych standardów jakości naszego 
życia. Natomiast przedstawiciele nagrodzonych 
organizacji dziękowali za docenienie ich pracy, 
gratulowali Funduszowi jubileuszu 20–lecia oraz 
życzyli dalszej owocnej pracy. 

Po raz szósty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach rozstrzygnął konkurs „Eko Aktywni” dla wyróżniających się  
i najprężniej działających organizacji ekologicznych w województwie śląskim.  
Nagrodzono dziesięć organizacji, a symboliczne czeki wręczono ich przedsta-
wicielom podczas eko–pikniku w Parku Śląskim. 

FUNDUSZ WYRÓŻNIŁ NAJPRĘŻNIEJ DZIAŁAJĄCE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE W NASZYM REGIONIE

W tym roku, w związku z obchodami 20–lecia po-
wstania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
wręczeniu nagród w konkursie EkoAktywnych 
towarzyszył piknik zorganizowany w hali Wy-
staw „Kapelusz” przez pozarządowe stowarzy-
szenia promujące ciekawe formy aktywności 
proekologicznej. Było to też podsumowanie 
letniej akcji informacyjno–edukacyjnej, pod-
czas której w kilku miastach regionu odbywały 
się happeningi i festyny promujące poprawę 

stanu środowiska naturalnego w regionie na przestrzeni 
minionych 20 lat.

Największym uznaniem mieszkańców regionu 
cieszyły się kiermasze produktów ekologicznych, 

eko–bizuterii, eko–mebli i przyjaznych środowisku 
przedmiotów codziennego użytku. Oblegane były 
warsztaty uczące wykorzystania materiałów bio-
degradowalnych. Finałem ekologicznego pikniku 
w Parku Śląskim było eko–party podsumowujące 

projekt „Naturalnie–w Parku Śląskim” oraz kon-
cert Alicji Jarosz i Recycling Bandu.

TYM RAZEM NAGRODY FINANSOWE OTRZYMAŁY ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIA-
ŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNĄ  W SPOSÓB NIEKONWENCJONALNY I CIEKAWY.
 
LISTA LAUREATÓW KONKURSU EKOAKTYWNI 2013 :
1.  Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Częstochowie – 10.000,00 zł.
2.  Polska Izba Ekologii, Katowice – 10.000,00 zł, 
3.  Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej, Dąbrowa Górnicza – 10.000,00 zł,
4.  Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, Miasteczko Śląskie – 10.000,00 zł,
5.  Stowarzyszenie „Z nauką w przyszłość”, Katowice – 20.000,00 zł,
6.  Stowarzyszenie SOPEL, Będzin – 20.000,00 zł,
7.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Katowice – 30.000,00 zł,
8.  Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń, Mikołów – 30.000,00 zł,
9.  Stowarzyszenie Ekologiczno–Kulturalne Klub Gaja, Wilkowice – 30.000,00 zł,
10.  Fundacja Ekologiczna ARKA, Bielsko–Biała – 30.000,00 zł.

Pamiątkowa fotografia wszystkich laureatów.

Uroczystości wręczania nagród EkoAktywnych towarzyszył kiermasz produktów ekologicznych.
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– To będzie Wasza pierwsza 
wizyta w naszym kraju. Czego 
polscy fani bluesa mogą spo-
dziewać się na koncercie The 
Stone Foxes?

– Nie znamy zbyt wielu słówek 
z języka polskiego, ale na scenie 
przemówimy do Was w Waszym 
języku za pomocą muzyki. Spodzie-
wajcie się skakania, tupania, potu, 
a po koncercie może wyskoczymy 
razem na jakieś piwo lub lody.

– Mieliście wcześniej oka-
zję słyszeć o festiwalu Rawa 
Blues od amerykańskich mu-
zyków, którzy występowali 
w „Spodku”?

– Nie, dowiedzieliśmy się o tej 
imprezie dopiero gdy nasz agent 
zakomunikował nam, że zagramy 
w Katowicach.  Ale teraz, gdy wie-
my już jakiej rangi jest to festiwal, 
nie potrafi ę wyrazić słowami tego, 
jak bardzo podekscytowani jeste-
śmy faktem, że staniemy na scenie 
„Spodka”.

