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NAJLEPSZA PIZZA
POD DREWNIANYM BOCIANEM

szczegóły str. 12

str. 8Jak zawsze najlepsza 
oferta na Śląsku

salony

Witpol
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Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania 

Pańskiego, pragnę życzyć,
aby ten czas był czasem 

przemiany każdego z nas.
Niech radosna wieść 
o Zmartwychwstaniu 

Jezusa Chrystusa
stanie się źródłem 

głębokiego przeżywania 
Tajemnicy Paschalnej,

wytycza nową 
perspektywę życia 

i prowadzi nas 
do spotkania ze 

Zmartwychwstałym.
Poseł na Sejm RP

Grzegorz Tobiszowski

W sprawnie zarzą-
dzanym urzędzie 
nie może zginąć 

kwota 2,5 mln złotych, któ-
ra stanowi równowartość bu-
dżetu obywatelskiego w Ru-
dzie Śląskiej. Trudno pojąć, 
w jaki sposób mogła „wypa-
rować” tak wielka suma, sko-
ro w finansach publicznych 
obowiązują zaostrzone regu-
ły kontroli wydatków. Proku-
ratura nie dopatrzyła się winy 
Lucyny Mróz, byłej skarb-
niczki, która zmarła w dwa 
dni po tym, kiedy „Wiado-
mości Rudzkie” opublikowa-
ły na swojej stronie interne-
towej komunikat, że jest ona 
podejrzana o przywłaszczenie 
miliona złotych z kasy mia-
sta. Imię skarbniczki zosta-
ło oczyszczone. Nadal jed-
nak nie ma żadnej wskazów-
ki, która mogłaby naprowa-
dzić na trop zaginionych pie-
niędzy. Pisaliśmy już na na-
szych łamach, że Anna Rosz-
czyk, obecna szefowa Pracow-
niczej Kasy Zapomogowo-Po-
życzkowej, nie znalazła na 
kontach tej instytucji nadpro-

gramowych 2,5 mln zł. Przy-
pomnijmy, że władze miasta 
sugerowały, że pieniądze, któ-
re rzekomo zginęły z konta 
depozytowego, mogły zasilać 
PKZP. Lucyna Mróz wiedzia-
ła sporo na temat finansów 
miasta, ale nie odpowiada-
ła za nie jednoosobowe. Żyją 
i pracują współpracownicy 
oraz przełożeni skarbniczki, 
którzy nadzorują pracę pionu 
finansowego. Trudno uwie-
rzyć, że nikt z nich nie wie, 
gdzie mogły podziać się pie-
niądze z konta depozytowego? 
Zadziwia łatwość, z jaką  pre-
zydent Dziedzic zamknęła te-
mat brakujących pieniędzy. 
Dwa lata temu wskazano win-
ną tej afery. Kiedy okazało się, 
że oskarżenia wobec Lucyny 
Mróz były bezpodstawne, pre-
zydent miasta ustami swojego 
doradcy poinformowała opi-
nię publiczną,  że temat jest 
zamknięty. Od decyzji Proku-
ratury Okręgowej można się 
było odwołać, aby do skutku 
drążyć temat i odzyskać bra-
kujące 2,5 mln zł. Ale tak nie 
zrobiono...

GDZIE 
jest kasa?

Potwierdziły się nasze przypuszczenia z ubiegłego 
miesiąca, że ruda śląska nie odwołała się od decyzji 
prokuratury okręgowej w gliwicach, która umorzyła 
śledztwo w sprawie zniknięcia z kasy miasta 2,5 mln zł. 
Jeżeli prokuratura nie dopatrzyła się winnego „przekrę-
tu”, wraca pytanie: czy faktycznie zginęły pieniądze?  

wywiad z szyMONeM Mróz, 
synem zmarłej skarbniczki miasta  str. 3

Pięć milionów do przodu,
czternaście w plecy str. 10-11

do powiększonej 
Katowickiej specjalnej 
strefy ekonomicznej 
wejdą tereny inwestycyjne 
ośmiu miast naszego 
regionu, w tym Bytomia 
i świętochłowic. 
Nie ma w tym towarzystwie 
rudy śląskiej.

str. 11

poza strefą
RUDA 
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Aktualności

Podczas jedne-
go ze spotkań 
z mieszkańcami 

prezydent Dziedzic 
zapowiedziała, że w cza-
sie kampanii wyborczej bę-
dzie sięgać po sądy 24 go-
dzinne, aby rozprawić się 
z „Prawdą”. Mogło być go-
rzej. Na referendystów na-
puszczono policję, a Tome-
ka Wróbla, o którym pisa-
liśmy kilka miesięcy temu, 
za krytykę Straży Miej-
skiej zmuszano do przepro-
szenia tej instytucji na ła-
mach prasy. Pani prezydent 
usiłuje strachem wzbudzić 
w narodzie szacunek dla 
swojej osoby. Jest to jakiś 
sposób na utrzymanie wła-
dzy. Na pewno taka stra-
tegia jest skuteczna wobec 
pracowników Urzędu Mia-
sta i instytucji podległych. 
Jeżeli chcą zachować ro-
botę, to muszą się uśmie-
chać i szorować kolanami 
w magistrackich gabine-
tach. Widywałem już takie 
sytuacje. Pamiętam prezy-
denta, do którego na dzień 
przed wyborami ustawia-
ła się kolejka „przyjaciół”, 
aby na odchodne załatwić 
coś jeszcze dla siebie. W noc 
wyborczą, kiedy z okręgu 
zaczęły spływać informacje 
o fatalnym wyniku, chył-
kiem uciekali ze sztabu wy-
borczego i biegli do konku-
renta, aby złożyć mu gra-
tulacje. Na drugi dzień, 
na widok byłego prezyden-
ta, „znajomi” przechodzili 
na drugą stronę ulicy. Pła-
cona po latach rządzenia, 
cena za uprawianie polity-
ki strachu jest bardzo wyso-
ka. Jest nią samotność. 

Filar
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Mariole Szołtys, Sebastian Sroślak
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AZBEST 
- dofinansowanie 

do demontażu i utylizacji 
792 013 569

Dekarstwo 10 lat gwarancji

Pisaliśmy na temat 
strategii w po-
przednim wyda-
niu naszej ga-

zety. Według słów prezy-
dent miasta, w pracę nad 
tym dokumentem, przez 
11 miesięcy zaangażowało 
się setki osób z wielu śro-
dowisk. Z tej wielkiej burzy 
rudzkich umysłów, spadł 
wyjątkowo lichy deszcz. 
Lektura strategii sugeru-
je raczej, że napisało ją kil-
ku studentów marketingu 
i zarządzania, pod okiem 
doświadczonego specjali-
sty od samorządowej pro-
mocji. Aby zrozumieć za-
łożenia tego dokumentu, 
wystarczy sparafrazować 
znane z czasów PRL zda-
nie: Aby Ruda Śląska rosła 
w siłę, a ludziom żyło się 
dostatniej.

Problem w tym, że do-
kument ten nie rysuje żad-
nego scenariusza dzia-
łań, w jaki sposób osiągnąć 

stan społecznego szczę-
ścia. Jest tam napisane, 
jak powinno być. Ale przy-
gotować listę życzeń potra-
fi każdy z nas. Natomiast 
rządzący powinni mieć 
plan dotyczącego tego, co 
da się zrealizować, w ja-
kim czasie i w jaki sposób. 
Przyjęta właśnie rudzka 
strategia takim planem nie 
jest. Nie ma tam ani sło-
wa, jak rozwiązać najważ-

niejsze problemy w mie-
ście. Co zrobić z Aquadro-
mem? Jak rozwiązać pro-
blem z gospodarką odpa-
dami? Ile terenów inwe-
stycyjnych uzbroimy i jaka 
będzie z tego korzyść? Jak 
poprawić kulejącą promo-
cję zewnętrzną miasta? 
Kiedy zaczniemy pozyski-
wać środki unijne, przynaj-
mniej na poziomie innych 
śląskich miast?

Strategia ma też wie-
le zalet. Jest dokumen-
tem zgrabnym, efektow-
nym, miłym dla oka i ucha 
(jeżeli ktoś czyta na głos). 
Szkoda, aby marnowała się 
tylko dla Rudy Śląskiej. Są 
zapewne samorządy, które 
nie mają swojej strategii. 
Jeżeli wymażą z tekstu na-
zwę naszego miasta, mają 
„gotowca”, jak znalazł. 

Jan Ostoja

POROZUMIENIE DLA RUDY ŚLĄSKIEJ
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Jeżeli jesteś mieszkańcem, któremu zależy na rozwoju Rudy Śląskiej oraz aktywną 
osobą, która ma pomysły, potrafi działać społecznie w zespole, aby je zrealizować w działal-
ności samorządowej dla dobra Rudzian i naszego Miasta, to prosimy o kontakt telefonicz-
ny z Przewodniczącym Zbigniewem Domżalskim (tel. 501 153 853) lub poprzez drogę 
mailową: porozumienie.rs@op.pl.

Jesteśmy otwarci także na nawiązanie dodatkowej współpracy z wszystkimi organizacja-
mi, które działają na rzecz Rudy Śląskiej.

Jeżeli interesuje Cię wspólna praca, to prosimy o kontakt, ponieważ wspólnie możemy 
zrobić więcej dla mieszkańców Rudy Śląskiej.

W imieniu Zarządu,
Sekretarz Eugeniusz Jarczyk

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej 
życzymy, aby upłynęły one w atmosferze 
wiary, nadziei i miłości. 
Niech ten czas, spędzony w gronie 
Rodziny i Bliskich, przyniesie wiele 
spokoju, radości i optymizmu.

W imieniu członków
Stowarzyszenia 
„Porozumienie 
dla Rudy Śląskiej”
Zbigniew Domżalski 

zBigNiew dOMżalsKi, 
przewodniczący Porozumienia 
dla rudy śląskiej

Tworzone obecnie strategie są zbyt 
ogólne. Opracowuje się je w sposób 
uniwersalny. Mieszkańcy Rudy Ślą-
skiej chcieliby raczej bardziej konkret-
nej strategii, w której określonoby, 
np. graniczny rok oddania zadeklaro-
wanej ilości uzbrojonych terenów pod 
indywidualne budownictwo mieszka-
niowe lub pod produkcję i usługi, czy 
też potwierdzenie w Strategii, że do 
2020 roku zostanie ukończona droga 
N-S. Strategie powinny być bardziej 
realne oraz na bieżąco monitorowa-
ne, aby wiedzieć, czy są realizowane.

Podczas marcowej sesji, radni uchwalili 
strategię rozwoju miasta do roku 2030. Trudno 
było się spodziewać innej decyzji. z założeniami 
strategii nie da się polemizować, ponieważ 
jest to dokument pozbawiony konkretów. 
gdyby zamazać w nim nazwę miasta, nikt nie 
zorientowałby się, że jest to wizja rozwoju rudy 
śląskiej. strategia została przygotowana na tak 
wysokim poziomie abstrakcji, że jej założenia 
pasują do każdego miasta w naszym regionie.

o wszystkim, czyli o niczym

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
pokoju ducha, wiary

w Zmartwychwstałego i bliźnich
oraz wrażliwości na piękno tego świata
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cOś cię cieszy, 
śMieszy, 

deNerwUJe 
dzwOń: 

32 209 18 18 
Pisz: 

filJUreK@iNTeria.Pl

Władysław Dryja
Cecylia Gładysz
Jarosław Kania
Joanna Kołada

Władysław Kucharski
Andrzej Stania
Michał Wieczorek
Jan Wyżgoł

życzy Klub Radnych PO
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- Jaka była pańska mama?
- Była niezwykle dobrą, ciepłą i wrażliwą osobą. 

Taką ją pamiętają krewni, przyjaciele, współpracowni-
cy z Urzędu Miasta. Nigdy o nikim nie powiedziała złe-
go słowa. Ufała ludziom. Była przy tym bardzo dobrym 
specjalistą. Przez ćwierć wieku wspinała się po szcze-
blach urzędniczej kariery w rudzkim Urzędzie Miasta. 

- Pamięta pan czas przed śmiercią mamy?
- Okres przed śmiercią był dla niej bardzo trudny. 

Chorowała, czuła się przemęczona, miała sporo pracy 
nad budżetem miasta. 

- Narzekała na atmosferę w pracy?
- Mama nigdy nie narzekała, ale pewnych spraw 

nie dało się ukryć. Wiedzieliśmy, że miała bardzo 
dużo obowiązków zawodowych, była zmęczona, smut-
na, potem dowiedzieliśmy się, że atmosfera w pracy 
nie była najlepsza. Z tego co się dowiedziałem, od-
suwano ją od ważnych spraw, nie informowano albo 
mylnie powiadamiano o terminach zarządów. Two-
rzono atmosferę braku zaufania, ignorowano ją. Wy-
obrażam sobie, że bardzo źle się z tym czuła. Dla czło-
wieka prostolinijnego, otwartego coś takiego może być 
zabójcze. Z wypowiedzi radnych wywnioskowałem, że 
chciano się jej pozbyć, a kiedy radni nie spełnili ocze-
kiwań pani prezydent i nie odwołali mamy, to pojawi-
ło się to oświadczenie w prasie. Być może wcześniej 
ktoś podważył zaufanie do mojej mamy, ktoś miał am-
bicje, a nie miał skrupułów, a była kandydatka na jej 
miejsce i trzeba to było sfinalizować. Nikt nie liczył 
się wówczas z mamy uczuciami. 

- Jakie były relacje między Pana mamą, 
a prezydent Grażyną Dziedzic?

- Słyszałem, że pani prezydent nie lubiła mojej 
mamy.

- Wobec ogromu tragedii, takie pytania za-
wsze brzmią banalnie, ale proszę powiedzieć, 
jak Pan przeżył tamte dramatyczne dni. Naj-
pierw cała Ruda Śląska dowiaduje się, że pana 
mama przywłaszczyła sobie miliony z kasy 
miasta, a w dzień później mama umiera…

- Nie wyobraża Pan sobie, jak trudno jest stracić ko-
goś tak bardzo bliskiego, a jednocześnie mierzyć się 
z tymi wszystkimi kłamstwami, pomówieniami, me-
dialną nagonką. Nawet w trakcie pogrzebu odebrano 

mojej mamie prawa do pochówku ze sztandarem mia-
sta. Odebrano mamie nie tylko honory i przywileje, ale 
przede wszystkim szacunek. A przecież obowiązuje za-
sada domniemania niewinności. Nawet kiedy ukazała 
się informacja o umorzeniu śledztwa z braku podstaw 
do stwierdzenia popełnienia przestępstwa, co ozna-
cza, że mama nie dopuściła się żadnego działania na 
szkodę miasta, nie było po stronie osób odpowiedzial-
nych za jej śmierć refleksji, tylko położono większy na-
cisk w prasie przychylnej pani prezydent na fakt nie-
wyjaśnionego zaginięcia tych 2,5 mln zł. 

- Myśli Pan, że gdyby dano mamie szansę wy-
jaśnienia wątpliwości, nie doszłoby do wybu-
chu „afery” finansowej?

- Wierzę, że gdyby mojej mamie faktycznie dano tyl-
ko szansę na spotkanie z panią Prezydent, a pani Pre-
zydent chciała się spotkać, to sprawa by się wyjaśniła. 
Ale nikt jej tej szansy nie dał. Pismo wystosowane przez 
panią Prezydent do mamy zostało napisane trzeciego 
lutego (2012 rok - przyp. red.). Stempel pocztowy jest 
z niedzieli piątego lutego. List nadano na całodobo-
wej poczcie w Katowicach. List dotarł do domu już po 
śmierci mojej mamy. Szóstego lutego pani prezydent 
była nieuchwytna w urzędzie, siódmego spotkała się 

z radnymi, aby poinformować ich, że zamierza odwo-
łać ze stanowiska moją mamę, ósmego w mediach i na 
stronie internetowej miasta pojawiła się informacja, że 
Lucyna Mróz jest podejrzana o przywłaszczenie pienię-
dzy z kasy magistratu. Teraz, z perspektywy tych dwóch 
lat, nie sądzę, by w interesie miasta było ujawnienie, że 
te pieniądze - na przykład - nigdy nie zniknęły, ale na-
dal są na kontach, że może są inaczej zaksięgowane, ale 
są. Zachęcam do uważnego przeczytania protokołów 
z komisji Rewizyjnej z dni 14, 20, 22.02.2012r znaj-
dujących się na BIP miasta. Wypowiadają się tam róż-
ne osoby i jak się dobrze wczytać, to okazuje się, że nic 
w tym dziwnym zaginięciu pieniędzy nie jest oczywi-
ste, nawet kwota, która cały czas się zmieniała. Może 
ktoś powiedział o jedno słowo za dużo, a potem sztucz-
nie próbowano do tego dorobić na siłę historię, a kiedy 
na skutek tych działań umarła mama, to udowodnienie 
jej kradzieży stało się już koniecznością. W moim od-
czuciu to była prowokacja, która przerosła prowokato-
rów, bo doprowadziła do śmierci człowieka. 

- Prokuratura uniewinniła Pana mamę, ale 
z ludzkiej pamięci trudno będzie wymazać pa-
miętne zdanie, że Lucyna Mróz przywłaszczyła 
sobie milion złotych.

- Od umorzenia sprawy przez prokuraturę w Gliwi-
cach minęło już trochę czasu. Nie ukrywam, że przez 
cały ten czas liczyłem na ruch ze strony pani prezy-
dent i na nieoficjalne lub oficjalne przeprosiny. Nie 
ukrywam również, że razem z rodziną rozważamy 
możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych. 
Co do „Wiadomości Rudzkich” to pierwsze działania 
podjąłem w kwietniu ubiegłego roku. W odpowiedzi 
na moje żądanie zadośćuczynienia i przeprosin otrzy-
małem odpowiedź od pełnomocnika gazety o takiej, 
między innymi, treści: „(...) nie można się zgodzić, iż 
materiał prasowy o nieprawidłowościach w pionie fi-
nansowym magistratu miasta Ruda Śląska naruszył 
kogokolwiek dobro osobiste, w szczególności Pani Lu-
cyny Mróz (…)”. Niestety nie udało mi się dojść do 
ugodowego porozumienia z WR, pozew trafił do sądu. 
Dowodem w sprawie będą między innymi akta spraw 
prokuratorskich. Sądzę, że Sąd w Rudzie w miarę 
możliwości wyznaczy w najbliższym czasie rozprawę. 

- Jak odniesie się Pan do sugestii, że Lucy-
na Mróz pozostawiała list, w którym przepra-
sza władze miasta za zaistniałą sytuację?

