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Z okazji dziesięciolecia przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej miasta cieszą 
się z pozyskanych środków unijnych. 
Niestety, Ruda Śląska nie świętuje, 
bo nie ma się czym pochwalić. str. 10-11
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Zadzwoń i umów się już dziś 
882-151-674
www.masazmobilny-ania.pl
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Jedną z ostatnich, dużych inwestycji zrealizowanych w naszym mieście dzięki środkom unijnym 
była budowa w 2010 roku placu im. Jana Pawła ii
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Pani prezydent Gra-
żyna Dziedzic ru-
szyła na całego 
z medialną ofensy-

wą. Nietrafienie ostatnio na 
jakąkolwiek fotkę miłości-
wie nam panującej w mie-
ście graniczy z cudem. Gra-
żyna Dziedzic na festynie, 
Grażyna Dziedzic z dziec-
kiem na ręku (rudzka Ma-
donna?), Grażyna Dziedzic 
z fryzjerem (ale nie tym pił-
karskim od ustawiania me-
czów), Grażyna Dziedzic na 
wręczaniu Bibliosów, Graży-
na Dziedzic czyta dzieciom 
legendy. Na razie nie ma 
jeszcze obowiązku wieszania 
portretów pani prezydent 

w miejskich instytucjach oraz 
uczenia dzieci w przedszko-
lach jej oficjalnego życiory-
su, ale do listopada jeszcze 
wszystko może się zdarzyć.

* * *
Zrobiło się w maju gło-

śno wokół pewnego kultowe-
go lokalu w centrum miasta. 
Poprzedni właściciel poszedł 
z torbami, chętnych na prze-
jęcie knajpy było paru, ale 
władze miasta postanowi-
ły same zadecydować o tym, 
kto będzie lał piwo i przygo-
towywał pizzę w kuchni. Pa-
dło na znanych w mieście 
speców od kultury, ale cie-
kawszy jest sam tryb przy-

znania rzeczonego loka-
lu. Czyżby miała się wresz-
cie ziścić koncepcja lanso-
wana przez sinobrodego ne-
stora wśród rajców - „Jeden 
rządzi, jeden odpowiada”? 
Sprawa jest na tyle ciekawa, 
że wrócimy do niej za mie-
siąc, ale już na bardziej pre-
stiżowych stronach.

* * *
Wróbelki ćwierkają, że wi-

ceprezydent Michał Pieroń-
czyk udał się ostatnio na 
urlop tacierzyński. Zrobił to 
akurat, kiedy światło dzien-
ne ujrzała sprawa „przetar-
gu” na wspomniany wyżej 
lokal. Zbieg okoliczności?

* * *
W mieście ma być więcej 

kamer monitoringu wizyj-
nego. Podobno ich głównym 
zadaniem ma być podgląda-
nie osób z magistratu i miej-
skich spółek, które chyłkiem 
przemykają się na urodziny 
polityków opozycji…

* * *
A propos! Z początkiem 

maja urodziny świętowała 
poseł Danuta Pietraszewska. 
Od władz miasta nie docze-
kała się ani kwiatka ani listu 
z życzeniami. To się chyba 
brak kindersztuby nazywa. 
O klasie nie ma już nawet co 
wspominać. 

* * *
Omsknął się z lekka 

w czasie finisz remontu 
przedszkola w Bykowinie. 
Obsuwę kwieciście - jak to 
on - uzasadniał przed ka-
merami naczelnik Janik. 
Bez dwóch zdań - gość po-
winien zostać rzecznikiem 
magistratu. Albo lepiej: pił-
karskiej kadry Polski. Tak 
pięknie tłumaczyłby wpadki 
biało-czerwonych, że ludzie 
wierzyliby, że Polska jednak 
wygrała. 

* * *
A swoją drogą: pani pre-

zydent coś nie ma szczęścia 
do terminowego oddawania 

robót. N-S, basen w Kochło-
wicach, teraz przedszkole. 
Jak na fachowca budowlań-
ca - co przecież tak lubi (lu-
biła?) podkreślać - kiepski 
wynik.