– W tym roku ukazał się 
Wasz trzeci album „Small Fi-

res”. Moim zdaniem to najlep-
sza, najdojrzalsza i najbardziej 
zróżnicowana płyta The Stone 
Foxes. Ten materiał to efekt 
jam sessions w sali prób, czy 
też każdy z Was przynosił go-
towe kawałki?

– Dzięki za miłe słowa. Przygoto-
wanie tego materiału zajęło nam tak 
naprawdę kilka miesięcy. Lubimy 
grać nowe utwory na koncertach, 
by sprawdzić jak prezentują się 
w kontakcie z publicznością. Tylko 
dwóch utworów, które znalazły się 
na „Small Fires” nie wykonywali-
śmy wcześniej na żywo. Muzykę 
zwykle komponuję ja, przynoszę 
także teksty bratu, który gra na gi-
tarze i „mieszamy” razem różne 
podstawowe akordy. Potem wspólnie 
improwizujemy sobie wokół tego, 
wypełniając brakujące dźwięki. 
Ale nawet gdy mamy już gotową 
muzykę i teksty, również zdarza 
się, że jeszcze coś tam „rzeźbimy”. 
Na przykład w utworze „Cotto” za-
stosowaliśmy ten wariant. To była 
zresztą jedna z pierwszych kompo-
zycji, która została napisana z myślą 
o nowym albumie. 

– Które utwory ze „Small 
Fires” szczególnie lubisz wy-
konywać na żywo?

– Uwielbiam grać partie harmo-
nijki ustnej w „Everybody Knows”. 
Niestety nie mogę grać na tym in-
strumencie podczas całego naszego 
występu, więc kiedy to robię – spra-
wia mi to ogromną frajdę.

– „Small Fires” wyróżnia się 
również ciekawą okładką. Czy-
im pomysłem było to zdjęcie 
i gdzie zostało zrobione?

– Myślę, że to był pomysł Elliota 
(Peltzmana, klawiszowca zespołu 
– przyp. red.), by postać z każdego 
tekstu miała swojego reprezen-
tanta na okładce. Jeśli przyjrzysz 
się dokładnie zdjęciu i wczytasz 
uważnie w słowa piosenek – do-
strzeżesz to. Bokserem leżącym na 
podłodze jest mój dawny szef. Dłu-
go musieliśmy przekonywać go, by 
zgodził się ogolić klatę na potrzeby 
sesji, ale jakoś to przeżył... Zdjęcie 
zrobiliśmy w barze w centrum San 
Francisco,  urządzonym w sty-
lu retro, jakby wyjętym żywcem 
z czasów prohibicji. Lokal nazywa 

się „The Barrel House”. To jedno 
z naszych ulubionych miejsc.

– Wasze płyty nie są adre-
sowane do bluesowych or-
todoksów. Sporo czerpiecie 
zwłaszcza z rockowej trady-
cji. Którzy artyści mieli na Was 
największy wpływ, kiedy sami 
byliście jeszcze nastolatkami 
i zainspirowali Was do tego, by 
założyć własną kapelę?

– Spence i ja dorastaliśmy przy 
„IV” Led Zeppelin. Płyta należała 
do naszej mamy. Kochamy również 
Wilco, Jacka White’a, Stonesów, 
My Morning Jacket, Dr.Dog i... zbyt 
wielu jeszcze, by ich tutaj wymie-

nić. Dzięki takim zespołom jak Led 
Zeppelin trafi liśmy na takie postaci 
jak: Muddy Waters, Willie Dixon, 
Paul Butterfi eld i inni... Nie możesz 
grać rocka bez znajomości bluesa.

– Gdybyś mógł zabrać tylko 
trzy płyty na bezludną wyspę, 
byłyby to...

– „Big Pink” – The Band, „Mo-
ondance” – Van Morrison, „Off The 
Wall” – Michael Jackson. Przepra-
szam, za ten ostatni wybór, ale gdy 
jestem pozostawiony sam sobie po-
trzebuję imprezowej muzy...