- Jest to informacja nieprawdziwa. Nie ma i nie było 
żadnego listu pożegnalnego zawierającego jakiekolwiek 
przeprosiny adresowane do władz miasta czy też zawie-
rającego przyznanie się do winy. Informacja o rzeko-
mych przeprosinach władz miasta pojawiła się w arty-
kule Gazety Wyborczej z dnia 10.04.2012 i nie wierzę, 
by był to samodzielny pomysł tej gazety. Po wystosowa-
niu do redaktora naczelnego gazety nakazu sprostowa-
nia tej informacji, fragment ten został usunięty. Nie 
zmienia to jednak faktu, iż informacja ta trafiła do sze-
rokiej opinii publicznej oraz została podana również, 
z tego co pamiętam, w lokalnych mediach. Jedynie 
w „Prawdzie o Rudzie Śląskiej” dano mi szansę odnie-
sienia się wówczas do tych kłamliwych zapisów. 

- Co jest w tym liście?
- Z listu wynika, że mama o żadnych zarzutach 

wobec siebie nie wiedziała. Dowiedziała się dopiero 
z prasy. Była zdruzgotana sytuacją, że nikt wcześniej 
z nią na ten temat nie rozmawiał. Mama napisała 
w liście, że załamała ją informacja, która ukazała się 
w mediach. W liście mama wykropkowała też nazwi-
ska dwóch osób, z kontekstu zapisu wynika, że ne-
gatywnie związanych z jej śmiercią. Jest to nadal dla 
mnie bardzo bolesna lektura.

Po dwóch latach śledztwa, prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie 
domniemanego wyprowadzenia z kasy miasta 2,5 mln zł. władze miasta, a ich 
śladem część  mediów, oskarżyły o przywłaszczenie pieniędzy ówczesną skarbnik 
miasta. w dzień po skierowaniu sprawy do prokuratury, lucyna Mróz zmarła. Trzeba 
było dwóch lat, aby skarbniczka została oczyszczona z zarzutów, ale autorzy tej 
nagonki, nadal sprawują swoje urzędy i - jak  na razie - nie ponieśli kary. 

PRowokaCja, 
kTÓRa PRZeRoSła PRowokaToRÓw

Z SZYMONEM MRÓZ, synem Lucyny Mróz, rozmawia Jerzy Filar

Nie ma i nie było żadnego listu 
pożegnalnego zawierającego 
jakiekolwiek przeprosiny 
adresowane do władz miasta 
czy też zawierającego 
przyznanie się do winy.

Życzymy Mieszkańcom 
Rudy Śląskiej 
błogosławionych Świąt 
Zmartwychwstania 
Pańskiego,
upływających w zdrowiu, 
spokoju i wiosennej radości.

Jarosław Wieszołek
Przewodniczący Rady Miasta
Ruda Śląska wraz z Radnymi
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Nikt nie jest „psem 
ogrodnika” i nikt nie za-
zdrości czterem klubom 
dodatkowych miejsc do 

treningów, ale pozostaje kilka pytań.
Po pierwsze, dlaczego cztery klu-

by, którym za pieniądze podatników 
zbudowano dodatkowe miejsca tre-
ningowe, zostały uprzywilejowane.  
I nie chodzi tu o możliwość korzy-
stania z nich w najdogodniejszych 
terminach, gdyż wydzierżawili teren 
Miastu, ale o to, że tylko one będą 
mogły korzystać z nich bezpłatnie.

Po drugie, jaka będzie odpłatność 
za korzystanie z „płyt” przez pozo-
stałe kluby lub grupy chcące ćwi-
czyć rekreacyjnie. Mówi się o kwo-
cie 90 złotych. Jeśli to prawda, to 
w porównaniu z opłatami za korzy-
stanie z pełnowymiarowych boisk 
w miastach ościennych, jest to za 
dużo.

Po trzecie, komu będzie trzeba 
uiszczać opłaty za korzystanie ze 
wspomnianych obiektów?

Po czwarte, analizując wszyst-
kie punkty odpowiedzi, wygląda na 
to, że w Rudzie Śląskiej są „równi” 
i „równiejsi”. Przynajmniej w zakre-
sie dostępu do publicznych obiek-
tów sportowo - rekreacyjnych (a takimi powinny być nowo 
wybudowane boiska treningowe).

Po piąte, zasadne jest pytanie, czy nie lepiej było za 
te pieniądze wybudować obiekt z pełnowymiarowym bo-
iskiem, z którego mogliby korzystać wszyscy na równych 
zasadach.

Po szóste, czyżby budowa obiektów sportowo - rekre-
acyjnych była mechanizmem wyborczym w ręku osób 

decydujących o ich powstaniu? (Na stronie interneto-
wej jednego z ugrupowań widać jak na dłoni, kto jest jego 
partnerem i dziwnym zbiegiem okoliczności, są to kluby, 
które zostaną wyposażone w nowe boiska. Czyżby o lokali-
zacji decydowało ugrupowanie polityczne?)

Kolejne pytania nasuwają się same, a jeśli ktoś ma 
szczególnie ciekawe, to może je nadsyłać na adres naszej 
redakcji... (Tapi)

Nie tak dawno rudzki magistrat rozesłał informację o podpisaniu 
umowy z klubami sportowymi dotyczącą budowy nowych boisk 
(czytaj: placyków) treningowych. W pierwotnych zamierzeniach 
miała to być inwestycja wiosenno - letnia, potem przesunięto ją na 

jesień. Pokryte sztuczną nawierzchnią place treningowe mają być w czterech 
klubach: Slavii, Grunwaldzie, Wawelu i Uranii. Okazało się, że nie wszystkie 
kluby traktowane są jednakowo. W poprzednim numerze „Prawdy” opubliko-
waliśmy pismo wysłane do prezydent Grażyny Dziedzic przez cztery następne 
kluby, z prośbą o wyjaśnienie, kto i na jakich zasadach będzie mógł korzystać  
z wybudowanych za pieniądze podatników „boisk”.

Place treningowe wybudowano za pieniądze wszystkich podatników, 
ale nie wszyscy mogą z nich korzystać na takich samych zasadach.

Równi 
i równiejsi

OdPOwiedź Przyszła w KwieTNiU 
i rOzwiewa wszelKie wąTPliwOści 

Oraz OczeKiwaNia Prezesów.
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POMOC 

DROGOWA

ul. Turystyczna 11, 34-371 Ujsoły
ul. Kokotek 56, 41-700 Ruda Śląska

tel. +48 501 542 462
tel. +48 515 137 511

tel./fax +48 32 771 46 26

www.szymbud.com
szymbud@poczta.onet.pl

WULKANIZACJA
WYNAJEM 

SPRZĘTU USŁUGI 

BUDOWLANE WYNAJEM 

SAMOCHODÓW MECHANIKA
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Rada Ministrów w grud-
niu ubiegłego roku przyję-
ła uchwałę w sprawie usta-
nowienia wieloletniego pro-

gramu „Pomoc państwa w zakresie do-
żywiania na lata 2014 - 2020”. Rząd 
tym samym zdecydował się wydłużyć 
ten, który działa już od roku 2006. Po-
moc przyznawana jest w oparciu o kry-
teria dochodowe - do 150 proc. kryte-
rium określonego w ustawie o pomocy 
społecznej. Rada gminy może podjąć 
uchwałę o jego podwyższeniu. Miasto, 
chcąc otrzymać środki z budżetu pań-
stwa na realizację programu, musi wy-
łożyć przynajmniej 40 proc. przewidy-
wanych kosztów. Na uzasadniony wnio-
sek wójta, burmistrza czy prezyden-
ta wojewoda może wyrazić zgodę na 
zwiększenie dotacji, jednak udział środ-
ków własnych gminy nie może wynosić 
mniej niż 20 proc. 

Ten temat poruszaliśmy w marco-
wym wydaniu „Prawdy” i nie zamie-
rzaliśmy do niego wracać. Okazu-
je się jednak, że zmusiło nas do tego 

życie, a raczej koleżanki po fachu.  
W dwóch tytułach prasowych poja-
wiły się teksty dotyczące dożywiania 
dzieci w ramach wspomnianego pro-
gramu. Autorki obydwu tekstów sta-
rały się udowodnić, że Ruda Śląska 
znalazła się w gronie miast, które jako 
pierwsze w regionie wprowadziły go 
w życie. Za to Świętochłowice, cytu-
ję „guzdrały się” lub jak pisze druga 
pani „są w kropce i należą do miast, 
które jeszcze na początku kwietnia 
nie wprowadziły rządowego progra-
mu”. Jest to kompletna nieprawda, 
wynikająca z błędnego czytania lub 
będąca aktem złej woli. Mniejsza jed-

nak o powody, które w tym wypadku 
zdają się być oczywiste. 

Dla autorek obydwu tekstów wpro-
wadzenie programu rządowego jest 
równoznaczne z przyjęciem uchwały  
w tej sprawie przez radnych rad gmin. 
Na tej podstawie udowadniają, że np. 
Ruda Śląska wcześniej poradziła sobie  
z problemem niż sąsiednie Świętochło-
wice, bo radni stosowny dokument przy-
jęli w lutym, podczas gdy ich koledzy  
z miasta ościennego dopiero 2 kwietnia. 
To się wprawdzie zgadza, tyle tylko, że  
w Świętochłowicach w przeciwieństwie 
do Rudy Śląskiej, z wprowadzeniem  
w życie programu dożywiania nie czeka-
no do podjęcia przez radnych uchwały.

I to jest cała prawda o dożywianiu 
dzieci w obydwu miastach. Okazuje 
się, że dla władz Rudy Śląskiej, podob-
nie jak dla autorek wspomnianych ar-
tykułów, ważniejszy od posiłków serwo-
wanych głodnym dzieciom jest papier 
w postaci istotnej skądinąd uchwały.  
W Świętochłowicach z jej podjęciem 
nie trzeba się było spieszyć, bo potrze-
bujące dzieci żywione były od stycz-
nia. Młodzi rudzianie pierwszy darmo-
wy posiłek otrzymali natomiast dopiero 
pod koniec lutego, po decyzji radnych. 
Jeżeli jednak papier jest ważniejszy od 
pełnego talerza, to z takim argumen-
tem nie warto dyskutować. (wt)

w poprzednim numerze gazety 
opisaliśmy perypetie rudzianina, 
głowy wieloosobowej rodziny, któ-
remu miasto odmówiło przyzna-
nia uprawniającej do zniżek karty 
„3+”. Po naszej publikacji, sprawą 
zajęła się telewizja sfera. Na me-
dialną krytykę zareagował także 
urząd miasta i naprawił błąd.

Przypomnijmy, o co chodziło. Bo-
hater naszego artykułu razem  
z żoną wychowują czworo dzie-

ci. Jedno mają wspólne. Trójka pochodzi 
z pierwszego małżeństwa żony. W wie-
lu miastach Polski, uruchamiane są pro-
gramy „3+”, które pozwalają rodzinom  
z co najmniej trójką dzieci, na korzy-
stanie ze zniżek, w instytucjach i fir-
mach, które przystąpiły do programu. 
Ruda Śląska nadała duży, propagando-
wy rozgłos uruchomieniu karty rodzin-
nej. Okazało się, że był to falstart. Bo-
hater naszego artykułu został odprawio-
ny z kwitkiem, ponieważ nie był biolo-
gicznym ojcem ani prawnym opieku-
nem dla trójki dzieci swojej żony. W in-
nych miastach nie miało to żadnego zna-
czenia. Po naszej publikacji i reportażu  
w telewizji „Sfera” Urząd Miasta napra-
wił swój błąd. Damian Copik otrzymał 
prawo do korzystania z rudzkiej karty 
„3+”. Szkoda, że trzeba interwencji me-
diów, aby urzędnicy w naszym mieście 
zorientowali się, że popełnili błąd.  (red.)

Urząd  
naprawił  
swój błąd
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Spięcia

*  przy zamówieniu 
   min. 3 obiadów/sałatek

www.wawelska.rsl.pl

Ruda Śląska, ul. Raciborska 14, 
tel. kom.: 607 685 151; 693 182 078 

11     zł *

Polecamy zestawy obiadowe:
z roladą śląską, schabowym, 
kurczakiem, wątróbką, mintajem 
oraz placek po węgiersku.
Świeże sałatki w cenie 11zł. *
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Adam W. (nazwisko zmienione) ra-
zem z żoną wychowują piątkę dzie-
ci. Jedno mają wspólne. Czwórka 
pochodzi z pierwszego małżeństwa 

żony. Ich biologiczny ojciec został pozbawio-
ny praw rodzicielskich. Państwo W. są szczę-
śliwą, siedmioosobową rodziną. Wychowu-
ją dzieci na porządnych i uczciwych ludzi. 

Wobec katastrofy demograficznej, jaka gro-
zi Polsce, w tym Rudzie Śląskiej, tacy ludzie, 
to prawdziwy skarb. Właśnie z myślą o takich 
rodzinach stworzono projekt karty rodzinnej 
„3+”. Zakłada on wsparcie dla rodziców wy-
chowujących co najmniej troje dzieci. Mogą 
liczyć na ulgi, zniżki i preferencje w instytu-
cjach oraz firmach, które przystąpiły do pro-
gramu. W śląskich miastach pierwsze karty 
„3+” pojawiły się kilka lat temu. Ruda Śląska 
zdecydowała się na ten krok stosunkowo póź-
no. Program ruszył w naszym mieście dopiero 
w styczniu tego roku. 

- Byłem tak zadowolony z wprowadzenia 
w Rudzie Śląskiej programu, że zaraz jak się 
dowiedziałem, że weszła uchwała, to zadzwo-
niliśmy z żoną do znajomych, którzy mają też 
więcej dzieci oraz zadzwoniłem do Urzędu Mia-
sta z pytaniem, czy mają plakaty o progra-
mie rodzina 3+, żeby porozwieszać w okolicy – 
wspomina Adam W.

ZAPAŁ NASZEGO CZYTELNIKA OSTYGŁ, 
KIEDY WYSTĄPIŁ O KARTĘ DLA SWOJEJ 
RODZINY. OKAZAŁO SIĘ, ŻE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ NIE KWALIFIKUJE SIĘ ON DO 
PROGRAMU „3+”. KARTY DOSTAŁA TYLKO 
ŻONA I DZIECI.

- Odmowa podyktowana jest tym, że Pan W. 
jest rodzicem tylko Marka W. Natomiast nie 
jest prawnym opiekunem pozostałych dzieci – 
uzasadnił odmowę naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych rudzkiego magistratu.

Adam W. nie dał za wygraną. Pytał, na kolej-
nych, coraz wyższych szczeblach rudzkiego ma-
gistratu, dlaczego on, jako mąż, ojciec, ojczym 
i głowa siedmioosobowej rodziny, nie ma prawa 
do ulgi, z której w całej Polsce mogą korzystać 
osoby w jego sytuacji. Wysłał meila do prezydent 
miasta. Spotkał się z wiceprezydent Anną Krzy-
steczko. Wszystko na próżno. Na rudzkich urzęd-
nikach nie robi wrażenie nawet rządowy projekt 
rozporządzenia, który mężom wielodzietnych 
matek, daje prawo korzystania z karty „3+”.

Adam W. skierował do kilku miast pytanie, 
czy w jego sytuacji rodzinnej, zasługuje na kartę 
rodzinną.   (fil)

BYTOM
Dzień Dobry, w przypadku bytomskiego Pro-
gramu 3+ Liczna Rodzina mieszkaniec nasze-
go miasta, będący w sytuacji opisanej przez 
Pana, mógłby wraz z rodziną przystąpić do 
Programu. W Bytomiu kartę rabatową otrzy-
mują wszyscy członkowie rodziny.

Z poważaniem
Beata Michel

Urząd Miejski w Bytomiu
Biuro Organizacji Pozarządowych

KATOWICE:
W odpowiedzi na maila w sprawie Programu Nas 
troje i więcej informuję, że z informacji uzyska-
nych od Pana w mailu – Katowice wydałyby kar-
tę również dla Pana, czyli Państwa rodzina otrzy-
małaby w sumie 7 kart. (5 dzieci + 2 rodzice).

Pozdrawiam 
Monika Bystrzejewska”

ZABRZE:
Dzień dobry!
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, 
że po zamieszkaniu pod wspólnym adresem 
w Zabrzu spełnicie Państwo kryteria jako Ro-
dzina w naszym programie i oczywiście po 
złożeniu wniosku otrzymacie Państwo karty 
dla wszystkich członków rodziny.

Anna Wojtaś – Rusiecka
Inspektor Wydział Ochrony Zdrowia 

i Polityki Społecznej

GLIWICE:
W odpowiedzi na Pana zapytanie informu-
ję, iż opisana przez Pana sytuacja rodzinna, 
po spełnieniu wymogu wspólnego zamiesz-
kiwania rodziny na terenie Miasta Gliwice, 
daje rodzinie możliwość ubiegania się o kar-
tę „Rodzina 3+” (pod warunkiem złożenia 
wniosku o wydanie karty wraz z wymaga-
nymi  dokumentami).
Wszelkie informacje na temat programu „Ro-
dzina 3+” dostępne są na stronie internetowej 
www.gliwice.eu

Z poważaniem
Lucyna Woźniak

Naczelnik Wydziału ZD

ŁÓDŹ:
Szanowny Panie,
w załączeniu uchwała Rady Miejskiej wpro-
wadzająca Łódzką Kartę Dużej Rodziny, za-
wierająca definicję rodziny wielodzietnej. Aby 
móc ubiegać się o Kartę rodzina musi spełniać 
łącznie 3 warunki:
-mieszkać pod wspólnym adresem w Łodzi
-rozliczać się z podatku dochodowego w Łodzi
-mieć na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci do 
lat 18 (lub 25 jeśli się uczą lub studiują.
Jeśli pana rodzina spełni te warunki, zachę-
camy do złożenia wniosku o wydanie kart.

Z poważaniem
Magdalena Affeltowicz

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Witam.
Aktualnie jestem mieszkańcem Rudy Śląskiej. Oto moja sytuacja ro-

dzinna. Moja żona ma 4 dzieci z pierwszego małżeństwa. Dzieci nie 
są przez ze mnie przysposobione. Nie jestem prawnym opiekunem. Mamy 
wspólnie jedno dziecko. Jestem dla dzieci z pierwszego małżeństwa oj-
czymem. Jeszcze jedna istotna informacja: wszystkie dzieci się uczą 
i mieszkamy razem. Jeśli zamieszkamy w jednym domu w waszym mieście, 
czy będziemy mogli wystąpić o Kartę programu Rodzina 3+? I czy wszy-
scy ją otrzymamy i będziemy traktowani jak rodzina wielodzietna?