* * *
Pani prezydent zafun-

dowała za to podatnikom 
swojego nowego dorad-
cę. Będzie się zajmował 
skargami mieszkańców na 
działalność miejskiej ko-
munikacji. A może by tak 
jeszcze powołać jakiegoś 
doradcę do spraw lokali-
zacji psich kup na chodni-
kach i w parkach?
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Nie chciałem pisać po raz kolejny o wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. Zawsze podkreśla-
my lokalny charakter naszej gazety, a z Rudy 

Śląskiej do Brukseli jest kawałek drogi. Nie chciałem, 
ale zmusił mnie do tego Austriak z brodą, który prze-
brany w babskie fatałaszki wygrał konkurs Eurowi-
zji. Przebieraniec o pseudonimie scenicznym Conchita 
Wurst kręcił pupą opiętą w złocistą, seksowną sukien-
kę, a od czasu do czasu gładził się po zadbanym, tygo-
dniowym zaroście. Gdyby tę piosenkę zaśpiewał facet 
w garniturze albo w dżinsach i koszulce, zapewne od-
padłby w półfinałach. Conchit(a) wystąpiła jednak pod 
sztandarem walki o tolerancję dla mniejszości i wygra-
ła w cuglach. Dla sprytnego Austriaka trzeba mieć sza-
cunek, bo facet wie, jak w tych ciężkich czasach zaro-
bić dużą kasę. Brak mi natomiast słów dla krytyków, 
jurorów, wszelkiej maści autorytetów i dziennikarzy, 
którzy w imię poprawności politycznej robią z siebie 
pajaców, a z nas durniów. Sam się zastanawiam, czy 
nie ulec tej modzie. Na rozmowy o reklamie w „Praw-
dzie”, przebiorę się za seksowną, szpakowatą brunetkę. 
Przy Conchicie wypadnę blado, bo mi broda tak równo 
nie zarasta, ale na nasze prowincjonalne warunki, po-
winno wystarczyć. Jeżeli jakiś prezes odmówi publika-
cji ogłoszenia, oskarżę go o nietolerancję dla mniejszo-
ści, męski szowinizm i polską zaściankowość.

Sukces Conchity jest najbardziej zatrważającym do-
wodem na to, że idiociejemy, jako europejska społecz-
ność. Gdyby to był kabaret lub cyrk, można by się 
śmiać albo przełączyć kanał w telewizorze. Ale koncert 
Eurowizji jest wyznacznikiem mód i trendów nie tyl-
ko muzycznych, ale także obyczajowych. Aż strach po-
myśleć, kto wygra w przyszłym roku. Im dalej brnie-
my w te obyczajowe zaułki, tym trudniej będzie się 
z nich wycofać. Sygnał do odwrotu muszą dać elity po-
lityczne. I to jest jeden z powodów, dla których war-