Rozmawiał: Robert Dłucik
Foto: Ofi cjalna strona festiwalu 

Rawa Blues

– Do świąt Bożego Narodzenia 
jeszcze daleko, ale Szlachetna 
Paczka nie próżnuje. Na ja-
kim etapie przygotowań jeste-
ście obecnie?

– Obecnie Liderzy w całej Polsce 
są już przeszkoleni i zbierają adresy 
rodzin. Zaczęła się również rekru-
tacja Wolontariuszy do Szlachet-
nej Paczki, więc przeprowadzamy 
w wolnym czasie rozmowy z kan-
dydatami na stanowisko Super W.

– W jaki sposób znajdujecie 
rodziny, którym później poma-
gacie?

– Pomysłów na znalezienie 
„paczkowych rodzin” jest sporo. 
Podstawowa zasada brzmi – do 
Szlachetnej Paczki nie można się 
zgłosić samemu. Osobiście szu-
kam informacji o potrzebujących 
rodzinach w szkołach, u policjantów 
dzielnicowych, wśród znajomych, 
wolontariuszy, w aptekach, czy też 
u księży.

– Jak można zostać wolon-
tariuszem Szlachetnej Paczki?

– Przede wszystkim trzeba moc-
no chcieć . A jak już się chce, to 
należy wejść na stronę www.superw.
pl i znaleźć na mapce najbliższy 
rejon. Później wypełnić zgłoszenie 
i czekać na telefon od lidera z za-
proszeniem na rozmowę. Ta rozmo-

wa to spotkanie, które ma na celu 
poznanie się wzajemnie i zapozna-
nie z oczekiwaniami zarówno lidera, 
jak i kandydata. A później tylko jed-
nodniowe szkolenie i można działać 
w Ekstraklasie wolontariuszy.

– Najbardziej oryginalne pre-
zenty, które trafi ły do rudzkich 
rodzin to...

– Trudno mówić o oryginalno-
ści, bo każda z potrzeb jest na swój 
sposób wyjątkowa. Poza środkami 
czyszczącymi, odzieżą czy jedze-
niem, każda osoba dostaje wyjątkowy 
prezent o jakim marzy. To są czasem 
małe rzeczy. Jedna z dziewczynek 
poprosiła na przykład o odpustowy 
pierścionek z niebieskim oczkiem, 
bo mama nie mogła jej go kupić...

– Czego życzyć liderom i wo-
lontariuszom Szlachetnej Pacz-
ki?

– Cierpliwości, wytrwałości 
i dużo motywacji. Sama tego życzę 
moim wolontariuszom!

Rozmawiał: ROD

wa to spotkanie, które ma na celu 

Przede wszystkim trzeba mocno chcieć!
Rozmowa z ANNĄ MUCHĄ, 
jedną z liderek akcji Szlachetna 
Paczka w Rudzie Śląskiej

DORASTALIŚMY 
przy muzyce 
Led Zeppelin

33 festiwal Rawa Blues coraz bliżej. 5 października na scenie 
katowickiego „Spodka” wystąpi plejada znakomitych amerykańskich 
wykonawców, wśród nich również pochodzący ze słonecznej Kaliforni 
zespół The Stone Foxes. O pierwszej wizycie w naszym kraju 
i najnowszej płycie opowie perkusista, harmonijkarz i wokalista 
w jednej osobie – SHANNON KOEHLER.
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Mistrz finiszował na „kapciu”
Najmłodsi, czyli kategoria do 

10 lat ścigali się na specjal-
nej trasie. Mnogość wyścigów 

w tym samym dniu sprawiła, że na 
liście startowej zabrakło tak spektaku-
larnych nazwisk jak kiedyś, niemniej 
jednak pojawili się zawodnicy, których 
na swojej imprezie chciałby mieć każdy 
organizator. Trasa w porównaniu do 
ubiegłorocznej została nieco zmieniona, 
ale nadal była ciekawa i selektywna.

WYŚCIGI BYŁY ZACIĘTE,  
DOCHODZIŁO DO WALKI  
NA OSTATNICH METRACH,  
CO W MTB JEST SPOTYKA-
NE RZADKO.