ODPOWIEDZI:

Wbrew ofi cjalnej 
propagandzie, Ruda 
Śląska ogranicza dostęp 
do karty rodzinnej 
„3+”. Nasz Czytelnik 
przedstawił w Urzędzie 
Miasta swoją sytuację 
rodzinną i został 
odprawiony z kwitkiem. 
Zapytał w innych, 
także ościennych 
miastach, czy według 
tamtejszych standardów 
kwalifi kuje się do karty 
„3+”? Nigdzie nie było 
problemu. 

Plus, a nawet minus
w gazetach wydawnictwa F-Press 
- mądra, tania i skuteczna.REKLAMA

Cała prawda 
o dożywianiu
Napisaliśmy  
w ubiegłym miesiącu, 
że do uruchomienia 
programu dożywiania 
dzieci w szkołach, 
Ruda Śląskiego po-
trzebowała uchwały 
Rady Miasta, a w 
Świętochłowicach 
dożywiali nie czeka-
jąc na proceduralne 
formalności. Dosyć 
nieoczekiwanie, 
nasza publikacja 
wywołała medialny 
odzew. Zareagował 
- co naturalne - 
biuletyn magistratu. 
Polemiczny tekst 
opublikował także 
„Dziennik Zachodni”. 
I to jest niepokojące. 
Od dziennikarzy 
miejskich biuletynów 
nie można oczeki-
wacz zbyt wiele, ale 
od autorów dużej, 
płatnej gazety, po-
winniśmy wymagać, 
aby czytali teksty ze 
zrozumieniem. 

aleKsaNdra sKOwrONeK, była wiceprezydent świętochłowic, a obec-
nie wicemarszałek województwa śląskiego:

W Świętochłowicach potrzebujące dzieci żywione są w szkołach od początku 
2014 roku. Po prostu uruchomione zostały własne środki finansowe, które na 
tamtą chwilę były zaliczkowane. Włożone w dożywianie pieniądze rozliczone zo-
staną jako wkład własny po przyjęciu programu i podpisaniu umowy dotacyjnej. 
W Świętochłowicach od stycznia tego roku żadne dziecko w szkole lub przed-
szkolu nie pozostaje głodne.
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Polityka

Pięć filarów programu:
1) Przywracanie do głównego nurtu polityki europejskiej wartości i zasad 

cywilizacji chrześcijańskiej.
2) Ochrona wartości rodziny i zabezpieczenie jej prawa do godnego życia 

poprzez przekierowanie funduszy europejskich na politykę prorodzinną.
3) Ochrona polskiej ziemi jako źródła produkcji zdrowej żywności 

dla Polaków i europejczyków.
4) rewizja pakietu energetyczno-klimatycznego, szczególnie uciążliwego 

dla przemysłu na śląsku.
5) fundusze europejskie na programy ożywiania małych miast, wsi 

i zdegradowanych dzielnic dużych aglomeracji, głownie śląskiej.

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

izabela KlOc wyrastała w rodzi-
nie, gdzie religia katolicka była i jest 
wyznacznikiem moralności, a war-
tościami są: rodzina, ojczyzna, wza-
jemna życzliwość i ciężka praca. Wy-
chowała się w śląskiej tradycji po-
wstańczej. Jej dziadek, Walenty Cie-
ślik, w okresie międzywojennym 
był posłem na Sejm Polski i Śląska. 
izabela KlOc jest ekspertem w dzie-
dzinie środków europejskich. Bie-

gle posługuje się językiem niemiec-
kim, zna również angielski, francu-
ski i rosyjski. W Sejmie, izabela KlOc 
prowadziła. m.in., ustawę górniczą, 
w której zabezpieczono środki finan-
sowe na inwestycje początkowe w gór-
nictwie. To dzięki jej staraniom, woje-
wództwo śląskie otrzymało 5 mld euro 
w ramach projektów finansowanych 
z funduszy unijnych. Po wyborach w 
2010 roku założyła Fundację „Aka-

demia Samorządności”, w której peł-
ni funkcję prezesa. Obecnie w Sejmie 
zajmuje się polityką rozwoju, fundu-
szami europejskimi, wciela w polską 
rzeczywistość idee rozwoju zrównowa-
żonego. izabela KlOc jest wiceprze-
wodnicząca Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Polityki Regionalnej Sej-
mu RP oraz przewodniczacą Parla-
mentarnego Zespołu ds. Narodowego 
Programu Zdrowego Żywienia

miejsce 

nr 3 
na liście

KLOC
Śląski głos 
w Brukseli

Izabela

- Czy to, że należy Pan do 
największej grupy politycz-
nej w Parlamencie Europej-
skim jest pomocne w trak-
cie codziennych zmagań. 
W PE nie jest tajemnicą, że 
nawet w EPL nie brakuje 
przeciwników węgla?

 - Energetyka nie może być 
traktowana przez pryzmat przy-

należności do którejkolwiek par-
tii. Parlament Europejski róż-
ni się od sejmu przede wszyst-
kim tym, iż podejmowane decy-
zje rzutują na wszystkich oby-
wateli wspólnoty. Dlatego uwa-
żam, że wybory do PE nie od-
zwierciedlają poglądów poszcze-
gólnych partii, a przede wszyst-
kim oczekiwania poszczegól-

nych grup, które są zaintere-
sowane rozwiązaniem konkret-
nych problemów, które ich doty-
czą. Tak to działa w wielu kra-
jach tzw. „Starej Unii”. Dlate-
go w grupach politycznych dość 
często dochodzi do braku jedno-
myślności.

 
- Głosuje się na fachow-

ców, którzy potem zajmują 
się sprawami, w których się 
specjalizują…

- Dokładnie tak, dlatego ja 
zajmuję się właśnie energe-
tyką i transportem. Pracując 
w Komisjach ITRE (energety-
ka) i TRAN (transport) dosko-
nale poznałem te mechanizmy. 
W tej chwili mogę zdobyte do-
świadczenia przekładać na kon-
kretne działania.

- Od wielu lat Parlament 
Europejski nie lubi węgla, 
ten nośnik paliwa uważa 
się za zło konieczne, które 
trzeba wyeliminować. Czy 
węgiel rzeczywiście stoi na 
straconej pozycji? Nie jest 
przecież tajemnicą, że tak 
naprawdę tylko Polsce zale-
ży na dalszej jego eksploata-
cji w Europie.

- Jesteśmy w znacznym stop-
niu krajem niezależnym ener-
getycznie, głównie za spra-
wą węgla. Historycznie i geo-
graficznie tak się to poukładało 

i nie można tego zmienić z dnia 
na dzień. Konstytucja UE gwa-
rantuje nam prawo do decydo-
wania o naszym miksie energe-
tycznym, jednakże poprzez róż-
ne mechanizmy, wykorzysty-
wanie tego paliwa w energety-
ce jest coraz mniej opłacalne, 
choć kryzys panujący na świe-
cie obrazuje jasno, że nie moż-
na budować silnej gospodarki 
w oparciu jedynie o energię od-
nawialną. Między innymi dla-
tego stworzyliśmy Okrągły Stół 
ds. Węgla w Parlamencie Euro-
pejskim, gdzie każdy zaintere-
sowany może przedstawić bie-
żące problemy, jak i rozwiązania 
dedykowane dla europejskiego 
sektora. Dzięki temu możemy 
sprawniej reagować na aktual-
ne wyzwania w UE.

 
- Czy wyniki waszych prac 

przekładają się na konkret-
ne reakcje ze strony naj-
ważniejszych brukselskich 
decydentów?

- Nasze gremium jest trakto-
wane bardzo poważnie. Świad-
czy o tym fakt, iż podczas ostat-
niej debaty, która odbyła się 
w połowie marca udział wziął 
Dyrektor Generalny Energii Do-
minique Ristori. W posiedze-
niach Stołu Węglowego uczest-
niczą też przedstawiciele „Frak-
cji Zielonych”, którzy są naj-
większymi przeciwnikami węgla 

w Europie. Chociaż różnimy się 
w poglądach, doceniam ze bie-
żąca debata ma charakter me-
rytoryczny w oparciu o bieżące 
fakty ekonomiczne.

 
- Ale pewne grupy poli-

tyczne są tak silnie lobbo-
wane przez producentów 
energii odnawialnej, że ich 
zdanie pozostanie niezmie-
nione, nawet gdyby odkry-
to silną szkodliwość wiatra-
ków dla środowiska natural-
nego.

- Raz do roku organizujemy 
Europejskie Dni Węgla. Odby-
ły się już cztery edycje. Naszym 
przesłaniem jest pokazywanie 
i promowanie, że energetyka 
oparta o paliwa kopalne mogą być 
zarówno czyste, jak i efektywne 
energetycznie. Chwalimy się osią-
gnięciami poszczególnych państw 
członkowskich. Prezentujemy 
nowe technologie węglowe, któ-

re Europa z powodzeniem może 
eksportować na rynki wscho-
dzące, gdzie absolutnie nikt nie 
przejmuje się obecnie efektyw-
nością spalania i poszanowaniem 
środowiska naturalnego.

 
- Czyli jest szansa, że pol-

skie górnictwo może stać 
się wzorem do naśladowa-
nia dla innych?

- Powiem więcej. Już od daw-
na pokazujemy, że w kwestii 
podnoszenia sprawności i obni-
żania emisji wykonaliśmy w Eu-
ropie największy krok. W prze-
ciwieństwie do krajów „Starej 
Unii”, które nadal nie zreali-
zowały wszystkich założeń pro-
tokołu z Kioto, który każdemu 
z krajów wyznaczył cele określa-
jące redukcję emisji. Jesteśmy 
pionierami w tej dziedzinie i nie 
wydaje się, żebyśmy szybko stra-
cili pole position.

Rozmawiał: Jan Ostoja

Skup samochodów za gotówkęTel. 516 448 228

OLEK 
Kebab & Pizza
Dowóz na telefon: 
514 730 688
www.olek-kebab.pl

Robimy nasz kebab 

według specjalnej 

receptury znanej 

tylko nam

gdy został eurodeputowanym wielu pukało się w czoło. zakładano zmarnowany mandat i brak wymiernych 
korzyści dla śląska. Tymczasem pochodzący ze świerklan Bogdan Marcinkiewicz pamiętając o swoich 
górniczych korzeniach postanowił, iż z pełną determinacją zaangażuje się w oparte przede wszystkim 
o węgiel bezpieczeństwo energetyczne Polski. Teraz, gdy przewodniczy Okrągłemu stołowi ds. węgla nawet 
najwięksi przeciwnicy polityczni wypowiadają się o nim z dużym szacunkiem.
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energetyka nie może być postrzegana przez polityczny pryzmat
Rozmowa z europosłem BOGDANEM MARCINKIEWICZEM o energetyce



Początek tej inicjatyw-
nie dali radni sejmi-
ku województwa ślą-
skiego, którzy pod-

czas marcowej sesji przyję-
li deklarację służącą wsparciu 
rodzin w regionie. - Karta Du-

żej Rodziny należy do przed-
sięwzięć sprzyjających wy-
pełnieniu przez rodzinę wielo-
dzietną jej fundamentalnych 
zadań, do których należą: 

przygotowanie dzieci do życia 
w społeczeństwie, zapewnie-
nie odpowiedniego poziomu 
życia i poczucia bezpieczeń-
stwa, wykształcenie świado-
mości narodowej oraz prze-
kazanie informacji o języku 

i kulturze - czytamy w uchwa-
le podjętej przez śląskich rad-
nych.

Na tym samym posiedze-
niu na stanowisko wicemar-

szałka województwa śląskie-
go radni powołali rudzian-
kę Aleksandrę Skowronek. To 
właśnie w jej gestii znalazło 
się opracowanie wspomnia-
nego programu. Do pracy nad 
Kartą Dużej Rodziny przystą-

piła od pierwszych dni swoje-
go urzędowania i już po kilku 
tygodniach gotowy dokument 
przedstawiła do zaakceptowa-
nia zarządowi województwa 
śląskiego. 

Warto dodać, że to regio-
nalne przedsięwzięcie wpisu-
je się w zainicjowane przez 
prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego działania na rzecz 
wspierania polskich rodzin. 
W związku z postępującym 
kryzysem demograficznym 
para prezydencka ogłosiła kon-
kurs „Dobry Klimat dla Rodzi-
ny”, który promuje ciekawe 
inicjatywy samorządów. Prezy-
dent powołał też zespół, któ-
ry ma przygotować program 
z jednej strony wspierający ro-
dziny, a z drugiej pomagają-
cy im rozwiązywać najwięk-
sze problemy. W tym kontek-
ście padła również propozycja 
stworzenia ogólnopolskiej Kar-
ty Dużej Rodziny. (wt)

Perinatologia jest nową 
dziedziną medycy-
ny, obejmującą bada-
nia prenatalne, opie-

kę nad matką w okresie ciąży 
i porodu oraz zapewnienie 
opieki nad noworodkiem. No-
minację z rąk marszałka Mi-
rosława Sekuły prof. Sodowski 
odebrał 10 kwietnia.

Program badań prenatalnych 
rozpoczął kilka lat temu, jako 
ordynator oddziału ginekolo-
giczno - położniczego, w Szpita-
lu Miejskim w Rudzie Śląskiej, 
był ich prekursorem na Śląsku. 
Dzięki jego inicjatywie obok od-
działów: położniczego i gineko-
logicznego utworzył oddział pa-
tologii noworodka. Wówczas był 
to jeden z pierwszych specja-
listycznych ośrodków perina-
tologicznych w województwie. 
Ze względu na stale wzrastają-
cą liczbę przedwczesnych poro-
dów takie oddziały są niezbęd-
ne. Tylko nowoczesny sprzęt 
i świetnie wyszkoleni lekarze 
neonatolodzy są w stanie spra-
wić, że noworodki z bardzo ni-
ską wagą urodzeniową są w sta-
nie nie tylko przeżyć, ale rów-
nież wrócić do zdrowia. 

- Musimy doposażyć od-
działy w aparaturę i sprzęt 
medyczny w zakresie opie-
ki perinatologicznej oraz po-
prawić warunki lokalowe. Ko-
nieczny jest zakup kilkudzie-
sięciu aparatów KTG oraz 
nowoczesnych łóżek porodo-
wych. To pozwoli nam stwo-
rzyć w województwie coraz 
więcej porodówek z prawdzi-
wego zdarzenia - mówi prof. 
Krzysztof Sodowski, który za-
mierza etapowo wcielać w ży-
cie program poprawy opieki 
perinatologicznej.

Standardem powinien być 
pełny dostęp do porodów 
z zastosowaniem różnych 
form znieczulenia. Ważne 
jest też uruchomienie i ca-
łoroczne prowadzenie szkół 
rodzenia przy wskazanych 
ośrodkach. Do tego dochodzi 
jednolity wzór kart ciążowych 
w całym województwie oraz 

stosowanie ciągłego monito-
ringu zdarzeń perinatologicz-
nych z wykorzystaniem inter-
netu. Te założenia zawarte są 
we wspomnianym programie. 
Zakłada on również stworze-
nie systemu finansowania 
wyższego poziomu opieki per-
inatologicznej poprzez uru-
chomienie grantów finanso-
wych samorządu wojewódz-
twa oraz zwiększenie ilości 
ośrodków o wyższym stopniu 
referencyjności.

- Zasadniczym celem pro-
gramu jest zmniejszenie umie-
ralności okołoporodowej no-
worodków i niemowląt na Ślą-
sku poprzez działania popra-

wiające jakość opieki nad ko-
bietą, matką i dzieckiem. Za-
leży nam też na zwiększeniu 
liczby porodów siłami natury 
- dodaje nowopowołany kon-
sultant wojewódzki.

Prof. Sodowski jest ordy-
natorem oddziału ginekologii 
i położnictwa w Szpitalu Wo-
jewódzkim zarządzanym przez 
spółkę Megrez w Tychach, 
a także szefem Śląskiego In-
stytutu Matki i Noworodka 
w Chorzowie. Do marca tego 
roku przez blisko dwie deka-
dy był ordynatorem oddziału 
ginekologiczno - położniczego 
w Szpitalu Miejskim w Rudzie 
Śląskiej. (wt)
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sklep medyczny
MAX MEDMAX MED

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE PACJENTA 
REALIZACJA INDYWIDUALNYCH ZAMÓWIEŃ

41-706 RUDA ŚLĄSKA 
UL. GRODZKA 5/4
TEL. 32 240 05 11

max_med@poczta.fm

CZYNNE: 
PN-PT 9.00-17.00

Zadzwoń i umów się już dziś 
882-151-674
www.masazmobilny-ania.pl

Bezpłatny dojazd 
na terenie 

Rudy Śląskiej 
i miast ościennych 

MASAŻ 
I KOSMETYKA 
w Twoim domu

ZAKŁAD OPTYKI 
OKULAROWEJ

Wojciech Nowak
Optyk dyplomowany refrakcjonista

Ruda Śląska 1, ul. Wolności 19

Tel. 887 924 637

Badanie wzroku gratis!