to iść na wybory, ale nie jedyny. Europa jest silna go-
spodarczo, ale słaba politycznie, decyzyjnie i organiza-
cyjnie. Unia Europejska stała się zakładnikiem swo-
ich zasad. Narzucamy sobie pakiet klimatyczny, choć 
emitujemy jedynie 14 proc. światowego dwutlenku wę-
gla. Najwięksi producenci tego gazu, czyli USA, Chiny, 
Indie, Rosja, mają w nosie takie ograniczenia. Oni nie 
próbują - jak Unia Europejska - zbawiać świata, lecz 
walczą o przetrwanie w tych ciężkich czasach. Unia 
Europejska jest wstrząśnięta postawą Putina, choć 
jako jeden z pretendentów do światowego przywódz-
twa, powinna być przygotowana na takie sytuacje. 
Ale w Unii Europejskiej obowiązuje zasada, jak trwo-
ga, to do… prezydenta USA. W czasach pokoju oświe-
cone europejskie elity krytykują Amerykę za łamanie 
praw człowieka, rasizm, narzucanie innym swoich in-
teresów. Kiedy robi się gorąco, z nadzieją patrzymy 
na amerykańskie rakiety i lotniskowce. Aż strach po-
myśleć, co by się stało z Unią Europejską, gdyby Sta-
ny Zjednoczone wróciły do polityki izolacjonizmu. Do 
pewnego czasu śmieszyły mnie i denerwowały unij-
ne debaty na temat krzywizny bananów, kodyfika-
cji zasad spłukiwania wody w toaletach albo spory 
o marchewkę: owoc czy warzywo? Teraz już wiem, że 
to nie jest śmieszne, ale groźne. Unia Europejska jest 
słaba. Gdyby była silna, Putin nie pozwoliłby sobie na 
takie harce u naszych granic. Jesteśmy słabi na wła-
sne życzenie. Zamiast budować kontynentalną po-
tęgę i cementować wartości, wokół których powstała 
i kwitła europejska cywilizacja, budujemy pseudono-
woczesny skansen, którego jedną z twarzy jest Con-
chita Wurst. Dlatego warto iść na wybory 25 maja. 
W krajach Unii Europejskiej mieszka ponad pół mi-
liarda ludzi. My, rozsądni, musimy jakoś skrzyknąć się 
w tej masie. 
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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 działalności samorządowej dla dobra 
Rudzian i naszego Miasta, to prosimy o kontakt te-
lefoniczny z Przewodniczącym Zbigniewem Do-
mżalskim (tel. 501 153 853) lub poprzez drogę ma-
ilową: porozumienie.rs@op.pl.

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

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

W imieniu Zarządu,
Sekretarz Eugeniusz Jarczyk

COŚ CIę CIESZy, 
ŚmIESZy, 
DENERWUJE 

DZWOń: 
32 209 18 18 
PISZ: 
fILJUREK@INTERIA.PL
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- Jesteście przedszkolem sporto-
wo-artystycznym. Skąd pomysł, by 
połączyć te dwie dziedziny?

- Przyjmujemy do przedszkola dzie-
ci już w wieku 2 lat i uważam, że dla 
prawidłowego rozwoju maluchów waż-
ne jest, by kłaść równomierny nacisk na 
sport, kulturę i edukację poprzez zaba-
wę. Nasze dzieci, w ramach zajęć dodat-
kowych uczą się pływania, nauki jazdy 
na nartach, grają w tenisa, ćwiczą judo, 
fitness. Każde może znaleźć coś dla sie-
bie. Jednocześnie dbamy by uczyły się 

rysować, wycinać, chodzimy z nimi do 
kina, teatru. Uczą się również gry w sza-
chy, języka angielskiego oraz tańca. Pa-
miętamy też o zdrowiu i stąd wyjazdy do 
groty solnej.

- Jednym słowem, w Waszym 
przedszkolu dzieci wchodzą bezbo-
leśnie w życie ucznia. 

- Tak. Staramy się, rozwijać ich oso-
bowości, wyszukiwać talent i przeka-
zywać jak najwięcej niezbędnej wiedzy 
i umiejętności. Dzisiaj w dobie kompu-
terów bardzo ważne jest, by dzieci na-
brały dobrych nawyków, by aktywność 
sportowa weszła im w krew.

- Co wyróżnia Wasze przedszkole?
- Przede wszystkim liczebność grup. 

Staramy się do każdego dziecka podejść 
indywidualnie, dlatego tworzymy gru-
py liczące od 13 do 20 dzieci. Każdą gro-
madką naszych milusińskich opiekują się 

nauczyciel/opiekun oraz osoba wspoma-
gająca. Różnorodność zajęć dodatkowych 
jest również naszym atutem. Wewnętrz-
na sala zabaw dostarcza przedszkolakom 
wiele uciechy i zadowolenia. Staramy się, 
aby w naszym przedszkolu panowała ro-

dzinna atmosfera. Pracujemy według za-
sady „Wszystkiego, co naprawdę muszę 
wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu”. 
Dzieci trzeba zainteresować, wciągnąć do 
zabawy, by nauka sprawiała im radość. To 
procentuje na przyszłość.