Ładna pogoda sprawiła, że tra-
sy były bezpieczne i choć zdarzały 
się upadki, to zawodnicy wstawali 
i jechali dalej. No chyba, że „ucier-
piał” sprzęt, to wtedy trzeba było się 
wycofać. Takich przypadków było 
jednak niewiele.

Najwięcej emocji dostarczył jed-
nak ostatni wyścig elity. Po przejecha-
niu pierwszego okrążenia, na czele 
stawki usadowił się Tomasz Dygacz, 
uzyskując przewagę nad jadącym za 
nim Adrianem Rzeszutko. Na ostat-
nim okrążeniu lider „złapał” gumę 
i nie miał możliwości jej wymiany. 
Całą pętlę jechał więc na „kapciu”, 
tracąc dystans. Na ostatnich metrach 
dopadł go Adrian Rzeszutko i doszło 
do walki na finiszu. Na linii mety 
Dygacz „zaliczył” upadek i trzeba 
było poczekać na decyzję sędziów, 
kto z tej dwójki jest zwycięzcą. 

PO OBEJRZENIU „FOTO  
FINISZU” ZADECYDOWANO, 
ŻE MISTRZEM RUDY  
ŚLĄSKIEJ NA ROK 2013  
JEST TOMASZ DYGACZ.

– To był dramatyczny wyścig. Po 
rozpoczęciu ostatniego okrążenia 
złapałem gumę i nie pozostało mi 
nic innego, jak jechać na „kap-
ciu”. Adrian doszedł mnie tuż przed 
metą i walczyliśmy aż do „kreski”. 
Skończyło się happy endem, choć 
z upadkiem. Taki wyścig na długo 
pozostanie w pamięci – powiedział 
na mecie Mistrz Rudy Śląskiej.

Jako trzeci linię mety przekroczył 
Rafał Nogowczyk z Bielska, który 

startował w pierwszej edycji Otwar-
tych Mistrzostw Rudy Śląskiej. – 17 
lat temu startowałem w kategorii ju-
niorów młodszych. Z tego, co pamię-
tam, wyścig rozgrywany był wiosną 
i była inna, krótsza trasa, niemniej 
jednak zbliżona do tegorocznej, 
zarówno pod względem trudności 
technicznych, jak i interwałowe-
go charakteru. Na pewno obecnie 
jeździ się dużo szybciej, co wynika 
głównie z doskonalszego sprzętu 
i mam nadzieję z coraz lepszego 
poziomu zawodników. Teraz najbar-
dziej zaawansowane ramy robi się 
z włókien węglowych, podczas gdy 
17 lat temu królowało aluminium. 
Ale obsada wyścigu była znakomi-
ta, a znanych nazwisk dużo więcej 
niż dziś. Szkoda, że wystartowało 
niewielu juniorów, na pierwszych 
mistrzostwach ustawiono nas przy-
najmniej w trzech rzędach.

Z przyjemnością wystartowałem 
jako senior w kategorii elita, na 
tej mocno selektywnej trasie. A na 

W bielszowickim Parku „Strzelnica” rozegrano XIV edycję Otwartych Mistrzostw Rudy Śląskiej w Kolarstwie Górskim. 
Na czterokilometrowej pętli, przy łącznej różnicy wzniesień 95 metrów, rywalizowało ponad 120 zawodniczek i za-
wodników w kategoriach wiekowych od młodzika do mastersów. 

Tomasz Dygas Rafał Nogowczyk

Czasy świetności sekcji piłki ręcz-
nej Zgody skończyły się kilka lat 
temu. Ale to, że w tej chwili nie 
ma zespołu seniorek w najwyższej 
klasie rozgrywkowej, a sekcje mło-
dzieżowe nie są tak liczne i mocne, 
nie załamało grupy działaczy i szko-
leniowców. Na miarę możliwości 
klubu (a są one mizerne) prowadzą 
szkolnie następczyń tych, które re-
prezentowały Rudę Śląską na par-
kietach Europy oraz grupę seniorek 
przygotowującą się do rozgrywek 
drugiej ligi.