-20% rabat 
na szkła z powłoką 

antyrefleksyjną 
Okulary na raty 
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Z myślą o kobiecie, 
matce i dziecku

Przez 20 lat prof. Krzysztof Sodowski był ordynatorem od-
działu ginekologiczno-położniczego Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej. Od marca nie pracuje już w tej placów-
ki, a na początku kwietnia został mianowany wojewódz-
kim konsultantem w dziedzinie perinatologii.

aleKsaNdra sKOwrONeK, 
wicemarszałek województwa śląskiego:

- Prace związane z wprowadzeniem w ży-
cie Karty Dużej rodziny dobiegają koń-
ca. Projekt został przyjęty w formie uchwały 
przez zarząd województwa śląskiego. Kolej-
nym etapem wdrażania tego przedsięwzięcia 
będzie zawieranie porozumień z samorząda-
mi, które wprowadziły na swoim terenie kar-
tę rodzin, a w przyszłości również z tymi, któ-

re ją przyjmą. Podpisane porozumienia bę-
dzie podstawą do umieszczenia na dotych-
czasowych kartach samorządowych logo wo-
jewództwa Śląskiego. Będzie ono upoważnia-
ło ich posiadaczy do korzystania m.in. z ofert 
kulturalnych, rekreacyjnych i zdrowotnych 
w całym regionie. Wszystko wskazuje na 
to, że będzie to możliwe już w czerwcu tego 
roku. Wprowadzenie w życie karty poprzedzi 
oczywiście duża kampania medialna, chce-
my dotrzeć bowiem do jak największej licz-
by rodzin, które z tej prorodzinnej propozycji 
mogą skorzystać. Wszystkie oferty zamiesz-
czane będą na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego, informować o nich będą 
też na bieżąco gminy, które wezmą udział 
w programie. Kartę Dużej rodziny będziemy 
systematycznie rozszerzali. Liczymy, że przy-
stąpią do niej kolejne miasta, a lista podmio-
tów świadczących swoje usługi będzie sta-
le wzrastała. informacje o wszystkich nowo-
ściach mieszkańcy Śląska znajdą w regional-
nych i lokalnych mediach oraz na portalu in-
ternetowym www.slaskie.pl.

karty dla 
dużych rodzin
w kwietniu zarząd województwa śląskiego przyjął 
program „śląskie dla rodziny - Karta dużej rodziny”. 
zakłada on m.in. zniżki na bilety wstępu do teatrów, 
muzeów czy pakiet konsultacji i badań w placówkach 
ochrony zdrowia. wpisana w niego jest też 
współpraca z samorządami lokalnymi, organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na 
rzecz rodziny. Koordynatorem tych działań będzie 
regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Katowicach.
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Interwencje

Autoryzowany salon i serwis
marek Mitsubishi i Hyundai

Tychy, ul. Katowicka 35
(obok Browarów)

Tel. 32 326 22 80 do 89
www.witpol-auto.pl

www.mitsubishi-witpol.pl

Autoryzowany salon i serwis
marki Hyundai

Studzienice, ul. Jaskółek 21
(koło Pszczyny)
Tel. 32 326 39 90

www.witpol-auto.pl

salony

Witpol
WIELE MOŻLIWOŚCIDWIE MARKI, DWA SALONY

Jak zawsze najlepsza oferta na Śląsku

b y k o w i n a
- zapomniana dzielnicaPiOTr wesOłOwsKi
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W pobliżu ulicy Chro-
brego znajduje się 
teren zwany Do-

linką, a przez niektórych 
Szachtą. We wcześniejszych 
latach służył on naszym po-
ciechom do zjazdów na san-

kach i nartach. Teraz jest tu 
dzikie wysypisko. Gdyby to 
miejsce znajdowało się w in-
nym mieście, ze względu na 
ukształtowanie, służyłoby za 
rekreacyjną wizytówkę. Stro-
me podejścia zachęcają do 

wysiłku i czynnego uprawia-
nia sportu. 

Czas to zmienić. Jeżeli zde-
cyduję się kandydować do 
Rady Miasta, będę miał wpływ 
na to, jak wygląda moje miasto 
i moja dzielnica.

Była rekreacja, jest wysypisko

Basen przy ulicy Ple-
biscytowej oddano do 
użytku, w roku 1962r. 

Niestety, szkody górnicze do-
prowadziły do jego zamknię-
cia w latach 90-tych. Przez 
pewien czas funkcjonowała tu 
piwiarnia, lecz przyległy teren 
zaczął popadać w ruinę. Efek-
ty tych zaniedbań widać go-
łym okiem.

Stan byłego kąpieliska jest 
tragiczny. Szalet grozi zawa-
leniem lub wpadnięciem do 
szamba. 

Zarośnięte chaszcze spra-
wiają, że mieszkańcy Byko-
winy żartują, że gdyby Tar-
zan nie był postacią fikcyj-
ną, to dawno wprowadziłby 
się na ten teren z całą rodzi-
ną. Jest tutaj wszystko: wycię-
te pnie, zużyte opony, lodów-
ki, co świadczy że to miejsce 
pełni też rolę dzikiego wysypi-
ska. Od strony byłego torowi-
ska sukcesywnie rozkradane 
jest ogrodzenie. Ze względów 
bezpieczeństwa, po zmroku 
lepiej omijać tę okolicę. Od 

tego miejsca stroni nawet po-
licja i straż miejska.

Władze miasta od dwóch lat, 
podczas spotkań z mieszkań-
cami w ROD „Sielanka” szum-

nie zapowiadają przywrócenie 
tego terenu do użytku, lecz ka-
dencja kończy się, a ludzie po 
prostu boją się, że znów zostali 
„nabici w butelkę”.

Od kilkunastu lat toczy się spra-
wa dojazdu do garaży przy 
ulicy Katowickiej, w pobliżu 
firmy Grawil - dawniej Sile-

siana. Promyk nadziei zaświtał w 2010r., kiedy 
obecnie rządzący, w ramach deklaracji wybor-
czych klepali po plecach właścicieli „czterech 
kółek”, obiecując, że nareszcie będą mogli god-
nie dojechać do swoich garaży. Rzeczywistość 

napisała jednak inny scenariusz. Władza zapo-
mniała o właścicielach garaży, a podatki muszą 
płacić i to wcale nie małe. Wielu kierowców już 
urwało zawieszenie na tych „księżycowych wer-
tepach”. Właściciele garaży domagają się asfal-
towej drogi dojazdowej. Rozwiązanie tego pro-
blemu wcale nie wydaje się takie trudne. Drogę 
można zrobić przy obecnie prowadzonych pra-
cach na moście przy ul. Katowickiej.

STRACH I RUINA

Obiecanki-cacanki, 
A DROGI NIE MA
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PRAWDA o Rudzie Śląskiej

9Opinie

Zbliża się czas majowych pikni-
ków. To dobra okazja, aby zapro-
sić najbliższych na ucztę, która 

na długo pozostanie w ich pamięci. Nic 
ich bardziej nie zaskoczy, niż własno-
ręcznie zrobiona kiełbasa! To nie jest 
trudne. Wszystkiego można dowie-
dzieć się w sklepie firmowym Je-
lux. Pomocą i radą służy specja-
lista, który od lat wyrabia i wędzi 
wędliny o niezapomnianym smaku.

Czy może być coś lepszego, niż 
swojska, krucha, dobrze przypra-
wiona i uwędzona kiełbasa albo 

szynka? Piknikowy kosz nie obejdzie 
się bez tych przysmaków. Biała kieł-
basa z chrzanem, obok 
pęto jałowcowej,  
i pachnąca,  

domowa szynka. Atrakcyjność tego 
apetycznego zestawu wzrośnie, jeżeli 
sami przygotujemy te przysmaki. Nie 
jest to takie trudne, jak się może wyda-
wać. Pisaliśmy już na łamach „Praw-
dy” o firmie Jelux, która oferuje na-

rzędzia, przyprawy i przepisy, nie-
zbędne do zrobienia domowej 

wędliny. Można tutaj kupić 
naturalne jelita, peklosól, 
siatki, osłony na pasztety. 

Na czytelników naszej 
gazety, w Jeluxie czeka 

specjalista, który wie 
wszystko na temat wędzenia 
wędlin i podzieli się z 
Państwem swoją wiedzą  
oraz doświadczeniem.  
warto skorzystać z tej okazji!

Siedziba firmy Jelux znajduje się  
w Mikołowie, przy ul. Bielskiej 49. 
łatwo tu dojechać z rudy śląskiej. 

SwojSka kiełbaSa! 
Dobra, zdrowa, dobrze uwędzona.
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Co sprawia, że od 22 lat stale 
spada liczba naszych miesz-
kańców? Szukają swoich 
szans w innych miastach 

lub poza granicami naszego kraju. Przecież je-
steśmy miastem przemysłowym. Mamy ponad 
2600 zarejestrowanych firm oraz ciekawe miej-
sca i piękne zabytki. Mamy sporo szkół i firm 
zajmujących się kształceniem i rozwojem ludzi. 
Mamy także prężnie działające w każdej dziel-
nicy instytucje dające możliwość rozwijania ta-
lentów młodych ludzi, a także sporo stowarzy-
szeń chcących działać na rzecz miasta i jego 
mieszkańców . 

Miasto zamieszkuje 142 tysiące mieszkańców 
w tym ok. 10 proc. bezrobotnych zarejestrowa-
nych. Posiada 11 dzielnic źle z sobą skomuniko-
wanych, 61 organizacji pozarządowych w więk-
szości pozostawionych samym sobie bez wspar-
cia, a nawet ograniczanych przez instytucje sta-
le zasilające swoje działania z funduszy miasta. 

Około 73 km kw. tere-
nu, w tym sporo nieza-
gospodarowanego, kil-
ka pięknych zabytków, 
o których młodzi miesz-
kańcy naszego miasta 
nie mają pojęcia. Czy 
nie wystarczy pochylić 
się nad zasobami jakimi 
dysponujemy? Odrobi-
na chęci do współpracy 
i dobry przekaz infor-
macji. To tak niewiele, 
a ile może zmienić. Tyl-
ko jak to zrobić, skoro 
trzy najważniejsze me-
dia w mieście zamiast 
się uzupełniać, konkurują ze sobą. Zamiast być 
wykorzystywane w celu rozwoju naszego mia-
sta, są uciszane. Każda nowa formacja jest trak-
towana jak zagrożenie dla już istniejących, a ci 
którzy mogą coś z tym zrobić, skupiają się na 
tym, aby pozbyć się nowych chętnych działaczy, 
którzy stanowią zagrożenie swą kreatywnością  
i charyzmą. 

Takimi działaniami doprowadziliśmy do sytu-
acji, gdzie większa część mieszkańców jeśli już 
nawet pozostaje w mieście z jakichś względów, 
to w nim już nie pracuje, a już z całą pewnością 
nie spędza wolnego czasu. Firmy w większości 
pracują na rzecz innych miast, zatrudniają pra-

cowników również spo-
za Rudy Śląskiej. W ten 
sposób nauczyliśmy się 
dbać o samych siebie, 
jak przetrwać życie, 
a nie jak się nim cie-
szyć. Nie wiemy, co to 
jest patriotyzm lokalny, 
nie interesuje nas, co 
robi sąsiad do momen-
tu gdy nie zacznie nam 
przeszkadzać. Tereny, 
które mogą służyć do 
ściągnięcia inwestorów, 
a co za tym idzie do 
zmniejszenia bezrobo-
cia, leżą odłogiem. Nie-

sprawiedliwe byłoby stwierdzenie, że wszyst-
kie, bo przecież obserwujemy jak z miesiąca na 
miesiąc są piaskowane stare, piękne, jeszcze 
zamieszkane kamienice. Niestety, w większości 
tylko z zewnątrz. Takie działania miały już miej-
sce wiele lat temu w naszym mieście, kiedy to 
przed starymi, niemieckimi budynkami, budo-
wano nowe, aby tamte zasłonić. Jak widać hi-
storia lubi się powtarzać, a my nie lubimy wy-
ciągać wniosków. 

Niestety, w ten sposób pozbywamy się mło-
dych, aktywnych ludzi, którzy wolą piękne prze-
strzenie, otwarte drzwi urzędów w miastach 
żywo zainteresowanych swoim rozwojem. Lep-

szych perspektyw dla siebie i swoich dzieci. Czy 
będziemy powoli zamierać? Pewnie nie. Buduje-
my przecież nowe autostrady i supermarkety. Być 
może będziemy jak dworzec centralny w Katowi-
cach. Będziemy miejscem przesiadki, gdzie za-
wsze można zrobić szybkie zakupy i jechać dalej.

Wioleta Majer

Na działce o nume-
rze 2.2028/31 sta-
nowiącej własność 

Gminy Ruda Śląska zlokalizowa-
nej przy ulicy Piotra Skargi od 
kilku dni trwają prace ziemne 
związane z budową niewiadomej 
inwestycji. Na terenie, zgodnie  
z Prawem Budowlanym nie zosta-
ła umieszczona tablica informa-
cyjna. Czyżby inwestor miał coś 
do ukrycia i bał się reakcji miesz-
kańców?

Postanowiłam w tej sprawie za-
dzwonić do Urzędu Miasta. Rzecz-
nik Adam Nowak poinformował 
mnie, że inwestorem jest PUK van 
Gansewinkel, który w tym miej-
scu buduje stalową halę namioto-
wą do przechowywania pojemni-
ków. O ironio. Hala będzie mia-
ła powierzchnię małego centrum 
handlowego i jeśli już teraz fakt 
inwestycji jest ukrywany, należy 
domniemywać, że inwestor może 
mieć niecne zamiary i pod ha-
słem inwestycji, podanym w UM, 
powstanie całkiem inny obiekt. 
Ale jaki? Faktem jest, że na obec-

nie zajmowanej przez PUK dział-
ce jest sporo miejsca, aby uloko-
wać halę do przechowywania po-
jemników, ale za mało miejsca, 
aby duże gabarytowo samocho-
dy odbierały segregowane odpa-
dy. Niedawno mieszkańcy Rudy 
protestowali przeciwko budowie 
kompostowni, a tu niespodzianka  
w drugiej dzielnicy. Ponadto 
mieszkańcy od wielu już lat bez-
skutecznie walczą z fetorem jaki 
unosi się w najbliższej okolicy. 
Sprawa jest zamiatana pod dy-
wan, a osoby zajmujące się tym 
problemem są szykanowane. Ba-
łagan na działce, śmierdzące, 
zdezolowane samochody i ogól-
ny nieład oraz wspomniany fe-
tor to obraz firmy zajmującej się 
usuwaniem nieczystości z miasta, 
która powinna dawać mieszkań-
com przykład i być wzorem dla 
innych(…). Może w końcu ktoś 
zajmie się wizerunkiem tej firmy 
i co najważniejsze sprawdzi, jaka 
faktycznie inwestycja powstaje 
we wspomnianym miejscu.

Rudzianka

wiOleTa MaJer
Ur. 1977 roku. Protestantka, samodzielna mat-

ka czwórki dzieci, z wykształcenia Menedżer ds. 
marketingu i organizacji reklamy. Kilka lat była 
związana z rudzkimi mediami w dziale marketingu. 
Współorganizator wydarzeń kulturalnych. Od kilku 
lat w wolnym czasie zajmuje się pomocą ludziom 
w sprawach administracyjnych, prawnych, a także 
mediacjach rodzinnych.

zainteresowania: Psychologia, relacje inter-
personalne, mediacje rodzinne, zdrowy rozwój 
dzieci, prawo rodzinne, dobra lektura.

- W naszym mieście chciałabym mieć wpływ na 
realizację polityki rodzinnej, jak również na dosko-
nalenie przestrzeni miejskiej, by była ona bardziej 
otwarta i przyjazna dla mieszkańców. Powinno być 
w niej więcej miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 
(terenów zieleni, placów zabaw). Chciałabym rów-
nież przyczynić się do zmian w zakresie rynku pra-
cy, by był on bardziej adekwatny dla potrzeb bez-
robotnych, szczególnie młodych. Będę również po-
pierać rozwój poradnictwa obywatelskiego.

Tajemnicza 
instalacja

 List do Redakcji

Od redaKcJi: wrócimy do tej sprawy w przyszłym numerze gazety.

Stacja Ruda Śląska
Brak perspektyw  
i możliwości rozwoju 
czy brak informacji  
o tym, co tak 
naprawdę się dzieje 
w Rudzie Śląskiej?
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MAGIA NIE TYLKO 
NA TALERZU

W „Magii” można zjeść bardzo 
dobry obiad, ale to nie jest jedyny 
atut tej restauracji. Rośnie jej renoma, 

jako jednego z najlepszych miejsc 
w naszym regionie, gdzie można 
zorganizować wesele, biznesowy 
lunch czy spotkanie towarzyskie. 
Restauracja może jednorazowo ugo-
ścić nawet 160 biesiadników, bawią-

cych się podczas kilku, niezależnych 
od siebie imprezach. Do każdej z sal 
prowadzi bowiem osobne wejście. 

 
- Zaczynaliśmy w 2003r., skrom-

nie, od ośmiu stolików. Dziś mamy lo-
kal z przestronnym wnętrzem, cieszą-
cym się uznaniem wśród klientów - wy-
jaśnia Aleksandra Augustyn, właści-
cielka restauracji „Magia” w Święto-
chłowicach. 

 
Sercem „Magii” jest kuchnia. 

Menu sprosta oczekiwaniom każde-
go smakosza. W „Magii” gotują rów-
nie dobrze, jak w domu. Do sutych 
obiadów restauratorzy serwują piwa 
oraz doskonałe wina.

CATERING
„Magia” kojarzona jest nie tylko 

z organizacją imprez okolicznościo-
wych oraz dobrą atmosferą do spo-
tkań towarzyskich. Restauracja ser-
wuje także kompleksową obsługę ca-
teringową, na bardzo dobrym pozio-

mie i po przystępnych cenach. To jest 
ważna informacja dla tych osób, któ-
rzy planują zorganizowanie dużej im-
prezy w domu, ale nie mają pomysłu 
na przygotowanie stołu. 

 
- Wielu z klientów, organizując spo-

tkania rodzinne w domach czy ogrodach, 
powierza nam obsługę kulinarnej części 
imprezy - podkreśla właścicielka.

PIWIARNIA
„Magia” zaprasza również do bar-

dziej kameralnych wnętrz, czyli do 

piwiarni Warka, która obchodzi-
ła niedawno swoje szóste urodziny. 
Jest to jedna z pierwszych piwiar-
ni w Polsce, firmowanych przez tę 
markę. Tutaj organizowane są spo-
tkania mniej oficjalne, degustacje 
oraz cykliczne imprezy, w tym ka-
raoke prowadzone przez znanego, 
klubowego dj Bassa.

 
Od maja rusza ogród letni, któ-

ry pozwoli wprowadzić klientów 
w dobry nastrój przy zimnym piwku 
i pachnącym grillu.