Żaczek - przedszkole dla Twojego dziecka
Rozmowa z HENRYKĄ NOCEK, dyrektorem przedszkola

NIEPUbLICZNE 
PRZEDSZKOLE „żACZEK”

Ruda Śląska, 
ul. Ks. Tunkla 147A, 

godz. otwarcia:
7:00 - 17:00

Tel. kontaktowe
500 298 864, 

501 534 804, 691 852 653
e-mail: 

przedszkole.zaczek@gmail.com
www.przedszkolezaczek.pl
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Refundacje

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
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W kwietniowej „Prawdzie” pisaliśmy 
o utrudnieniach i tworzących się korkach 
na ul. Tunkla w związku z remontem ulicy 
i wahadłowym ruchem kierowanym przez 
sygnalizację. Na nasz artykuł zareagowali 
kierowcy, którzy muszą codziennie jeździć 
tą ulicą do Świętochłowic.

- Zatrzymanie ruchu przez sygnalizację to 
nic w porównaniu z objazdem wytyczonym 
z powodu likwidacji wiaduktu przy ul. Tunkla 
w rejonie skrzyżowania z ul. Pordzika na wy-
sokości kopalni Halemba-Wirek. Tu jest praw-
dziwy horror. Autobusy, żeby się minąć na wą-
skich, osiedlowych uliczkach, wjeżdżają na 
chodniki, ciężarówki nie mieszczą się na zakrę-
tach, a mieszkańcom dojście do ulicy Tunkla 
poprowadzono gruntowymi drogami. Jak spa-
dły deszcze, to utworzyły się bajora - informo-
wał nas zdenerwowany Czytelnik. 

W godzinach szczytu tworzą się korki, bowiem 
wąskie uliczki nie są przystosowane do obsłu-
gi ruchu tranzytowego, a w niektórych miejscach 
wręcz nie spełniają standardów dróg miejskich. 
A właśnie tym objazdem kursuje aż siedem li-
nii autobusowych KZK GOP. Wiadukt trzeba było 
wyburzyć, ale nasz Czytelnik i my pytamy władze 
miasta, czy jednocześnie trzeba było burzyć ten 
przy ul. Katowickiej? Może gdyby rozłożyć te re-
monty w czasie, udałoby się uniknąć korków, ner-
wów i niebezpiecznych sytuacji.

- Raz stałem ponad trzydzieści minut w kor-
ku, bo na zakręcie zaklinował się TiR, a następne-
go dnia nie potrafiły się tam minąć dwa autobusy 
przegubowe. U nas każdy remont ulicy, to praw-
dziwa katastrofa - żali się Czytelnik.

Objazdy powinny skończyć się po trzech miesią-
cach, ale wówczas pewnie trzeba będzie remonto-
wać ulice i chodniki na osiedlu, które zniszczą au-
tobusy i ciężarówki.  (jerry)

U nas każdy remont drogowy to prawdziwa 
katastrofa - żali się Czytelnik.

Objazdowy horror

Rodzice dzieci uczęsz-
czających do miejskie-
go Przedszkola nr 47 
w bykowinie tracą cier-
pliwość. Trudno im się 
dziwić. Trwający blisko 
rok remont ciągle się 
przedłuża. Prace roz-
poczęły się pod koniec 
czerwca ubiegłego roku. 
W pierwszej, optymi-
stycznej wersji maluchy 
miały powrócić do budyn-
ku przy ul. Szramka już 
pod koniec sierpnia. 

Wówczas jednak po-
jawiły się pierwsze 
problemy, plac bu-

dowy opuściła firma wykonu-
jąca elewację. Rodzice czekali 
cierpliwie, bo zapis w umowie 
gwarantował, że remont musi 
zakończyć się w ciągu sześciu 
miesięcy. Wątpliwości ich jed-
nak nie opuszczały.