Adeptkami handballu zajmu-
je się trójka szkoleniowców: 
Wiktoria Flizikowska, Adam 

Michalski oraz Józef Szmatłoch. 
Trenują w sześciu grupach szko-
leniowych, do juniorek młodszych 
do dziewcząt młodszych. Wszyst-
kie biorą udział w rozgrywkach. – 
Najstarsze dziewczęta przeszły do 
grupy seniorek. Skupiliśmy się na 
szkoleniu grup młodszych i my-
ślę, ze za kilka lat będziemy mieli 
z nich pożytek. Tak jak to bywa-
ło dawniej. Pozyskaliśmy środki 
z Miasta w ramach profilaktyki, 

dołożyli się rodzice i mogliśmy 
z najmłodszymi dziewczętami 
pojechać na zgrupowanie. Teraz 
czeka nas codzienna praca i roz-
grywki. Chciałbym też zaprosić 
wszystkie chętne dziewczęta, ma-

jące ochotę spróbowania swoich 
sił w szczypiorniaku o zgłoszenie 
się do klubu. Znajdziemy miejsce 
dla każdej. Mogą przychodzić już 
czwartoklasistki – mówi trener 
Adam Michalski.

Grupę seniorek, podobnie jak 
w poprzednim sezonie, poprowadzi 
Wiktoria Flizikowska. W zespo-
le zaszły spore zmiany kadrowe. 
– Po „niewypale” w poprzednim 
sezonie, z gry zrezygnowały do-

świadczone zawodniczki 
z ligową przeszłością. 

Doszła cała grupa 
juniorek, pozostały 
dwie utalentowane 
dziewczyny, które 
dokoptowaliśmy 
pod koniec po-
przedniego sezo-

nu z Rokiticy, czyli 
Wioletta Staniczek 

oraz Monika Szadyka 
i mamy perspektywiczną 

drużynę. Dziewczęta są chętne 
do pracy, robią postępy i myślę, 
że powalczymy. W najbliższym 
sezonie jeszcze nie o awans, ale 
będzie okazja, by stworzyć solidny 
kolektyw. Czas na walkę o wyż-
sze cele przyjdzie później – mówi 
o planach seniorek Zgody Wikto-
ria Flizikowska.

Kiedy nastąpi to później? Tego 
nikt nie wie. Oby jak najszybciej!

Tekst i foto: Tadeusz Piątkowski

Czekając na lepsze dni
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Halowy 
rozkład 
jazdy
We wrześniu rozpoczynają rozgryw-
ki przedstawiciele gier halowych, 
czyli Gwiazda (futsal) i piłka ręczna 
mężczyzn (SPR Grunwald). Gwiazda 
będzie grała w pierwszej lidze, Grun-
wald – w drugiej. Areną zmagań obu 
zespołów będzie hala sportowa MO-
SiR w Halembie. Poniżej podajemy 
terminarze gier Gwiazdy i Grunwal-
du. Wstęp na mecze obu zespołów 
bezpłatny. Natomiast 10 październi-
ka drugoligowe zmagania rozpoczną 
szczypiornistki Zgody, które grać 
będą w swojej hali w Bielszowicach, 
przy ulicy Sportowców 10.

21.09. sobota, godz. 
17.00 Gwiazda Ruda 
Śląska – BSF Boch-
nia 
28.09. sobota, AZS UMCS Lublin – Gwiaz-
da Ruda Śląska 
5.10. sobota, godz.17.00 Gwiazda Ruda 
Śląska – UKS Jedynka Niemodlin 
12.10. sobota, UKS EKOM Futsal Nowiny 
– Gwiazda Ruda Śląska 
19.10. sobota, godz. 17.00 Gwiazda Ruda 
Śląska – Akademia FC Jastrzębie Zdr. 
2.11. sobota, godz. 17.00 Gwiazda Ruda 
Śląska – RAF Heiro Rzeszów 
9. 11. sobota, Nbitt Gliwice – Gwiazda 
Ruda Śląska 
16. 11. sobota, godz. 15.00 Gwiazda Ruda 
Śląska – Solne Miasto Wieliczka 
23.11. sobota, Marex Chorzów – Gwiazda 
Ruda Śląska 
7.12. sobota, godz. 17.00 Gwiazda Ruda 
Śląska – Strzelec Gorzyczki 
14. sobota, Kamionka Mikołów – Gwiazda 
Ruda Śląska