Restauracja „MAGIA” - ul. Chorzowska 35, 41-605 Świętochłowice, Tel. 32 345-50-92, kom. 501-670-002, www.restauracja-magia.eu
Godziny otwarcia: RESTAURACJA: 12:00-21:00, PIWIARNIA: codziennie 16:00-00:00, w weekendy: 16:00-02:00

Rezerwacje przyjmujemy pod numerem telefonu: 32 345-50-92

Zapraszamy do rezerwacji stolików oraz imprez o charakterze zamkniętym.
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W stosunku do większości 
miast naszego regionu, 
Ruda Śląskiej wydaje naj-

mniej środków budżetowych na in-
westycje. Grozi to stagnacją gospo-
darczą i społeczną katastrofą, bo 

miasto, które się nie rozwija, zaczy-
na zamierać. Największą inwesty-
cją, wpisaną do tegorocznego bu-
dżetu, jest kontynuacja budowy tra-
sy N-S. Radni zgodzili się zarezer-
wować na ten cel 11 mln zł. Oczy-

wiście, jest to kropla w morzu po-
trzeb. Koszt budowy całej trasy sza-
cuje się na około 400 mln zł. Nie da 
się tego zrealizować bez dofinanso-
wania unijnego. W ubiegłym mie-
siącu pojawiła się szansa na pozy-
skanie części tej kwoty. Zwolniło się 
prawie 200 mln zł przeznaczonych 
na budowę odcinka Drogowej Tra-
sy Średnicowej z Zabrza do Gliwic. 
Nie znaczy to, że władze wojewódz-
twa zrezygnowały z tej inwestycji. 
„Średnicówkę” budowano ze środ-
ków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Udało się jednak wygo-
spodarować większą kwotę na ten 
cel  w ramach programu Infrastruk-

tura i Środowisko. „Luźne” miliony 
z RPO przeznaczono na inne inwe-
stycje drogowe. Ruda Śląska stanęła 
przed wielką szansą. W 2012 roku 
miasto zgłosiło do dofinansowania 
projekt budowy odcinka trasy N-S 
od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz 
z węzłem dwupoziomowym i budo-
wą ul. Nowobukowej (między Bu-
kową i Ks. Niedzieli). Wniosek od 
dwóch lat tkwi na liście rezerwo-
wej. Sytuacja zmieniła się po zwol-
nieniu środków przeznaczonych na 
DTŚ w Gliwicach. Ruda Śląska mo-
gła otrzymać 14,5 mln zł. Nie dosta-
niemy jednak tych pieniędzy. Jak się 
okazało, władze Rudy Śląskiej nie 

były w stanie zadeklarować, że zre-
alizują inwestycję w wymaganym 
terminie, czyli do czerwca 2015 
roku. Taki był warunek. Pieniądze 
z RPO, pochodzące z unijnej per-
spektywy na lata 2007-2013, muszą 
zostać wydane do połowy 2015 roku. 
Sytuacja jest zaskakująca. Władze 
miasta planują kontynuację budo-
wy trasy N-S i zarezerwowały na to 
pieniądze w tegorocznym budże-
cie miasta. Kiedy jednak pojawia się 
szansa na sięgnięcie po środki unij-
ne na ten sam cel, okazuje się, że 
miasto nie jest przygotowane do tej 
inwestycji. To nie jest optymistyczny 
sygnał. Budowa całej trasy N-S ma 

Pisaliśmy już wielokrotnie na 
naszych łamach, że Ruda 
Śląska ma potężny pro-
blem z pozyskiwaniem środ-

ków zewnętrznych. W ciągu kilku lat 
spadliśmy na sam koniec rankingu 
miast, wykorzystujących środki unij-
ne. W tej sytuacji, każda zewnętrzna 
dotacja urasta w naszym mieście do 
rangi towarzysko-medialnego wyda-
rzenia. Tak się też stało w przypadku 
zwrotu części pieniędzy za przebudo-
wę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Kla-
ry do ul. Szyb Walenty.  Ruda Śląska 
z Urzędu Marszałkowskiego otrzy-
ma 5,5 mln zł zwrotu, czyli  85% cał-
kowitej wartości tej inwestycji. Pro-
jekt przebudowy przygotowano w po-

przedniej kadencji, a wykonany zo-
stał przez obecne władze miasta. 
W mediach podporządkowanych ma-
gistratowi, odtrąbiono sukces aktu-
alnych gospodarzy miasta. Nie jest 
przy tym tajemnicą, że o zwrot tych 
pieniądze zabiegali także rudzcy rad-
ni i politycy. Mamy w mieście dwo-
je ważnych parlamentarzystów, a od 
niedawna także panią wicemarsza-
łek województwa. Ma więc kto lobbo-
wać na rzecz Rudy Śląskiej. Z oczy-
wistych względów najwięcej może 
zdziałać poseł Danuta Pietraszewska, 
ponieważ zasiada we władzach kra-
jowych rządzącej Platformy Obywa-
telskiej. I właśnie za to oberwało się 
posłance na części forów interneto-

wych. Zarzucono jej, że wykorzystu-
je swoją pozycje społeczną i politycz-
ne wpływy. Autorom tych komentarzy 
umknął fakt, że efektem tej „prywa-
ty” jest ponad pięć milionów złotych 
dla miasta.  (wt)

etatowi doradcy i „spontaniczni” sympatycy prezydent grażyny dziedzic, na forach internetowych zarzucają poseł danucie 
Pietraszewskiej, że wykorzystuje swoją pozycję społeczną i lobbuje na rzecz naszego miasta. Takie komentarze pojawiły się 
w związku z informacją, iż ruda śląska dostanie z Urzędu Marszałkowskiego 5,5 mln zł zwrotu za przebudowę części ul. 1 Maja. 

ruda śląska straciła szansę na dofinansowanie budowy kolejnego odcinka drogi N-s. 
Przepadło 14 mln zł. Miasto nie było w stanie zadeklarować, że zdąży na czas wykonać inwestycję.

Czternaście milionów w plecy

KOMeNTarz

 Zwolennicy prezydent Dziedzic lubią podkreślać jej „apolityczność”. Jest to oczy-
wiście bujda na resorach, bo solidnego wsparcia w Radzie Miasta udziela jej So-
jusz Lewicy Demokratycznej, który ma ogromny apetyt na powrót do władzy, utraco-
nej w 2005 roku. Lansowanie  rzekomej apolityczność ma raczej inne zadanie. Cho-
dzi o medialne „przykrycie” faktu, że prezydent  Grażyna Dziedzic ma niewiele do 
powiedzenia na towarzysko-polityczno-gospodarczych salonach Katowic, Warszawy 
i Brukseli. A to są miejsca, gdzie można budować lobbing na rzecz Rudy Śląskiej. 
Niestety, obecne władze Rudy Śląskiej mają problem z reprezentowaniem intere-
sów miasta tam, gdzie podejmowane się ważne decyzje. Zamiast poważnego lob-
bingu mamy wewnętrzną autopromocję, polegającą na wmawianiu mieszkańcom, 
że jest dobrze, choć nie jest. 

daNUTa PieTraszewsKa, 
poseł na sejm rP:

- Miasto otrzymało refundację za 
tę wykonaną inwestycję drogową. 
Wniosek silnie wspierała opozycja 
i udało się.  Bardzo zależało nam na 
odzyskaniu tych funduszy, ponieważ  
drogi w Rudzie Śląskiej są w fatalnym 
stanie m.in. ze względu na szkody 
górnicze. Był to bardzo przekonywu-
jący argument. Mam nadzieję że rad-
ni dopilnują, aby te pieniądze poszły 
na remonty naszych dróg. Rudzianie 
na pewno się z tego faktu ucieszą. 

Pięć milionów do przodu
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W lutym tego roku, przy 
medialnym wspar-
ciu firmy F-Press, wy-
dawcy, m.in., „Prawdy 

o Rudzie Ślaskiej”, Izba Gospodarcza 
Eksporterów i Importerów zorgani-
zowała w Chorzowie konferencję po-
święconą specjalnym strefom ekono-
micznym. Gościem specjalnym była 
Barbara Kaśnikowska, prezes strefy 
w Wałbrzychu. Opowiadała, jak dzię-
ki inwestycjom, udało się uratować 
to miasto od cywilizacyjnej katastro-
fy. Prezentację przygotował także An-

drzej Pasek, wiceprezes największej 
w Polsce, Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Władze KSSE od 
kilku miesięcy sygnalizowały, że rośnie 
zainteresowanie potencjalnych klien-
tów, a zaczyna brakować terenów pod 
inwestycję. W marcu rząd podjął de-
cyzję o rozszerzeniu katowickiej strefy. 

OferTa zOsTała wzBOgacONa 
O TereNy iNwesTycyJNe, M.iN., 
gliwic, TycHów, święTOcHłOwic 
i ByTOMia. dla dwócH OsTaTNicH 
MiasT JesT TO wyJąTKOwa szaN-

sa Na OderwaNie łaTKi śląsKie-
gO „TróJKąTa BerMUdzKiegO”, 
KTóry TwOrzą z rUdą śląsKą. 

Chodzi o część regionu najbardziej 
doświadczoną negatywnymi skutkami 
zmian społeczno-gospodarczych po 
1990 roku. Bytom wniesie do KSSE 
tereny po kopalni Powstańców Ślą-
skich. Oferta Świętochłowic obejmuje 
tereny przy ul. Zielonej, okolice stawu 
„Marcin” oraz grunty po kopalni „Po-
kój”. Rudy Śląskiej nie będzie w stre-
fie. Nie chodzi o to, że naszego mia-

sta tam nie chcą. Problem polega na 
tym, że nie spełniamy odpowiednich 
warunków. Tereny zakwalifikowane 
do strefy muszą być uzbrojone i sko-
munikowane. Świętochłowice pozy-
skały z Unii Europejskiej prawie trzy 
miliony złotych na uzbrojenie grun-
tów przy ul. Zielonej. Ruda Śląska się 
nie zbroi. Pisaliśmy o tym w stycznio-
wym numerze „Prawdy”. W ramach 
środków unijnych było do wzięcia 
50 mln zł na uzbrojenie terenów prze-
mysłowych. Gdyby Ruda Śląska wy-
startowała, byłaby faworytem. Gdyby... 
Bytom zebrał z tej puli 17 mln zł i teraz 
zbiera efekty. Katowicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna staje się największym 
w Polsce skupiskiem zagranicznych in-
westycji. Korzysta z tego praktycznie 
cały region. Cały, z małym wyjątkiem. 

Jerzy Filar

MałgOrzaTa BOHOsiewicz-
-sUcHOń, prezes izby gospodar-
czej eksporterów i importerów:

- Szacuje się, że jedno miejsce pra-
cy stworzone w strefie, generuje do-
datkowo trzy do pięciu etatów w naj-
bliższej okolicy.

rząd przyjął rozporządzenie o powiększeniu Katowickiej specjalnej strefy 
ekonomicznej. wartość spodziewanych inwestycji wyniesie 308 mln zł. 
do strefy wejdą tereny inwestycyjne ośmiu miast naszego regionu, w tym 
Bytomia i świętochłowic. Nie ma w tym towarzystwie rudy śląskiej.

Ruda poza strefą

21 mld zł 
- wartość dotychczasowych 

inwestycji

230 
- liczba realizowanych 

projektów inwestycyjnych

51 tys. 
- nowe miejsca pracy

etatowi doradcy i „spontaniczni” sympatycy prezydent grażyny dziedzic, na forach internetowych zarzucają poseł danucie 
Pietraszewskiej, że wykorzystuje swoją pozycję społeczną i lobbuje na rzecz naszego miasta. Takie komentarze pojawiły się 
w związku z informacją, iż ruda śląska dostanie z Urzędu Marszałkowskiego 5,5 mln zł zwrotu za przebudowę części ul. 1 Maja. 

kosztować ponad 400 mln zł. Jest 
szansa, że te pieniądze znajdą się 
w unijnym rozdaniu dla Śląska na 
lata 2014 - 2020. Tylko, jak prze-
konać instytucje odpowiedzialne za 
rozdział tych środków, że Ruda Ślą-
ska poradzi sobie z taką dotacją, sko-
ro jest problem z wykorzystaniem 
kwoty trzydziestokrotnie mniejszej? 

Jerzy Filar

KOMeNTarz

 Zwolennicy prezydent Dziedzic lubią podkreślać jej „apolityczność”. Jest to oczy-
wiście bujda na resorach, bo solidnego wsparcia w Radzie Miasta udziela jej So-
jusz Lewicy Demokratycznej, który ma ogromny apetyt na powrót do władzy, utraco-
nej w 2005 roku. Lansowanie  rzekomej apolityczność ma raczej inne zadanie. Cho-
dzi o medialne „przykrycie” faktu, że prezydent  Grażyna Dziedzic ma niewiele do 
powiedzenia na towarzysko-polityczno-gospodarczych salonach Katowic, Warszawy 
i Brukseli. A to są miejsca, gdzie można budować lobbing na rzecz Rudy Śląskiej. 
Niestety, obecne władze Rudy Śląskiej mają problem z reprezentowaniem intere-
sów miasta tam, gdzie podejmowane się ważne decyzje. Zamiast poważnego lob-
bingu mamy wewnętrzną autopromocję, polegającą na wmawianiu mieszkańcom, 
że jest dobrze, choć nie jest. 

Pięć milionów do przodu
Katowicka specjalna strefa ekonomiczna
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PIZZA POD BOCIANEM

Na wyjątkowym, jedynym  
w swoim rodzaju, cien-
kim cieście kucharz 

układa kompozycje ze świeżych wa-
rzyw, przypraw, serów i wędlin. Na-
stępnie pizza trafia do pieca, by stać się 
chrupka i smakowita. 

A smakuje wyjątkowo, bowiem jej skład-
niki i sosy są zawsze świeże!

- Serwujemy ponad 30 rodzajów pizzy 
zarówno na bazie sosu pomidorowego, jak 
i białego. Dbamy, by nasze pizze, makaro-
ny czy przekąski zawsze były wyborne i 
zrobione z najlepszych produktów - zapew-
niają pracownicy.

Klimat restauracji buduje również wy-
strój nawiązujący w swojej prostocie do 
knajpek z południa Włoch. 

Można tu zorganizować huczną impre-
zę młodzieżową, jak i spotkanie biznesowe 
czy rodzinne. 

Restauracja „U drewnianego 
bociana” dysponuje także sala-
mi zabaw dla dzieci. Nie ma 
lepszego miejsca do zorganizo-
wania przyjęcia urodzinowego 
połączonego z degustacją pizzy 
i specjalnych dań dla najmłod-
szych oraz zwiedzaniem kuchni. 

Ruda Śląska
ul. Związku Młodzieży Polskiej 4

tel: +48 (32) 240 31 21
www.drewnianybocian.com.pl

Uwaga! od 15 maja ruszamy z dostawą obiadów na zamówienie

PrOMOcJa

Pizza z dowozem

w rozmiarze l 

tylko 

16,90 zł*

* cena za jedną pizzę przy zamówieniu co najmniej dwóch

Wchodząc do restauracji już od drzwi łaskocze 
nozdrza zapach pizzy, której smaku nie 

powstydziliby się najlepsi włoscy kucharze. 

remonty na rudzkich drogach, 
zwłaszcza ten przy ul. Tunkla 
w Kochłowicach, mocno dają się 
kierowcom we znaki do naszej 
redakcji dzwonią oni z preten-
sjami pod adresem wykonaw-
cy. sprawdziliśmy, w godzinach 
szczytu przez ulicę Tunkla nie 
sposób przejechać bez prze-
szkód. 

Remontowany jest tam jeden 
pas jezdni, ten w kierunku By-
kowiny. Stoją wprawdzie świa-

tła wahadłowe, ale te dla każdego kie-
rowcy kojarzą się z prawdziwym kosz-
marem. Najczęściej nieodpowiednio 
ustawione powodują korki i długie 
oczekiwanie na zielone światło. W Ko-
chłowicach, zgodnie z zapowiedziami 
rudzkich urzędników, którzy uzgodni-
li to z wykonawcą, miało być inaczej. 
Ruchem w newralgicznych godzinach 
powinni kierować robotnicy i dostoso-
wywać go do sytuacji na drodze. Miało 
być inaczej ... Ale czy jest?

Kierowcy nieustannie stoją w kor-
kach, bo o ruchu pojazdów najczę-

ściej decyduje wahadłowa sygnaliza-
cja świetlna.

- Już brakuje mi słów na ten 
stan rzeczy. Ulicą Tunkla jeżdżę 
codziennie do pracy i z powrotem. 
Najczęściej stoję „na światłach”  
i tracę nerwy. Robotnicy, którzy 
powinni kierować ruchem chodzą 
sobie spokojnie po poboczu. Czy 
ktoś ich rozlicza? Wątpię. Ja przy-
najmniej nie widzę efektów - mówi 
jeden z kierowców.

Mamy nadzieję, że apel w tej spra-
wie magistrat weźmie sobie do serca  
i będzie systematycznie sprawdzał, 
czy ruchem rzeczywiście kierują pra-
cownicy wykonujący roboty drogo-
we. To bardzo ważne, bo remont uli-
cy Tunkla ma potrwać do końca lip-
ca tego roku.

Na domiar złego równoległe z uli-
cą Tunkla remontowany jest wiadukt  
w ciągu ulicy Katowickiej na wyso-
kości przystanku Bykowina - Niedź-
wiedziniec. Czy w jednym rejonie nie 
dało się dwóch newralgicznych dla 
miejskiej komunikacji remontów roz-
łożyć w czasie?  (wt)

Problem dojścia do basenu kry-
tego w Nowym Bytomiu od dwu-
dziestu lat niestety nie traci na 
aktualności. do parkingu przed 
budynkiem trudno nawet dojechać 
samochodem, trzeba bowiem po-
konać kilkaset metrów wyboistej 
i błotnistej drogi. O ile jeszcze 
kierowcy jakoś sobie z tymi nie-
dogodnościami radzą, to piesi są 
w gorszej sytuacji.

- Po deszczu, kiedy na drodze two-
rzy się błoto, nie sposób dojść do base-
nu. Ten problem jest mi znany od dwu-
dziestu lat, kiedy jako nauczyciel cho-
dziłem tu z młodzieżą. Pomimo upływu 
czasu nic w tej sprawie się nie zmieni-
ło - mówi radny Władysław Kucharski.

W ciągu ostatnich lat zgłosił dwie interpelacje, nieste-
ty pomimo nadziei na wybudowanie nowej drogi dojazdowej, 
wszystko pozostało po staremu.

- Zaproponowałem wykonanie dojścia z innej strony, bo 
obecna droga znajduje się na terenie należącym do Kompanii 
Węglowej. Wskazałem na teren biegnący od kapliczki przy ul. 
Pokoju. Ze względu na brak zgody mieszkańców padła propo-

zycja ze strony władz miasta wybudowania dojścia od par-
ku - dodaje radny.

Niestety, przynajmniej do tej pory na obietnicach słownych 
się skończyło. To zadanie nie znalazło się w tegorocznym bu-
dżecie miasta. Na razie wszystko wskazuje na to, że osoby od-
wiedzające nowobytomski basen po deszczu nadal będą mu-
siały tonąć w błocie. (wt)

dla rodziców dzieci uczęsz-
czających zwłaszcza do klas 
młodszych, bliskość szkoły to 
podstawa i gwarancja spokoju. 
Trudno się więc dziwić obawom 
niektórych mieszkańców Ko-
chłowic. 