- Prace się przedłuża-
ją i wygląda na to, że nikt 

ich nie kontroluje - mówi-
li jesienią ubiegłego roku na 
spotkaniu z radnymi dziel-
nicy. Wątpili jednocześnie 
w dotrzymanie przez wyko-
nawcę terminu zakończe-
nia prac. Intuicja ich nie za-
wiodła. Wykonawca rzeczy-
wiście okazał się nierzetelny 
i na przełomie roku na dro-
dze przetargu trzeba go było 
zmienić. 

- W chwili obecnej termo-
modernizacja budynku MP 
nr 47 wraz z remontem po-
mieszczeń dobiega końca, do 
wykonania pozostały prace 
stricte wykończeniowe, po-
prawkowe po poprzednim 
wykonawcy oraz dodatko-
we, które miały wpływ na 
wydłużenie terminu o około 
miesiąc. Zakończenie inwe-
stycji planujemy 31 maja, 
po tym terminie budynek 
zostanie przekazany użyt-
kownikowi, który będzie 
mógł przystąpić do prac po-

rządkowych i wyposażenia 
pomieszczeń w niezbędne 
urządzenia na przykład me-
ble, czy pomoce dydaktycz-
ne - mówi Piotr Janik, na-
czelnik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Trzymamy za słowo i ma-
my nadzieję, że ten termin 
jest już wreszcie tym osta-
tecznym. - Dla nas, rodzi-
ców przedłużający się re-
mont jest uciążliwy. Przed-
szkolaki korzystają z go-
ścinności dyrekcji Gimna-
zjum nr 6, ale budynek z ra-
cji pełnionych funkcji szkol-
nych nie jest przystosowany 
dla maluchów. Wygląda na 
to, że do końca roku szkol-
nego nie mamy co liczyć na 
otwarcie przedszkola. Wie-
rzymy jednak, że od wrze-
śnia dzieci wreszcie powró-
cą na ulicę Szramka - mó-
wią z nadzieją w głosie ro-
dzice bykowińskich przed-
szkolaków. (wt)

niekOŃCząCy 
siĘ reMOnT
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- Czuje się pan jednym 
z grabarzy polskiego gór-
nictwa, jak wyraził się Ja-
rosław Kaczyński podczas 
niedawnej wizyty na Ślą-
sku?

- Dobrze, żeby politycy za-
poznali się z najnowszą hi-

storią Polski, sprzed 15-16 
lat. Dzięki zmianom, których 
dokonaliśmy w górnictwie, 
uzgodnionymi ze związkami 
zawodowymi - bo nic nie od-
było się bez dialogu społecz-
nego i związki zawodowe za-
akceptowały ten program - 

nasze górnictwo, do którego 
dopłacaliśmy nawet trzy mi-
liardy złotych rocznie, zaczę-
ło przynosić zyski. Były takie 
lata, w których czysty zysk do 
budżetu wynosił aż dwa mi-
liardy złotych. Nastąpiły „tłu-
ste“ lata dla górnictwa: rok 
2004, 2005, 2006... To był wy-
nik reformy, którą przepro-
wadziliśmy. Oczywiście póź-
niej nastąpił kryzys. Nastą-
pił również zalew węgla ame-
rykańskiego, który pojawił się 
na rynku i to spowodowało 
utrudnienia w górnictwie. Ale 
trzeba pamiętać, że po tym 
co zrobiliśmy 15-16 lat temu, 
górnictwo naprawdę zosta-
ło uratowane na długie lata 
i do dzisiaj mamy z tego po-
żytek. Żaden górnik nie zo-
stał zwolniony na skutek ze-
wnętrznej decyzji. Wszyscy 
górnicy - jeśli zdecydowali się 
odejść z górnictwa - odchodzi-
li na własną prośbę. Jeśli ktoś 
nie chciał rezygnować z pracy 
w tej branży - otrzymywał pro-

pozycję pracy w innej kopalni. 
Bo należało zamknąć te ścia-
ny, które nie przynosiły już 
efektu ekonomicznego, gdzie 
węgiel się kończył. I to wszyst-
ko zrobiliśmy.