28.09. sobota, godz. 18.00 SPR Grunwald 
Ruda Śląska – UKS Juvenia Rzeszów
5/06.10 MTS Chrzanów – SPR Grunwald 
Ruda Śląska
12.10. sobota, godz. 18.00 SPR Grunwald 
Ruda Śląska – MOSiR Bochnia
19/20.10 SPR Wisła Sandomierz – SPR 
Grunwald Ruda Śląska
26.10. sobota, godz. 18.00 SPR Grunwald 
Ruda Śląska – SPR Orzeł Przeworsk
16.11. sobota, godz. 18.00 SPR Grunwald 
Ruda Śląska – KS Vive II Kielce
23/24.11 AZS Politechnika Świętokrzyska 
Kielce – SPR Grunwald Ruda Śląska
30.11/01.12 KS Wanda Kraków – SPR 
Grunwald Ruda Śląska
7/08.12 KS KSZO Odlewnia Ostrowiec 
Świętokrzyski – SPR Grunwald Ruda 
Śląska

Gwiazda

SPR  
Grunwald

Zgoda

Mistrz finiszował na „kapciu”

dodatek stanąłem na podium, więc 
jak tu nie mówić o takim wyścigu 
w samych superlatywach. I jeszcze 
kwestia nagród – kiedyś jednak były 
o wiele lepsze, ale z tym problemem 
borykają się chyba wszyscy organi-
zatorzy imprez kolarskich. Pamię-
tam, że w latach 90–tych akurat 
w Rudzie Śląskiej nagrody były re-
welacyjne. – powiedział Nogowczyk.

Dyrektor wyścigu, Tadeusz Do-
mżalski: XVII Otwarte Mistrzostwa 
Rudy Śląskiej w Kolarstwie Gór-

skim jak zwykle ściągnęły wielu 
„górali” z naszego regionu, ale 
również całego kraju. Dziękuję 
wszystkim, którzy pomogli zorga-
nizować te zawody. Bardzo cieszył 
mnie widok wielu młodych adeptów 
kolarstwa w wyścigach dziecięcych. 
Jak widać na ulicach 17 lat pro-
mowania kolarstwa nie poszło na 
marne, ponieważ coraz więcej ludzi 
wybiera rower jako alternatywę 
spędzenia wolnego czasu.

Tekst i foto: Tadeusz Piątkowski

DZIEWCZYNKI (DO 6 LAT)

1.  Wiktoria Chowaniec (Siemianowi-
ce Śląskie)

2. Alicja Łamacz (Gliwice)
3. Julia Pietrowska (Ruda Śląska)

DZIEWCZYNKI (7–10 LAT)

1. Julia Gajdzik (Gajdzik Team)
2. Hanna Słota (Zabrze)

CHŁOPCY (DO 6 LAT)

1.  Przemysław Wolny (KPP Tarnow-
skie Góry)

2.  Szymon Chowaniec (Siemianowi-
ce Śląskie)

3. Filip Tendera (Katowice)

CHŁOPCY (7–10 LAT)

1.  Kacper Chojnacki (Chojnacki 
MTB Team)

2.  Piotr Hofman (Towarzystwo Spor-
towe Sokoły)

3.  Mateusz Chowaniec (Siemianowi-
ce Śląskie)

MŁODZICZKI

1. Oliwia szczecina (Nowe Chechło)
2. Kamila Ćwik (Bytom)
3. Ewelina Lewandowska (Bytom)

MŁODZICY

1. Jan Ryglewski (Zabrze)
2. Michał Kwiatek (Hard Bike)
3. Karol Grabowski (Mikesz Team)

JUNIORZY MŁODSI

1.  Dawid Jona (Grupa Kolarska Gli-
wice Merida)

2. Mikołaj Michałek (JBG2)
3. Jakub Czupryński (Mikesz Team)

KOBIETY – ELITA

1. Ewa Karchliwy (CHOMA Team)

2. Sylwia Górna (Corratec Team)
3. Sławomira Gajdzik (Gajdzik Team)

MASTERS I

1.  Mariusz Musiałek (MM Bike Team)
2. Tomasz Kostecki (ZVL Sportiva)
3.  Tomasz Brzozowski (Gomola 

Trans Arico)