Tak się składa, że dzieci mieszka-
jące w okolicach kochłowickie-
go rynku muszą uczęszczać do 

Szkoły Podstawowej nr 18. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
Szkołę Podstawową nr 20 mają niemal 
na przysłowiowe „wyciągnięcie ręki”. 
Trudno się dziwić, że rodzice czynią 

starania, aby dotychczasowa rejoniza-
cja uległa zmianie. 

- Zgłosili się do mnie z tym proble-
mem. Odpowiednie pismo wystosowa-
ła też przewodnicząca komitetu rodzi-
cielskiego z SP 20. Złożyłem więc w tej 
sprawie interpelację, bo uważam, że ro-
dzice mają słuszne oczekiwania co do  
zmiany rejonizacji - mówi radny Wła-
dysław Dryja.

Mamy nadzieję, że sprawa zostanie 
w miarę szybko rozpatrzona, bo w tym 
wypadku czas działa na niekorzyść za-
interesowanych. Do zakończenia nauki 
w tym roku pozostały zaledwie dwa mie-
siące, a ten problem powinien znaleźć 

rozwiązanie przed rozpoczęciem kolej-
nego roku szkolnego. Wierzymy, że rad-
ni z Komisji Oświaty oraz rudzcy urzęd-
nicy niebawem się nią zajmą. (wt)
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Ulica Tunkla 
zakorkowana

Bliżej do szkoły

Idą na basen i toną w błocie
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5 maja - Katowice
6 maja - Zabrze i Tychy
8 maja - Racibórz i Kędzierzyn Koźle

7 maja
RUDA ŚLĄSKA

Bloki powstały w latach osiem-
dziesiątych i wtedy wytyczo-
no ulicę Kempnego. Niestety, 
jest ona ślepa. - Do połącze-

nia jej z pobliską ulicą Kunickiego bra-
kuje zaledwie 50 metrów i właśnie ten 

krótki odcinek znacznie ułatwiłby nam 
życie - mówią mieszkańcy. 

Ulica Kempnego jest bardzo wąska, 
a parkuje na niej codziennie prawie 
setka samochodów. Ciasnoty, zdaniem 
mieszkańców, nie da się opisać słowa-
mi. To ona powoduje, że pojazdy są sta-
le uszkadzane. Droga staje się zupeł-
nie nieprzejezdna, gdy wjeżdżają na nią 
duże samochody, na przykład te odbie-
rające śmieci czy dostarczające towar. 

- Największa zmorą są jednak korki. 
Tworzą się nieustannie, bo nasz jedy-
ny wyjazd prowadzi na ulicę Kokota. 
Ta, zwłaszcza w godzinach szczytu, też 
jest zakorkowana, bo kilkaset metrów 
dalej znajdują się światła. Jeśli nie ma 
korków to i tak trudno się wydostać, 
zwłaszcza skręcając w lewo. Ruch na 
wspomnianej drodze jest bardzo duży, 
a samochody jeżdżą dość szybko. Do-
kładnie te same problemy dotyczą 

użytkowników znajdujących się w tym 
miejscu garaży - tłumaczą mieszkańcy.

Widzą tylko jedno rozwiązanie, do-
budowanie krótkiego odcinka drogi, 
który połączy ulice Kempnego i Ku-
nickiego. Dla mieszkańców stanie się 
on oknem na świat. Zgłosili wpraw-
dzie jego budowę do budżetu obywa-
telskiego, ale wniosek został odrzuco-
ny. Mieszkańcy są zdziwieni, ponieważ, 
istnieje przestrzeń pod taką inwestycję. 

Poza tym ten fragment drogi rozwią-
załoby również problemy mieszkańców 
bloków przy ul. Kunickiego 3 i Głównej 
24. Obecnie wspomniany teren jest po-
rośnięty trawą i posiada spore nachyle-
nie. To powoduje ściekanie wody desz-
czowej wraz z błotem i kamieniami na 
jezdnię ulicy Kunickiego. Osady zaty-
kają odpływy, a woda zalewa piwnice  
w obydwu blokach. Zimą utrzymuje się 
na jezdni, zamarza i staje się przyczyną 
drogowych stłuczek.

- Złożyłam interpelację w tej spra-
wie, ponieważ w pełni popieram stara-
nia mieszkańców. Dobudowanie frag-
mentu drogi w kierunku ulicy Kunic-
kiego znacznie rozładowałoby ruch na 
ulicy Kempnego. Niestety, otrzymałam 
negatywną odpowiedź. Władze miasta 
nie widzą możliwości rozwiązania tego 
problemu na korzyść mieszkańców. Nie 
zamierzam jednak pozostawiać ich sa-
mych sobie. Nadal będę czyniła stara-
nia zmierzające do wybudowania bra-
kującego fragmentu drogi - mówi radna 
Cecylia Gładysz.  (wt)

dojazd do szkoły Podstawowej  
nr 13 w Bielszowicach jest nie lada 
problemem. Tak twierdzą rodzice 
dowożący dzieci na zajęcia. zazwy-
czaj podjeżdżają pod budynek od 
strony pobliskiego osiedla. 

Ciasnota panująca na wąskiej 
drodze osiedlowej daje im 
się we znaki, podobnie jak 

na niewielkim parkingu przy wejściu 
do szkoły. Zresztą ten problem doty-
czy nie tylko rodziców, ale też miesz-
kańców osiedla, którzy przed godziną 
8.00 nie mają szans bezkolizyjnego 
wyjechania z osiedlowych parkingów.

Okazuje się, że to nie jedyny pro-
blem komunikacyjny w tym miejscu. 
Borykają się z nim również kierowcy 
busików dowożących dzieci niepeł-
nosprawne. Trzeba przypomnieć, że 

od lat bielszowicka placówka prowa-
dzi klasy integracyjne. Busikom po-
zostaje wjazd główny, czyli ten od uli-
cy ks. Niedzieli. Podjeżdżając pod bu-
dynek natrafiają na samochody pra-
cowników szkoły. Biorąc pod uwagę 
fakt, że miejsca jest niewiele, wyjazd 
takiego pojazdu spod szkoły graniczy 
z cudem. 

Ten problem, zdaniem rodziców 
i mieszkańców, ma szansę na po-
zytywne rozwiązanie. Istnieje bo-
wiem możliwość rozbudowy parkin-
gu właśnie od strony osiedla. Można 
też poszerzyć wjazd do szkoły z ulicy  
ks. Niedzieli. Możliwości jak się oka-
zuje są, wystarczy tylko dobra wola 
urzędników, którzy mamy nadzie-
ję wezmą sobie do serca oczekiwania 
zarówno rodziców jak i mieszkańców 
tego bielszowickiego osiedla. (wt) 

Trudno dojechać 
do „Trzynastki”

brakuje 50 metrów drogi
Spoglądając na 
dwa otoczone 
zielenią bloki usy-
tuowane przy ulicy 
Kempnego można 
przypuszczać, że 
mieszkanie w tym 
miejscu powinno 
być przyjemnością. 
Okazuje się, że 
to bardzo mylne 
wrażenie, a proble-
mów mieszkańcom 
nie brakuje. 



Klimatyzacja w samochodzie, to nic inne-
go jak urządzenie działające podobnie 
do chłodziarki, czy klimatyzatora domo-
wego. Podobnie jak tamte urządzenia, 

wymaga prawidłowej eksploatacji, dbałości i prze-
glądów serwisowych. Kwiecień-maj jest taką porą, 
aby zadbać o klimatyzację w samochodzie, gdyż do 
jesieni będzie często używana.

Generalnie powinniśmy pamiętać, że z racji 
skomplikowanej budowy i trudnych warunków 
pracy, klimatyzacja samochodowa powinna być od-
powiednio użytkowana, co przekłada się na jej po-

prawne i długie działanie. Krótko mówiąc, ciągłe 
używanie przedłuża jej żywotność. 

W układzie klimatyzacji znajduje się czyn-
nik chłodzący oraz olej. Zadaniem tego drugiego 
jest przede wszystkim smarowanie sprężarki, co 
zwiększa jej żywotność i bezawaryjność. Jeśli przez 
dłuższy czas klimatyzacji nie uruchamiamy, lub 
pojazd stoi nieużywany, powinno się włączyć układ 
raz w tygodniu, aby go przesmarować. Podstawową 
zasadą jest używanie klimatyzacji przez cały rok.

Minimum raz w roku powinniśmy dokonać stan-
dardowych czynności, wymiany filtra kabinowego, 

czyszczenia kanałów dystrybucji powietrza do wnę-
trza kabiny, odgrzybienia parownika, sprawdzenia 
drożności kanału odprowadzającego skropliny z pa-
rownika klimatyzacji oraz oczyszczenia wlotów po-
wietrza umieszczonych na zewnątrz pojazdu. Co 
dwa lata, układ klimatyzacji powinien być oczyszczo-
ny z wilgoci i uzupełniony w czynnik chłodzący do 
wymaganego poziomu. Co trzy lata należy wymie-
nić filtr-osuszacz. Nieprzyjemny zapach wydobywa-
jący się z nawiewów powietrza oznacza, że układ kli-
matyzacji może być zagrzybiony, co wywołuje alergie 
i podrażnia górne drogi oddechowe. Najprostszym 

zabiegiem usuwającym grzyby jest ozonowanie wnę-
trza pojazdu, które dzięki silnemu działaniu utle-
niającemu zabija pleśnie, grzyby, roztocza, bakterie 
i wirusy.

Wszystkie czynności serwisowe powinny być 
przeprowadzone z dużą dokładnością wyłącznie 
w serwisach specjalizujących się w obsłudze kli-
matyzacji samochodowej. Najczęstszym błędem 
jest wymiana filtra kabiny bez uprzedniego oczysz-
czenia kanałów doprowadzających i odprowadzają-
cych powietrze, zaniechanie odgrzybienia układu, 
brak kontroli drożności kanału odprowadzającego 

skropliny. Serwisując układ klimatyzacji w swoim 
samochodzie, możemy być pewni, że będzie ona 
działać prawidłowo, poprawiając nie tylko komfort 
jazdy, ale też sprawność motoryczną kierowcy.

Na zakończenie przypomnę, że optymalna tem-
peratura w samochodzie, to 20-22 stopnie Celsju-
sza, ale należy mieć na uwadze, żeby nie obniżać 
jej o więcej niż kilka stopni w stosunku do tem-
peratury zewnętrznej. Duża różnica temperatur 
bywa przyczyną szoku termicznego, który powodu-
je spadek odporności organizmu i może prowadzić 
do choroby. 
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Motoryzacja

SERWIS OPON . MECHANIKA  
SERWIS KLIMATYZACJI

Komputerowe wyważanie 
(w tym felgi nieprzelotowe)

■ Wulkanizacja opon i dętek ■ 
Pompowanie azotem ■ Prostowanie 
i malowanie felg ■ Śruby, zabezpie-
czenia kół, pierścienie centrujące

wymiana opon w tym runOnflat
sprzedaż opon nowych i używanych

Świętochłowice - Zgoda 
(przed Domem Kultury), 
ul. Wojska Polskiego 48, 
tel. 602 178 996, 
www.grecars.pl

Z tą reklamą rabat 50% na pompowanie azotem 
lub 25% na wymianę zaworów. Rabat na inne usługi 5%.
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KATOWICEZABRZE

OferUJeMy PrOfesJONalNe 
OdgrzyBiaNie KliMaTyzacJi OzONeM

Soley Pro S.C.
ul. Roosevelta 120a, 41-800 Zabrze, NIP 648-26-11-715
T: +48 32 276 60 10; F: +48 32 276 52 45
M: +48 795 650 255; E: sprzedaz.soleypro@kiamotors.pl

Wyprzedaż rocznika 2014 ruszyła

41-707 Ruda Śląska, ul. Żymły 22, tel. 501-701-938, 513 105 830

- regeneracja kół dwumasowych  
- serwis i napełnianie klimatyzacji  
- naprawy bieżące 
- remonty zawieszeń 
- naprawa układów wydechowych 
  i hamulcowych 

AUTO-NAPRAWA 
Adam Musialski

Jerzy Paja

Moto 
rady

W nie tak odległych 
czasach posiadanie kli-
matyzacji w samochodzie 
uważane było za niepo-
trzebny luksus lub szpan. 
Dziś, kupując samochód, 
szukamy w jego wyposa-
żeniu klimatyzacji, a wielu 
producentów montuje 
ją już seryjnie. Ci, którzy 
pamiętają podróże, kiedy 
„klimą” były otwarte szy-
by lub tzw. „szyberdach”, 
dziś nie wyobrażają sobie 
dalekich wypraw bez 
klimatyzacji.
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Zadbaj o klimatyzację  
- upały tuż, tuż



Dobiegła końca wiosenna tura 
„gospodarskich wizyt” władz 
Rudzy Śląskiej w poszczegól-

nych dzielnicach. Miłościwie panu-
jąca nam pani prezydent słowo „spo-
łeczny” lubi odmieniać przez wszyst-
kie przypadki, zwłaszcza kiedy wokół 
są kamery i mikrofony dziennikarzy, 
gorzej jednak wygląda traktowanie 
społeczeństwa na co dzień. Zwłaszcza 
jeżeli społeczeństwo ma czelność po-
ruszać niewygodne tematy, zadawać 
trudne pytania lub - o zgrozo! - nie 
zgadzać się ze zdaniem prospołecznej 
pani prezydent. 

Podczas jednego z poprzednich 
dzielnicowych tournee przekonał się 
o tym młody mieszkaniec Bielszowic, 
któremu później wysłano na domo-
wy adres wezwanie do zamieszcze-
nia przeprosin na łamach miejskie-
go biuletynu (o tej sprawie obszer-
nie pisaliśmy na łamach „Prawdy”), 
teraz z kolei próbowano użyć argu-
mentu doraźnego w postaci strażni-
ków miejskich na sali. Doprawdy,  
w Rudzie Śląskiej musi być cacy, 
skoro mundurowi nie mają nic in-
nego do roboty niż wyprowadzanie 
ze spotkania osobnika, który ośmie-
la się głośno wyrażać niezadowole-
nie z wypowiedzi władzy samorzą-
dowej. Pouczanie uczestników spo-
tkań, strofowanie ich niczym ucznia-
ków w szkole, niewybredne personal-
ne „wycieczki” wobec przedstawicie-
li politycznej opozycji - czyżby wobec 

trudnych tematów (kłania się pro-
blem kompostowni w Rudzie) pani 
prezydent zaczynały puszczać nerwy 
w obliczu zbliżających się wyborów?

Miałem okazję brać udział w kilku 
tegorocznych spotkaniach dzielnico-
wych. Nie wiem: śmiać się, czy pła-
kać, ale urzędująca od czterech lat 
prezydent miasta wciąż puszcza sta-
rą płytę: faktury, poprzednik, zadłu-
żenie miasta… Ludzie! Ileż można  
w kółko o tym samym?!?! Przypomi-
nają się stare czasy PRL-u, tylko że 
wtedy wszystkiemu winni byli spe-
kulanci, uchylający się od pracy, re-
wanżyści z Bonn i prezydent Reagan. 

Gdzie wizja rozwoju Rudy Ślą-
skiej? Gdzie plany inwestycji dają-
cych miejsca pracy? Zamiast tego 
pani prezydent opowiada na przy-
kład o chodnikach, krzakach i wal-
ce z psimi kupami. Ok, jest też parę 
zdań o niedawno wyprodukowanym 
„koncercie pobożnych życzeń” omył-
kowo tylko nazwanym strategią dla 
miasta.

Aha, byłbym zapomniał: ze stałe-
go repertuaru zostało jeszcze zwala-
nie winy na innych. Można odnieść 
wrażenie, że gdyby nie „wywroto-
wa działalność” posłów z Rudy Ślą-
skiej, radnych opozycji oraz premie-
ra Tuska - miasto nasze byłoby kra-
iną miodem i mlekiem płynącą. Cie-
kawe, że w podobnym tonie nie wy-
powiadają się prezydenci ościennych 
miast, a przecież nie wszyscy wywo-

dzą się z partii rządzącej, a opozycję 
mają nieraz bardzo mocną. 

Jednak coraz więcej mieszkańców 
przestaje „kupować” te hasła, cze-
mu dawało wyraz na niektórych spo-
tkaniach, znak że specjaliści do pi-
jaru muszą szybko wytężyć umysły 
i przygotować nowy zestaw dyżur-
nych wyjaśnień dlaczego: a) w Ru-
dzie Śląskiej nie buduje się mieszkań 
komunalnych, b) Aquadrom wciąż 
przynosi straty i nie został dokoń-

czony, c) inwestorzy nie walą tutaj 
drzwiami i oknami. 

W tym roku czeka nas jeszcze je-
sienna odsłona tournee, więc może 
tam usłyszymy coś innego niż zaklę-
cia o fakturach, poprzedniku i po-
słach…

Obserwator
PS. Podczas jednego ze spotkań 

pani prezydent zapowiedziała mimo-
chodem, że w kampanii wyborczej bę-
dzie korzystać z 24 godzinnych sądów 

wobec publikacji w „Prawdzie o Ru-
dzie Śląskiej”. Kiedy dotarła do nas 
ta wiadomość, zastanawiamy się po-
ważnie nad przeniesieniem siedziby 
redakcji poza granice kraju, na przy-
kład do Republiki Czeskiej, w końcu 
blisko ze Śląska, nieprawdaż? A tak 
przy okazji: co takiego stało się przez 
minione cztery lata, że pani prezy-
dent przestała lubić niezależne dzien-
nikarstwo, które tak ceniła w po-
przedniej kampanii wyborczej?

Prowadzisz mikro lub małe przedsiębiorstwo? 
Czy wiesz, że ponad 90 procent dużych firm stosuje 

rozwiązania proekologiczne i czerpie z nich korzyści finansowe i marketingowe. 
Weź udział w projekcie: 

„Zielone oszczędności - złoty środek dla mikro i małych przedsiębiorstw 
z woj. śląskiego. Kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze 

w zakresie wdrażania rozwiązań proekologicznych” 
i sprostaj rosnącym oczekiwaniom. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 259 96 46 
oraz na stronie internetowej www.slask-eko.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Pani prezydent traci nerwy?

boiSZ SiĘ PRawDY?
Nie reklamuj się u nas!
jeżeli zależy Ci na taniej, skutecznej i mądrej promocji:

dzwoń: 509 797 881, pisz: redakcja@naszagazeta.info

wśród osób, które do 10 maja nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy 
książkę, dariusza Jerczyńskiego „Historia Narodu śląskiego”. laureatem poprzedniej 
krzyżówki jest ernest rogalski z Bykowiny. Prosimy o odbiór nagrody, w siedzibie re-
dakcji, ul. rynek 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.!
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Najczęściej pojawiające się 
problemy i pytania będą 
publikowane na stronach 
internetowych Izby i Fun-

duszu z myślą o ich rozpowszechnia-
niu i wydaniu poradnika ekologiczne-
go dla przedsiębiorców stworzonego 
na bazie najczęściej zadawanych py-
tań. W serwisach internetowych za-
mieszczane zostaną także materia-
ły pozwalające na wymianę dobrych 
praktyk w zakresie realizacji bizne-
sowych projektów proekologicznych 
oraz umożliwiające zapoznanie się 
z aktualnie dofinansowywanymi ze 

środków krajowych i zagranicznych 
inicjatywami, służącymi ochronie śro-
dowiska w naszym regionie.