- Górnictwo przypomi-
na obecnie tykającą bom-
bę zegarową...

- Zmiany będą również nie-
zbędne teraz. One nie będą 
tak głębokie, bo dotyczą głów-
nie jednej Kompanii Węglo-
wej i mniejszym stopniu Ka-
towickiego Holdingu Węglo-
wego i Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, a więc nie musimy 
robić tak głębokich przemian, 
przygotowywać tak wielkie-
go programu, jak to było 16 
lat temu. Natomiast na pew-
no coś solidnego trzeba za-
proponować. Trzeba utrzy-
mać dialog społeczny. Związ-
ki zawodowe i menedżero-
wie zarządzający kopalnia-
mi muszą się porozumieć. 
Do tego obecność przedsta-

wicieli rządu jest niezbędna, 
bo to są wszystko spółki Skar-
bu Państwa i państwo ma tu-
taj ogromny wpływ na decy-
zje. Jestem przekonany, że 
uda się wypracować taki pro-
gram, w ramach którego pol-
skie górnictwo znowu bę-
dzie wygrywać. Tamta refor-
ma dała również oddech gmi-
nom górniczym, bo gminy na 
obszarze których prowadzi się 
wydobycie węgla mają wpływ 
na to, co się dzieje pod zie-
mią. To ważne, bo proszę zo-
baczyć jak się zapada Bytom. 
Trzydzieści - czterdzieści lat 
temu nie pamiętano o tym 
jak ważna jest powierzchnia, 
na której mieszkają ludzie. To 
wszystko wymaga w tej chwi-
li całościowego potraktowa-
nia. Potrzebny jest całościowy 
program, bo wokół górnictwa 
na Śląsku kwitnie cały prze-
mysł. Warto, żeby ta branża 
była zdrowa, warto by w opar-
ciu o polski węgiel produko-
wać dalej energię. Ale, oczy-

wiście wszystko zaczyna się 
od skutecznego, ekonomicz-
nego wydobycia węgla. 

- Jakie doraźne instru-
menty ekonomiczne po-
trzebne są „na już”?

- Na pewno trzeba zrobić 
przegląd wszystkich ścian, 
trzeba zobaczyć co się dzieje 
w każdej kopalni, zastanowić 
się, w jaki sposób poprawić 
sprawność tej kopalni. Trzeba 
również zadbać o to, żeby bez-
pieczeństwo było zachowane, 
żeby sprzedaż węgla była pro-
wadzona w maksymalnie efek-
tywny sposób. 

Ale program musi dotyczyć 
całego województwa śląskie-
go, nie tylko Zagłębia i Górne-
go Śląska. Trzeba zaktywizo-
wać kobiety, dać szansę pracy 
młodym ludziom. To wszystko 
są sprawy, które trzeba rozwią-
zać przy okazji rozwiązywania 
spraw górnictwa.

Rozmawiał: ROD

Nominacja Mirosława 
Tarasa wywołała spo-
ro komentarzy na po-
litycznych salonach 

Katowic i Warszawy. Były prezes 
„Bogdanki” startuje w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego  
z lubelskiej listy Platformy Oby-
watelskiej. Jeszcze trzy miesiące 
temu spekulowano, że może on 
zająć bardzo wysokie miejsce na 
liście. Mirosław Taras jest czło-
wiekiem majętnym i sfinansowa-
nie kampanii wyborczej nie po-
winno stanowić dla niego proble-
mu. Partie lubią takich kandy-
datów. Ale premier Donald Tusk 
wywrócił plany lubelskiej PO do 
góry nogami, umieszczając na 
„jedynce” Michała Kamińskie-
go, kontrowersyjnego europosła, 
byłego, bliskiego współpracowni-
ka Jarosława Kaczyńskiego. Taras 
spadł na dziewiąte miejsce, grze-
biąc raczej swoje szanse na suk-
ces w wyborach. Dla byłego pre-
zesa „Bogdanki” szybko znalezio-
no inne zajęcie. Powierzono mu 
kierowanie Kompanią Węglową. 