MASTERS II

1.  Roman Badura (Rowery Bytom – 
RB Rowerek)

2.  Tomasz Ligocki (Gomola Trans AirCO)
3. Jarosław Czaporowski (Rafex) 

MASTERS III

1.  Zbigniew Domżalski (Tigris Partner 
AGD–RTV Ruda Śl)

2. Adam Jagła (Coratec Shimano)
3. Adam Musiał (Bytom)

MASTERS IV

1.  Andrzej Krzempek (Berkner Team)
2.  Andrzej Kandziora (ACTIVIA 

Sport Team)
3. Andrzej Kamiński (Bytom)

JUNIORZY

1. Aleksander Kwiatek (Hard Bike)
2. Szymon Pilch (Zabrze)
3.  Jakub Chojnacki (Chojnacki 

MTC Team)

ELITA

1. Tomasz Dygacz (JBG2 Diagnostix)
2.  Adrian Rzeszutko (RMF FM Pep-

si max)
3. Rafał Nogowczyk (Bielsko Biała)
4.  Mateusz Buczek (Gedore Cyc-

ling Team)
5.  Jacek Skonieczny (SCS OSOZ Ra-

cing Team)
6.  Daniel Paszek (Cyclo Trener Team)

WYNIKI

RZUT KARNY
FELIETON

Sport, to taka piramida, której 
wierzchołkiem jest wyczyn, 
a podstawą – ogólnie mówiąc, 

kultura fizyczna, czyli wychowanie 
fizyczne, rekreacja i sport masowy. 
Im szersza podstawa, tym lepsze 
wyniki na szczycie. Naturalnym źró-
dłem czerpania sportowych talentów 
była od zawsze szkoła. To na lekcje 
wychowania fizycznego oraz szkol-
ne zawody przychodzili trenerzy, 
szukając talentów, które trafiały do 
klubów. W ostatnich latach szczyt 
polskiej sportowej piramidy jest co-
raz bardzie tępy, o czym świadczą 
wyniki naszych reprezentacji. Na 
arenach sportowych widzimy co-
raz mniej talentów, które mogłyby 
zastąpić odchodzących mistrzów. 
Na pytanie, dlaczego tak się dzieje, 
trenerzy odpowiadają krótko: a skąd 
brać chętnych do uprawiania sportu. 
I tu dochodzi do sportowej paranoi.

2 września rozpoczął się kolejny 
rok szkolny. Wraz z nim środowiska 

sportowe i nie tylko rozpoczęły akcję 
agitacyjną, nakłaniającą uczniów do 
uczęszczania na lekcje wychowania 
fizycznego, a dorosłych o zaprzesta-
nie wypisywania usprawiedliwień 
za opuszczoną lekcję z tego przed-
miotu. W akcji biorą udział mini-
sterialni urzędnicy z Joanną Muchą 
na czele, politycy, olimpijczycy 
i uznane sławy sportu. Aż się nie 
chce wierzyć, że coś takiego może 
mieć miejsce. A jednak to prawda. 
Statystyki ostatnich lat pokazu-
ją, jaki odsetek uczniów przynosi 
zaświadczenia o niezdolności do 
uczestnictwa w lekcjach wychowa-
nia fizycznego albo najzwyczajniej 
na w–f nie przychodzi. Kiedyś było 
to niemożliwe. Dziadkowie i ojcowie 
dzisiejszych uczniów chodzili na 
wagary, ale żeby z wychowania fi-
zycznego.... Byli tacy, którzy przyszli 
na w–f, a potem już ich w szkole nie 
widzieli. A żeby już prosić rodziców 
o napisanie zwolnienia z wychowa-