- W związku z nową perspekty-
wą finansową Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020, przedsiębiorcy mu-
szą wiedzieć, czy ich inwestycje nie 
zagrażają środowisku. Współpraca 
z Funduszem pozwoli nam na pra-
widłowe planowanie i realizowanie 
inwestycji, w zgodzie z przepisami 
chroniącymi środowisko - powiedział 
Tadeusz Donocik, prezes RIG.

- Współdecydujemy nie tylko o wy-
datkowaniu środków unijnych, ale 

także funduszy krajowych, pocho-
dzących, m.in. z opłat środowisko-
wych. Cieszę się z zacieśnienia współ-
pracy z Izbą, ponieważ otwiera to 
nowe możliwości finansowania przed 
małymi i średnimi przedsiębiorcami - 
dodała Gabriela Lenartowicz, prezes 
WFOŚiGW. 

Podczas konferencji przedstawiono 
zaproszonym przedsiębiorcom „Listę 
przedsięwzięć priorytetowych plano-
wanych do dofinansowania ze środ-
ków WFOŚiGW na rok 2015” oraz 
projekt EnerGO!, dotyczący audytów 
energetycznych. 

Ponadto eksperci Funduszu: 
Krystian Smuda, Ewa Maniecka, 
Barbara Malkowska oraz Ewa Co-
fała przedstawili uczestnikom kon-
sultacji cele operacyjne i prioryte-
ty Funduszu z zakresu gospodar-
ki wodnej i ochrony wód, ochrony 
atmosfery, gospodarki odpadami 
i ochrony powierzchni ziemi oraz 
ochrony przyrody, edukacji ekolo-
gicznej i profilaktyki zdrowotnej. 
Obecni na prezentacji przedsię-
biorcy najbardziej byli zaintereso-
wani terminami naboru wniosków 
na 2015 rok, zakresem dofinanso-
wania, pożyczką oraz dotacją za-
dań z dziedziny ochrony atmosfery, 
a także możliwościami dofinanso-
wania transportu przeterminowa-
nej żywności.

Przedsiębiorcy są bardzo licz-
ną grupą beneficjentów WFOŚiGW 
w Katowicach. W ostatnich latach 
około 30 procent wypłacanych środ-
ków Funduszu to dofinansowanie za-
dań proekologicznych, realizowanych 
przez przedsiębiorców, zarówno pu-
blicznych, jak i prywatnych.

Na terenie Mię-
dzynarodowe-
go Portu Lot-

niczego Katowice w Pyrzo-
wicach odbyła się inaugu-
racja cyklu wystaw fotogra-
fii przyrodniczej „Natura 
2000 w województwie ślą-
skim”. Ekspozycja fotogra-
fii prezentująca śląską przy-
rodę zostanie zaprezentowa-
na w sześciu miastach regio-
nu i, poza inauguracyjną wy-
stawą w Międzynarodowym 
Porcie Lotniczym, będzie 
miała charakter plenerowy. 
Mieszkańcy regionu będą 
mogli obejrzeć 30 wielkofor-
matowych fotografii autor-
stwa 15 fotografów, prezen-
tujących rośliny i zwierzę-
ta żyjące na terenie nasze-

go województwa. Wystawa 
ma przyczynić się do zmiany  
w postrzeganiu Śląska, ko-
jarzonego głównie z za-
nieczyszczonym krajobra-
zem przemysłowym, a któ-
ry przecież może poszczy-
cić się, tym że na jego tere-
nie znajduje się 41 obszarów 
wpisanych do Sieci Natura 
2000. Prezentowane fotogra-
fie przedstawiają Śląsk jako 
piękne, bogate przyrodniczo 
miejsce, w którym warto się 
zatrzymać.

Wystawa jest częścią kam-
panii edukacyjno - informa-
cyjnej „W plecaku z Natu-
rą - propagowanie spotkań 
z przyrodą”, dofinansowa-
nej przez WFOŚiGW w Ka-
towicach. Z badań świado-

mości ekologicznej przepro-
wadzonych przez Regional-
ną Dyrekcję Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach wy-
nika, że stan wiedzy miesz-
kańców naszego wojedzó-
twa na temat Sieci Natura 
2000 jest nadal niewystar-

czający, a ta forma ochrony 
przyrody kojarzy się głównie 
ze skuteczną blokadą dzia-
łań inwestycyjnych na jej te-
renie. Kampania ma przybli-
żyć wszystkim zainteresowa-
nym, a szczególności osobom 
mieszkającym na obszarach 

Natura 2000 lub w ich są-
siedztwie, wartości przyrod-
nicze i krajobrazowe obsza-
rów chronionych w ramach 
Europejskiej Sieci Ekologicz-
nej oraz pomóc zrozumieć 
zasady ochrony i funkcjono-
wania tych obszarów.

Zielona gospodarka
Uroczyście zainaugurowano współpra-
cę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kato-
wicach. Na mocy porozumienia zawar-
tego przez te instytucje powstał punkt 
konsultacyjny WFOŚiGW przy siedzibie 
RIG, dzięki któremu eksperci będą mogli 
na bieżąco odpowiadać na pytania 
przedsiębiorców dotyczące możliwości 
dofinansowania ich projektów. 

Śląska przyroda w obiektywie
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MieszKaNie Na sPrzedaż w święTOcHłOwicacH

drugi publiczny przetarg ustny nieOgraniczOny w spra-
wie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego położonego  
w Świętochłowicach przy ulicy Powstańców śląskich 17/13  
o powierzchni użytkowej:  47,46 m2

cena wywoławcza - 99 900 zł
wadium - 11 000 zł
termin przetargu - 9 maja 2014r., o godz. 12.OO.

Powyższy przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świę-
tochłowicach, ul. Katowicka 54.

Postąpienie - nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.
wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miej-
skiego w Świętochłowicach (p. 5) lub na konto Urzędu  
nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez 

ing Bank Śląski O/Świętochłowice w terminie do 5 maja 
2014r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania 
środków na rachunku bankowym UM). 

Bliższych informacji udziela Wydział gospodarki nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 118),  
tel. 32 3491-931.

Działki o kształcie regularnym zbliżonym do prosto-
kąta porośnięte zielenią niską, posiadające dostęp 
do drogi publicznej ul. Ślęzan. Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa jednorodzinna szeregowa oraz zabudowa 
wielomieszkaniowa. 
W planie zagospodarowania przestrzennego - 3Mn/
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i wielorodzinnej.

cena wywoławcza nieruchomości 
do pierwszego przetargu:

1) działka 3117/1 o powierzchni 474 m2 - 66 000,00 zł. 
2) działka 3117/2 o powierzchni 325 m2 - 45 000,00 zł. 
3) działka 3117/5 o powierzchni 327 m2 - 45 000,00 zł. 
4) działka 3117/6 o powierzchni 327 m2 - 45 000,00 zł. 

5) działka 3117/7 o powierzchni 328 m2 - 45 000,00 zł. 
6) działka 3117/8 o powierzchni 328 m2 - 45 000,00 zł. 
7) działka 3117/9 o powierzchni 329 m2 - 45 000,00 zł. 
8) działka 3117/10 o powierzchni 609 m2 - 85 000,00 zł. 
Do ceny będzie doliczony podatek VaT wg stawki 23%.

wadium - 9 000,00 zł (wpłata do 18 kwietnia 
b.r.) uprawniające do licytacji jednej nieruchomości
Postąpienie - nie mniejsze niż 1 % ceny wywoław-
czej.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 
2014r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świę-
tochłowicach, ul. Katowicka 54.

działKi POd BUdOwNicTwO 
szeregOwe Na sPrzedaż 

w święTOcHłOwicacH 
Przy Ul. ślęzaN Lokal użytkowy nr 1 na parte-

rze 4-kondygnacyjnego budyn-
ku mieszkalnego, przy ul. Bytom-
skiej nr 6 o powierzchni użytkowej 
97,68 m2 składający się z 8 po-
mieszczeń i korytarza. 
Przetarg ustny nieograniczo-
ny: 23 maja 2014r., o godz. 
12.30 w Urzędzie Miejskim w Świę-
tochłowicach, ul. Katowicka 54. 
cena wywoławcza - 130 000zł. 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VaT. 
wadium w wysokości 20 000zł 
uprawniające do licytacji należy 
wnieść przelewem na konto do 19 
maja 2014r. 

Lokal użytkowy nr 1 na podwyższonym parterze budynku mieszkalnego przy 
ul. Hutniczej 11a-11B o powierzchni użytkowej 129,31 m2 składa się z 6 
pomieszczeń i piwnicy. Przetarg ustny nieograniczony: 23 maja 2014r., 
o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. 
cena wywoławcza - 150 000 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku 
VaT. wadium w wysokości 22 000 zł uprawniające do licytacji należy 
wnieść przelewem na konto do 19 maja 2014r. 

wadium należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez ing 
Bank Śląski S.a. O/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 
7178. za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachu-
nek bankowy Urzędu Miejskiego.
Ogłoszenia o przetargach dostępne są w internecie pod adresem www.
swietochlowice.pl w BiP.
Szczegółowych informacji na temat warunków przetargu i wymogów skła-
dania oferty udziela Wydział gospodarki nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Świętochłowicach, pokój 113, tel. 32 3491-935.

lOKale UżyTKOwe  
Na sPrzedaż  

w święTOcHłOwicacH
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Na początku kwietnia zakończyła rozgryw-
ki druga liga piłkarzy ręcznych. w gronie 
dziesięciu ekip, o miejsce premiowane 
awansem na zaplecze superligi walczyli 
szczypiorniści sPr-u grunwald. Podobnie 
jak przed rokiem, podopieczni trenera 
Marcina Księżyka zakończyli rywalizację 
na czwartym miejscu, będąc typowym 
zespołem „środka tabeli”. czwarta lokata 
na finiszu ligi, wydaje się być miejscem 
na miarę możliwości ekipy.

Przed rozpoczęciem sezonu w kadrze ze-
społu nastąpiło kilka zmian, a po okre-
sie przygotowawczym apetyty były spore. 
Tu i ówdzie słyszało się nawet o awan-

sie. Pierwsza kolejka wydawała się tę teorię po-
twierdzać, ale następne szybko ją zweryfikowały. 
Trzy kolejne porażki pokazały Grunwaldowi miej-
sce w szyku. Po pierwszej rundzie okazało się, że 
halembianie są zespołem „środka tabeli”.

Zupełnie inny zespół pokazał się w rundzie re-
wanżowej. O ile zwycięstwo w Rzeszowie moż-
na było wpisać „w ciemno” na listę przewidywa-
nych rezultatów, to „demolka” lidera - MTS-u 
Chrzanów w drugiej kolejce musiała zrobić wra-
żenie. Halembianie poszli za ciosem i kroczy-
li od zwycięstwa do zwycięstwa. Pięć następnych 
zwycięstw predysponowało ich do miana „ryce-
rzy drugiej rundy”, ale niestety, przyszła zadysz-
ka. Zdecydowane porażki na własnym parkiecie 
w dwóch ostatnich meczach sezonu (w tym jed-
na z niżej notowaną Wandą Kraków) zepsuły wy-
pracowany wcześniej wizerunek. Ostatecznie se-
zon zakończył się czwartym miejscem w tabeli, 
przy dziesięciu zwycięstwach i ośmiu porażkach. 
To czwarte miejsce wydaje się miejscem na „mia-
rę możliwości” klubu. Pozostaje pytanie: czy ten 
zespół stać na więcej? Obserwując go z wysoko-
ści trybun, wydaje się, że tak. Jest kilku zawod-
ników o sporym potencjale, drużyna jako całość 

ma również możliwości w kilku elementach i to 
powinno się wykorzystać. Jak? To pytanie do tre-
nera, ale generalnie wygląda na to, że zespołowi 
brakuje większej ilości treningów. Tylko czy klub 
ma takie możliwości?

Awans do I ligi wywalczył MTS Chrzanów, na-
tomiast awans do baraży o I ligę: KS KSZO Od-
lewnia Ostrowiec Świętokrzyski.

Barw Grunwaldu w sezonie 2013/2014 bronili:
1. Łukasz Błaś 6 meczów, 0 bramek, 2. Jaro-

sław Wolniaczyk 16, 0, 3. Łukasz Borecki 10, 0, 
4. Wojciech Drobisz 2, 0, 5. Bartosz Kiełbik 7, 2, 
6. Tomasz Hartel 7, 28, 7. Szymon Kmieć 18, 86, 
8. Daniel Ciepliński 1, 0, 9. Maciej Zarzycki 17, 
92, 10. Krzysztof Płonka 18, 35, 11. Robert Ku-
rzawa 15, 40, 12. Dawid Piekarczyk 12, 21, 13. 
Paweł Lange 14, 41, 14. Piotr Kowal 13, 42, 15. 

Łukasz Gansiniec 17, 64, 16. Mirosław Stogow-
ski 18, 47, 17. Paweł Lisowski 9, 11, 18. Łukasz 
Wodarski 15, 22, 19. Ramy Elmaghraby 2, 1, 20. 
Krzysztof Bogacz 3, 2, 21. Tomasz Konert 2, 1, 
22. Krzysztof Waszak 2, 1.

W gronie najskuteczniejszych zawodników tej 
grupy rozgrywek Maciej Zarzycki sklasyfikowany 
został na siódmym miejscu, Szymon Kmieć na 
dziewiątym, a Łukasz Hansiniec na 20.

Trener, Marcin Księżyk: Zakończyły się roz-
grywki II ligi mężczyzn piłkarzy ręcznych. SPR 
Grunwald zajął czwartą lokatę, czyli powtórzył 
wynik z roku poprzedniego. Gra rudzian w mi-
nionym sezonie nie była równa. Grunwald przed 
sezonem został lekko zmieniony. Kilku zawod-
ników zasiliło jego szeregi, a kilku podjęło de-
cyzję o zakończeniu przygody z piłką ręczną  

w tej ekipie. Dlatego też pierwszej rundy „zielo-
ni” nie mogą zaliczyć do udanych. Na dziewięć 
spotkań tylko cztery razy schodzili z parkietu  
z kompletem punktów. Być może było to spo-
wodowane zgrywaniem się nowych zawodni-
ków. Druga runda to zupełnie inny SPR Grun-
wald. Od samego początku zawodnicy pokazali, 
że o punkty z nimi będzie bardzo ciężko zarów-
no na ich parkiecie, jak i na wyjeździe. Ta zmia-
na gry przyczyniła się między innymi do pokona-
nia na własnym terenie lidera rozgrywek MTS 
Chrzanów, który w ostateczności awansował do 
pierwszej ligi i to aż ośmioma bramkami różni-
cy. Dopiero planowa przerwa w rozgrywkach wy-
biła ich z rytmu i w ostatnich dwóch kolejkach 
musieli uznać wyższość rywali. W miarę równa 
gra w drugiej rundzie napawa optymizmem na 
przyszłość. W razie utrzymania trzonu drużyny  
i być może zasilenia jednym lub dwoma doświad-
czonymi zawodnikami będzie można w przyszłym 
sezonie postawić na Grunwald, który będzie miał 
realne szanse na awans do I ligi.  (Tapi)

Ponieważ w tej kategorii nie 
rozgrywa się Mistrzostw Pol-
ski, tylko Puchar Polski, biel-
szowiczanki jako mistrzynie 
śląska reprezentowały nasz 
region w półfinałach PP. Jeden 
z turniejów rozegrany został 
w Bielszowicach, gdzie obok 
gospodyń grały MKs zagłębie 
lubin oraz MUKs skałka-śląsk 
świętochłowice. 

W meczu inaugurującym turniej 
Zgoda zmierzyła się z trzecim zespo-
łem Śląska - Skałką Świętochłowi-
ce. Pierwsza połowa była wyrównana. 
Przy systemie gry krycie „każdy swe-
go” na całym boisku, świętochłowi-
czanki nie odbiegały poziomem i wy-
nik oscylował wokół remisu, a pierw-
sza połowa zakończyła się bez roz-
strzygnięcia (8:8). W drugiej odsło-
nie szybko zaznaczyła się przewaga 
Zgody, która systematycznie powięk-
szała przewagę, by zakończyć to spo-
tkanie zwycięstwem 22:14

Zgoda - MUKS Skałka Śląsk 
Świętochłowice 22:14 (8:8)

Paulina Wieczorek, Wiktoria Mat-
czuk - Agnieszka Iwanowicz 8, Wik-
toria Ciaś 2, Marta Weichrauch, 
Aleksanda Kołecka 2, Natalia Oli-
chwer 1, Weronika Sobańska 7, We-
ronika Hulin, Martyna Mrożek, Julia 
Witek, Natalia Fryc, Julia Skubacz 2.

Drugie spotkanie turnieju pomię-
dzy Zagłębiem Lubin i Skałką zakoń-
czyło się zwycięstwem Skałki 16:13  
i do awansu do grona 16 najlepszych 
zespołów w Polsce, Zgodzie wystar-
czał remis, a nawet minimalna po-
rażka w spotkaniu z Zagłębiem.

Podopieczne Józefa Szmatłocha 
swojej szansy nie przegapiły. W ostat-
nim meczu bielszowickiego turnie-
ju, znały jego stawkę, która począt-
kowo je mocno stremowała. Pierw-
sza połowa spotkania z Zagłębiem 
była swoistym horrorem i zakończy-
ła się remisem 9:9. W przerwie me-
czu Zgoda była finalistą, ale zawod-
niczki chciały, aby ten awans wywal-

czyć z przytupem. I z przytupem go 
wywalczyły. W drugiej odsłonie biel-
szowiczanki dosłownie zdemolowa-
ły rywala. Tę połowę wygrały 14:3,  
a cały mecz 23:12, zapewniając sobie 
udział w finale, który zostanie roze-
grany od 30 kwietnia do 3 maja.