O PRObLEmACh TEJ SPÓłKI 
PISZEmy OD KILKU mIESIęCy. 
ALE TAK źLE, JAK JEST TERAZ 
NIE byłO Z KOmPANIĄ OD 
POCZĄTKU JEJ ISTNIENIA.

Aby znaleźć pieniądze na wy-
płaty, firma musiała sprzedać Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej ko-
palnię Knurów-Szczygłowice. Tego 
typu, doraźne działania nie ura-
tują jednak Kompanii Węglowej. 
Zdaje sobie z tego sprawę Miro-
sław Taras. Co zrobi nowy prezes? 

Z oficjalnych wypowiedzi na razie 
nie wynika wiele nowego. Znów 
pojawiły się spekulacje na temat 
konieczności zamknięcia nieren-
townych kopalń. Wśród pięciu 
przeznaczonych do likwidacji wy-
mienia się między innymi Halem-
bę i Pokój.

NAm, NIEOfICJALNIE 
UDAłO SIę DOWIEDZIEć, żE 
POWSTAJE PLAN POłĄCZENIA 
KOmPANII WęGLOWEJ  
Z LUbELSKImI KOPALNIAmI.

Śląska spółka od dawna in-
teresuje się tamtejszymi złoża-
mi. W okolicy gminy Rejowiec 
trwają próbne odwierty złoża 
Pawłów. Nie jest tajemnicą, że 
Kompania Węglowa chce budo-
wać na Lubelszczyźnie kopal-
nie. Taki pomysł ma wiele za-
let. Na Lubelszczyźnie panują 
łatwiejsze niż na Śląsku warun-
ki geologiczne. Złoża są dostęp-
niejsze, a tereny na powierzch-
ni mniej zurbanizowane, nie 
ma tak gęstej sieci dróg. Lubel-
ski węgiel jest dobry, a jego wy-
dobycie w miarę tanie. Ekspan-
sja Kompanii Węglowej na Lu-
belszczyźnie nie jest tajemnicą. 

Natomiast, po raz pierwszy po-
jawiają się pomysły, aby admi-
nistracyjnie łączyć oba zagłę-
bia węglowe. Taki pomysł może 
nie spodobać się zarówno w Lu-
blinie, jak i Katowicach. Preze-
som bogatej „Bogdanki” zapew-
ne nie uśmiechnie się koniecz-
ność dokładania do nierentow-
nych kopalń na Śląsku. Z ko-
lei górnicy w naszym regionie 
mogą całkiem słusznie się oba-
wiać, że połączenie z bogatszym 
zagłębiem może być począt-
kiem bardzo głębokiego proce-
su restrukturyzacyjnego, które-
go konsekwencje okażą się bar-
dzo bolesne.  

Polskie górnictwo znowu będzie wygrywać
rozmowa z prof. Jerzym Buzkiem, eurodeputowanym, byłym Prezesem Rady Ministrów 

i Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009 - 2012.

KOmENTARZ

Zapaść górnictwa oznacza olbrzymie problemy dla Rudy Śląskiej. Hasło 
„największa gmina górnicza w Europie” brzmi dumnie, ale pod warunkiem, 
że miasto ma alternatywny plan rozwoju na wypadek, gdyby coś złego 
działo się z polskim przemysłem wydobywczym. Przez ostatnie cztery lata  
w Rudzie Śląskiej nie zrobiono nic, aby odkleić przynajmniej rąbek łatki  
z napisem „miasto górnicze”. Otwarliśmy klasę górniczą, choć patrząc per-
spektywicznie, bardziej przydałby się kierunek edukacji, idący z duchem 
czasów i współczesnymi technologiami. Tak gloryfikowana przez zwolenni-
ków, rzekoma bezpartyjność Grażyny Dziedzic, teraz może się mścić. Pre-
zydent jest skłócona z największymi siłami politycznymi w Polsce. Do kogo 
pójdzie po wsparcie, kiedy trzeba będzie bronić rudzkich kopalń? 