nia fizycznego. Na tym ucierpiałby 
honor takiego delikwenta. Wycho-
wanie fizyczne było lekcją lubia-
ną przez zdecydowaną większość 
uczniów, choć zajęcia odbywały się 
w siermiężnych w porównaniu do 
dzisiejszych salach gimnastycznych, 
na korytarzach lub w większych 
klasach lekcyjnych albo na piasz-
czystych boiskach sportowych.  
A i nauczycielami nie byli magi-
strowie AWF–ów. Ale potrafili za-
szczepić w uczniach bakcyla ruchu, 
rywalizacji, sportu...

Dziś warunki w szkołach do 
przeprowadzenia zajęć sporto-
wych z zakresie podstawowym są 
przyzwoite, żeby nie powiedzieć 
dobre. Owszem, wiele jeszcze bra-
kuje, ale wtedy, gdy myślimy już 
o sporcie w zakresie wychodzą-
cym poza szkołę. Ale młodzieży do 
„ćwiczeń cielesnych” nie ciągnie. 
Dlaczego? Może dlatego, że dzieci 
od najmłodszych lat nie są przy-

zwyczajone do ruchu, nie mają 
wzorców w rodzinnych domach, 
w przedszkolu, szkole, nie potra-
fią ciekawymi zajęciami zachęcić 
ich do tego nauczyciele i koło się 
zamyka. Pozostaje zatem pytanie: 
jak to zmienić? I choć nadal twier-
dzę, że ta cała akcja jest sportową 
paranoją, to trzeba ją kontynu-
ować i przede wszystkim wciągnąć 
w nią rodziców, uświadamiając im, 
że ruch jest najlepszą receptą na 
zdrowie ich pociech. Jeśli oni to 
zrozumieją i postawią dzieciakom 
szlaban na zwolnienia ze „sporto-
wania” się w szkole, nauczyciele 
zorganizują zajęcia przystępne dla 
wszystkich, a dyrektorzy szkół będą 
traktować wychowanie fizyczne jak 
każdy inny przedmiot, to być może 
za rok, a może i kilka lat, wrócimy 
do normalności, czyli prawidłowego 
budowania podstawy naszej spor-
towej piramidy.

Tapi

Sportowa paranoja

5.10. sobota, Gloria Katowice 
– Zgoda
12.10. sobota, godz. 16.00 Zgoda – Start 
Michałkowice
19.10. sobota, Ruch II Chorzów – Zgoda
26.10. sobota, godz. 16.00 Zgoda – Sośnica 
Gliwice
9.11. sobota, SPR II Olkusz – Zgoda
16.11. sobota, godz. 16.00 Zgoda – MTS 
Żory
23.11. sobota, Cracovia Kraków – Zgoda
30.11. sobota, godz. 16.00 Zgoda – Otmęt 
Krapkowice
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Rozrywka
LORI NELSON SPIELMAN

LISTA MARZEŃ

Książka do nabycia w sieci Empik

Wśród osób, które do końca września nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosu-
jemy książkę, Lori Nelson Spielman „Lista marzeń”. Laureatem poprzedniej krzyżówki 
jest Pan Henryk Łobodziński z Bielszowic. Prosimy o odbiór książki: „S.E.K.R.E.T”, 
w siedzibie redakcji, ul. Rynek 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00.

Móc porzucić dorosłe życie 
i na nowo stać się beztroską 
młodzieżą – czyż nie mamy 
na to czasem ochoty? Ale 
trzeba uważać, czego się 
pragnie. Czasem marzenia 
spełniają się w najmniej spo-
dziewanym momencie. 

Brett nie mogła przewidzieć 
takiego obrotu spraw: testa-

ment matki wywrócił jej życie 
do góry nogami. Czy podoła 
konfrontacji młodzieńczych 
marzeń ze współczesnym 
życiem dorosłej racjonalnej 
kobiety? Niesamowita histo-
ria napisana w sposób lekki 
i wciągający. Książka z prze-
słaniem.

Magdalena Subocz, Goleniów

SUDOKUSUDOKU