Zgoda - Zagłębie Lubin 23:12 
(9:9)

Zgoda: Paulina Wieczorek, Wikto-
ria Matczuk - Wiktoria Ciaś 2, Marta 
Weichrauch 1, Aleksanda Kołecka 2, 
Natalia Olichwer 1, Weronika Hulin 
1, Agnieszka Iwanowicz 14, Martyna 
Mrożek, Julia Skubacz 2, Julia Witek, 
Natalia Fryc.

Tadeusz Piątkowski

Póki co - Mistrzem Śląska w ka-
tegorii dziewcząt. W tej ka-
tegorii rozgrywki zakończy-

ły się na początku kwietnia. Bielszo-
wiczanki wygrały 18 spotkań, jeden 
mecz przegrały i jeden zremisowały, 
co pozwoliło im wygrać tę kategorię 
rozgrywek z sześcioma punktami nad 
MOSM-em Tychy.

Podopieczne trenera Józefa Szma-
tłocha wywalczyły tytuł w składzie: 

Paulina Wieczorek, Wiktoria Mat-
czuk, Wiktoria Ciaś, Weronika So-
bańska, Agnieszka Iwanowicz, Julia 
Skubacz, Marta Weichrauch, Alek-
sanda Kołecka, Natalia Olichwer, 
Weronika Hulin, Martyna Mrożek, 
Julia Witek, Natalia Fryc.

Dwie reprezentantki Zgody: Julia 
Skubacz i Agnieszka Iwanowicz zo-
stały najskuteczniejszymi zawodnicz-
kami rozgrywek.  (Tapi)

Zgoda mistrzem jest...

TaBela KOńcOwa śląsKieJ ligi dziewcząT:
 1. Ks zgoda ruda śląska 20  37  548-290
 2. MOSM Tychy 20  31  413-331
 3. MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice 20  26  502-377
 4. UKS Start Pietrowice Wielkie 20  26  360-292
 5. UKS Pr ruch chorzów 20  26  406-314
 6. UKS romi Jastrzębie 20  24  393-268
 7. MKS Skarbek Tarnowskie góry 20  17  347-353
 8. KS Sośnica gliwice 20  15  323-351
 9. MTS ii Żory 20  11  299-322
10. MTS i Żory 20   7  287-348
11. UKS 6 Polho czuchów 20   0  109-741

... I gra w finałach Pucharu Polski

Na miarę możliwości

TaBela KOńcOwa
1. MTS chrzanów 18  33  638-472
2. KSzO Ostrowiec 18  33  673-474
3. MOSir Bochnia 18  27  583-493
4. sPr grunwald ruda śląska 18  20  536-511
5. SPr Wisła Sandomierz 18  20  497-499
6. azS Politechnika Świętokrzyska 18  16  476-467
7. KS Wanda Kraków 18  14  448-492
8. KS ViVe ii Kielce 18   8  560-640
9. UKS Juvenia rzeszów 18   5  462-630
10. SPr Orzeł Przeworsk 18   4  407-602
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rudzki bieg dwunastogodzinny wpisał 
się na stałe w wiosenny kalendarz 
imprez sportowych. w tym roku roze-
grany zostanie po raz szesnasty, a po 
raz piąty będzie połączony z Mistrzo-
stwami śląska w biegu 12-godzinnym. 
26 kwietnia do rudy śląskiej zjadą 
najlepsi polscy ultramaratończycy, 
a także kilku śmiałków z litwy, Białoru-
si i czech. stale rosnąca popularność 
biegów w naszym kraju sprawiła, że 
na „rudzką dwunastkę” zgłosiła się 
rekordowa ilość uczestników. 

Lista startowa została zamknięta, a fi-
guruje na niej 100 osób, w tym 15 ko-
biet. Wśród uczestników jest zwycięzca 

trzech poprzednich biegów - Ireneusz Czapiga, 
rekordzista Polski w biegu 24 godzinnym - An-
drzej Radzikowski oraz pozostali reprezentanci 
Polski: Tomasz Kuliński, Adam Jagieła, Mariusz 
Szostak oraz wszystkie najlepsze Polki: Alek-
sandra Niwińska, Patrycja Bereznowska, Doro-
ta Szeszko i Agnieszka Mizera.

Tradycyjnie w rodzimym biegu mocną eki-
pę będzie miała Ruda Śląska. Nasze miasto 
będą reprezentować: August Jakubik (jako je-
dyny ukończył wszystkie dotychczasowe bie-
gi), Sebastian Kądziołka, Marian Górski, Jan 
Mroczek, Przemysław Basa i Tomasz Kabała.

Bieg ten odbywa się w przededniu kano-
nizacji błogosławionego Jana Pawła II i dla-
tego też będzie poświęcony temu szczegól-
nemu wydarzeniu. Z tej okazji czternast-

ka zawodników: August Jakubik, Doro-
ta Szeszko, Adam Jagieła, Tomasz Kabała, 
Marian Górski, Sebastian Kądziołka, Jan 
Mroczek, Tomasz Kuliński, Andrzej Radzi-
kowski, Tomasz Solecki, Zbigniew Jurek, 
Andrzej Szczerba, Mariusz Szostak, Irene-
usz Czapiga postanowiła pokonać na trasie 
biegu 12-godzinnego łącznie dystans dzie-
lący Rudę Śląska od Watykanu, czyli 1500 
kilometrów. 

„XVI Międzynarodowy Rudzki Bieg 12-go-
dzinny” wystartuje w sobotę, 26 kwietnia  
o godzinie 7.00. Trasa biegu przebiegać bę-
dzie od Placu Jana Pawła II ulicami: Smole-

nia, Objazdową, Markowej i Damrota. Miesz-
kańcy tych ulic muszą się liczyć z utrud-
nieniami w poruszaniu się samochodami  
w dniu rozgrywania zawodów w godzinach 
od 6.00 do 20.00. Organizatorzy zawodów 
proszą mieszkańców o wyrozumiałość. Tra-
sa posiada atest PZLA, a jej długość wynosi 
1309,5 metra.

Biegiem towarzyszącym będzie VI Rudz-
ka Sztafeta 4-godzinna, w której wystartuje 
dziesięć czteroosobowych zespołów repre-
zentujących różne grupy społeczne. 

Zgłoszeni do biegu zawodnicy zapowiada-
ją walkę o rekord Polski. (Tapi)

Rudzka dwunastka po raz XVi

MiNUTOwy rOzKład „rUdzKieJ dwUNasTKi”:
7.00 sTarT BiegU 12-gOdziNNegO - (Plac JaNa Pawła ii)

13.00-13.20 - wydawaNie NUMerów sTarTOwycH UczesTNiKOM szTafeT Plac JaNa Pawła ii
13.30 sTarT szTafeTy 4-gOdziNNeJ (Plac JaNa Pawła ii)

17.30 zaKOńczeNie BiegU szTafeTOwegO
18.30 deKOracJa szTafeT - Plac JaNa Pawła ii

19.00 fiNisz BiegU 12-gOdziNNegO
20.20 deKOracJa UczesTNiKów BiegU 12-gOdziNNegO (Hala MOsir Ul. Hallera)

wprawdzie „piłkarska 
wiosna” dla drużyn czwar-
tej i piątej ligi rozpoczęła 
się jesienią od rozegrania 
awansem jednej kolejki, 
ale to prawdziwe wiosen-
ne granie trwa od 22 marca 
i do dziś zespoły rozegrały 
po cztery mecze. Nastroje 
w drużynach z rudy śląskiej 
po tej serii spotkań moż-
na porównać do ludowych 
powiedzeń o wiosennej 
pogodzie. Krótko mówiąc 
- są zmienne.

W przedligowych zało-
żeniach szkoleniowcy 
wszystkich teamów 

mówili, że najważniejszym za-
daniem jest dobra gra, która na 
pewno przyniesie efekty w po-
staci zwycięstw. Czy wszędzie 
się to sprawdziło?

W czwartej lidze najlepsze 
samopoczucie mają fani zwią-
zani ze Slavią. W czterech wio-
sennych meczach, podopieczni 
Marka Piotrowicza odnieśli trzy 
zwycięstwa i jeden mecz zremi-
sowali. Póki co, można ich na-
zwać „rycerzami wiosny”, choć 
remis z Grodźcem może być 
ostrzeżeniem przed załama-
niem formy. Oby nie, bo przy 
kontynuacji tak dobrej serii, Sla-
via może jeszcze „namieszać” 
w czołówce tabeli. Nieco mniej 
powodów do radości mają sym-
patycy Grunwaldu. Mierzący  
w awans „zieloni” w pierwszych 

dwóch meczach „posiali” cztery 
punkty, które mogły ich wywin-
dować na fotek lidera. Na szczę-
ście odnaleźli właściwy rytm  
i rozpoczęli pościg. Dwa zwycię-
stwa w ostatnich spotkaniach  
i co najważniejsze, dobra forma 
strzelecka pozwoliły się utrzy-
mać na pozycji wicelidera, tym 
bardziej, że rywale też potraci-
li punkty. Chcąc walczyć o naj-
wyższą lokatę w grupie, pod-
opieczni Teodora Wawoczne-
go nie mogą sobie pozwolić na 
chwile słabości. Konkurencja 
nie śpi!

Bardziej sinusoidalne nastro-
je są w gronie sympatyków ekip 
piątej ligi. No, może poza kibica-
mi Jastrzębia Bielszowice, któ-
rzy muszą się chyba pogodzić ze 
spadkiem do klasy „A”. Wpraw-
dzie „Jastrzębie” zapowiadały 
walkę o opuszczenie ostatnie-
go miejsca w tabeli, ale okaza-
ło się to trudne. Jedno zwycię-
stwo było tylko przysłowiową ja-
skółką. Wprawdzie do zakoń-
czenia ligi jeszcze dziesięć ko-
lejek, ale szanse na wydostanie 
się do bezpiecznej strefy są tyl-
ko teoretyczne. W obozach Ura-
nii i Wawelu status quo. Zwy-
cięstwa przeplatane są porażka-
mi (czasem bolesnymi), miejsce  
w górnej części tabeli utrzyma-
ne i jeszcze kilka kolejek, a bę-
dzie można myśleć o następnym 
sezonie. Chyba, że coś zaskoczy 
i będzie więcej powodów do ra-
dości! (Tapi)

Nastroje jak 
w przysłowiach
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Policyjne statystyki biją na 
alarm. Sprawcami wypadków 
drogowych są coraz częściej 
kierowcy, którzy nie mają… 

prawa jazdy. Niestety, w większości są 
to ludzie młodzi. Nie mieli chęci, cza-
su, cierpliwości i przede wszystkim ole-
ju w głowie, aby odbyć kurs prawa jaz-
dy i zdać egzamin. Podstaw kierowania 
samochodem czy motocyklem nauczył 

ich kolega. Uznali, że skoro potrafią 
zmieniać biegi i rozróżniają sprzęgło 
od hamulca, mogą ruszyć w trasę. Cza-
sami ruszają po śmierć. Swoją albo in-
nych użytkowników drogi. 

Jeszcze kilkanaście lat temu, wśród 
młodych ludzi panowała moda na pra-
wo jazdy. Samochody kosztowały wię-
cej, niż obecnie i nie wszystkich było 
stać na ich kupno. Mimo tego, pra-
wo jazdy nobilitowało w młodzieżowym 
środowisku. Teraz mamy sytuację od-
wrotną. Samochody są relatywnie ta-
nie, ale młodzież nie garnie się do ro-
bienia kursów i zdawania egzaminów. 
Wśród wielu akcji społecznych, które fi-
nansuje państwo i samorządy, powinno 
też się znaleźć promowanie odpowie-
dzialności na drodze i zachęcanie mło-
dzieży, aby uczyła się jazdy od instruk-
torów, a nie od kolegów. Tym bardziej, 
że oferta szkół jazdy jest bardzo boga-
ta. Przed podjęciem decyzji o wyborze 
szkoły, warto sprawdzić jej reputację 
i bazę szkoleniową. Dla własnego bez-
pieczeństwo warto uczyć się od najlep-
szych. Za jedną z najlepszych szkół jaz-
dy w Rudzie Śląskiej i ościennych mia-
stach, uchodzi Dobra Szkoła LOK. Już 
sama marka LOK mówi wiele o reputa-
cji i tradycjach tego ośrodka.

e-learNiNg
Po zmianie zasad egzaminów na pra-

wo jazdy, wielu zdających odpada już 
na etapie testów. Dobra Szkoła przykła-
da wielką wagę do teoretycznej części 
kursu. Zajęcia odbywają się w profesjo-
nalnie wyposażonej sali multimedial-
nej. Jako jeden z nielicznych na Ślą-
sku ośrodków, Dobra Szkoła uruchomi-
ła także system e-learningu, czyli moż-

liwości uczestniczenia w zajęciach teo-
retycznych za pośrednictwem Interne-
tu. Jest to wielkie ułatwienie dla kur-
santów, którzy mają problem z dostoso-
waniem się do terminów wykładów. 

Jazdy
Aby zdać egzamin, wiedza teoretycz-

na musi iść w parze z umiejętnościami 
praktycznymi. Dobra Szkoła zatrudnia 
instruktorów z najwyższymi kwalifika-
cjami zawodowymi, dla których jazda 
samochodem jest nie tylko sposobem 
na życie, ale także prawdziwą pasją. 
Kolejnym atutem jest własny plac ma-
newrowy o powierzchni 14 tys. metrów 
kwadratowych. Na takiej przestrzeni 
można spokojnie nauczyć się nie tylko 
parkowania, ale także innych, bardziej 
skomplikowanych manewrów.

elasTyczNOśĆ
Nie zawsze uczestnicy kursu potrafią 

pogodzić zajęcia w szkole jazdy z obo-
wiązkami zawodowymi czy domowymi. 
W Dobrej Szkole nie ma z tym proble-
mów. Instruktorzy dostosują się do ter-
minów odpowiednich dla kursantów. 
Dni weekendowe albo późne, czy wcze-
sne godziny, nie stanowią żadnego pro-
blemu. 

saMOcHOdy
Dobra Szkoła zajęcia praktyczne 

prowadzi z udziałem samochodów, któ-
re Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Dro-
gowego wykorzystują do jazd egzami-
nacyjnych. Obecnie, takim samocho-
dem jest Toyota Yaris. Uczestnicy kur-
sów w Dobrej Szkole jeżdżą właśnie au-
tami tego typu.

MOTOcyKle
Dobra Szkoła, jako jeden z nielicz-

nych ośrodków w naszym regionie, pro-
wadzi także kursy dla motocyklistów. 
Moda na jazdę na dwóch kółkach nie 
przemija, o czym najlepiej świadczy fre-
kwencja na kursach. Chętnych na pra-

wo jazdy kategorii A, A1, A2 i M jest 
prawie tylu, ilu na tradycyjne „praw-
ko”. Dobra Szkoła dysponuje jednym 
z nowocześniejszych i najbogatszych 
parków maszyn. Chodzi o to, aby 
uczestnicy kursów mieli okazję nauczyć 
się jazdy na różnego typu motocyklach. 
Od modeli tradycyjnych po ścigacze.

ciężarówKi
Dobra Szkoła organizuje także kur-

sy dla kierowców ciężarówek. Jako 
jeden z nielicznych ośrodków dys-
ponuje MAN-em TGL. Ciężarówki 
tego typu wykorzystują Wojewódzkie 
Ośrodki Ruchu Drogowego, podczas 
egzaminów.

Prowadzenie samochodu jest jedną z najważniejszych umiejętności we współczesnym świecie. Kto tego nie opanuje, a siada 
za kierownicą, stanowi zagrożenie dla siebie i innych. w dobrej szkole jazdy uczą nie tylko, jak zdać egzamin, ale także 
odpowiedzialności na drodze. Kodeksu etycznego kierowcy można nauczyć się w szkołach z tradycjami i uznaną, budowaną przez 
lata marką. Należy do nich dobra szkoła lOK w rudzie śląskiej.

Dobra Szkoła LOK Ruda Śląska ul. Stara 15
Tel/fax: 248-17-34 tel.kom: 505-101-581

e-mail: lok@lokrudaslaska.pl                  www.lokrudaslaska.pl
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 9,00 - 17,00    sobota: 9,00 - 13.00

- W jakim wieku ludzie zgłaszają się do was na 
kursy?

- Nie ma reguły. Wbrew pozorom na sali wykładowej i pla-
cu manewrowym nie dominują ludzie młodzi. Pojawiają się 
także osoby w średnim wieku, często panie. Ubolewam nad 
tym, że wśród młodzieży nie ma obecnie mody na prawo jaz-
dy. Czasami wina leży także po stronie rodziców. Kurs pra-
wa jazdy kosztuje tyle, ile - na przykład - dobry telefon. Może 
warto, jako prezent z okazji „osiemnastki”, zamiast drogie-
go gadżetu zafundować dziecku kurs prawa jazdy. To także 

uczenie młodych odpowiedzialności. Oni musza wiedzieć, 
że jazda samochodem czy motocyklem, to nie tylko szpan, 
frajda i zabawa, ale także, a raczej przede wszystkim ogrom-
na odpowiedzialność. 

- Osoby starsze trudniej przyswajają wiedzę teore-
tyczną i praktyczną?

- Właśnie nie. Osoby starsze podchodzą poważnie do za-
jęć. Są bardziej zdyscyplinowane i lepiej przygotowane. Mło-
dzi częściej oblewają testy, niż starsi.

- Oprócz samochodów osobowych i ciężarowych, 
organizujecie także kursy jazdy na motocykl. Nie 
obawiał się Pan ryzyka, że obecna popularność 

motocykli jest tylko sezonową modą?
- Uważnie obserwujemy trendy motoryza-
cyjne w świecie i Europie. W większości 

rozwiniętych krajów jazda motocyklem 
przestała być modna, a stała się użytecz-
na i wygodna, bo jednośladem łatwiej jest 

poruszać się po zatłoczonych ulicach. Pol-
ska nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Zgłasza 

się do nas coraz więcej osób z zamiarem odbycia 
kursu jazdy na motocykl i myślę, że ta tendencja 
będzie rosła.

- Dlaczego warto zgłosić się na kurs do Do-
brej Szkoły?

- Bo nikt nie szkoli tak, jak my. 

Rozmowa z PIOTREM JAKUBOWSKIM, kierownikiem i instruktorem 
jazdy w „Dobrej Szkole LOK” w Rudzie Śląskiej.

Nikt nie szkoli tak, jak my

Moda na prawo jazdy