Czarne chmury zawisły nad Kompanią Węglową. Od miesiąca spółką zarządza nowy szef. mirosław 
Taras był kiedyś prezesem lubelskiej kopalni „bogdanka”. Jedni chwalą, inni dostrzegają ryzyko tego 

transferu. mówi się o możliwości zamknięcia rudzkich kopalń: halemba i Pokój. Z nieoficjalnych źródeł 
dowiedzieliśmy się, że powstaje także plan połączenia Kompanii Węglowej z lubelskimi kopalniami.

Tąpnięcie czy zawał?
JERZy fILAR
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Swoje patronalne świę-
to obchodzili w maju 
rudzcy strażacy. Uro-

czysta msza święta w inten-
cji wszystkich pracowników 
Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rudzie 
Śląskiej, ich rodzin oraz stra-
żackich emerytów odprawiona 
została w kościele pw. św. Bar-
bary w Rudzie Śląskiej - By-
kowinie. Uroczysty apel odbył 
się natomiast kilka dni później 
w Miejskim Centrum Kultury 
im. H. Bisty. 

- Rudzcy strażacy są świa-
domi zaufania jakie pokła-
dają w nich mieszkańcy. To 
zaufanie napawa nas dumą 
i jednocześnie podkreśla-
my, że jesteśmy do ich dys-
pozycji 24 godziny na dobę 
- mówił gospodarz uroczy-
stości Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Rudzie Śląskiej, Andrzej 
Małysiak.

Licznie przybyli goście zło-
żyli na jego ręce życzenia  
i gratulacje dla wszystkich 

pracowników rudzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

- Ponad dziewięćdziesięcio-
procentowe zaufanie społecz-
ne, wdzięczność ludzi, płyną-
ce z wielu stron słowa podzię-
kowania - tym mogą poszczy-
cić się strażacy. Czyż może 
być piękniejsza wizytówka 
waszej służby? - mówiła poseł 
Danuta Pietraszewska, dzię-
kując jednocześnie strażackiej 
braci za codzienną służbę.

Słowa wdzięczności popły-
nęły też z ust wicemarszałek 

województwa śląskiego Alek-
sandry Skowronek. - Dzięku-
ję za to, że każdego dnia je-
steście gotowi ratować ludz-
kie życie i chronić nas przed 

klęskami żywiołowymi. To 
dzięki waszej pełnej oddania 
służbie mieszkańcy Rudy 
Śląskiej mogą czuć się bez-
pieczni.   (wt) 

Padało wtedy nad całym 
Śląskiem, ale najwięk-
sze szkody wielka woda 
spowodowała w na-

szym mieście. Wniosek stąd jest 
prosty, że zawinił nie tylko ży-
wioł, ale przede wszystkim czło-
wiek. Pisaliśmy w ubiegłym roku 
o przyczynach podtopień w Ru-
dzie Śląskiej, podczas lipcowej 
ulewy. Niestety, tekst jest nadal 
aktualny. 

PO PIERWSZE - NIE 
ZREALIZOWANO żADNEJ 
INWESTyCJI W mIEJSCACh 
NEWRALGICZNyCh, 
ZAGROżONyCh 
PODTOPIENIAmI. 

Urząd Miasta przecież wie o ko-
nieczności wybudowania dodatko-
wej przepompowni w rejonie ulicy 
Radoszowskiej, jej brak doprowadził 
w ubiegłym roku do zalania kilku-
nastu nieruchomości. Nie uszczel-
niono i nie przebudowano wałów 
przy ulicy Gęsiej, Kokota oraz nie 
odmulono koryta rzeki Kochłów-
ki (potoku Bielszowickiego). Wręcz 
przeciwnie. Można przyjąć, że przy-
czyniono się do podniesienia pozio-
mu w potoku, w wyniku ograniczo-
nego przepływu wody przez prze-
pust przy ulicy Kokota, który z nie-
zrozumiałych względów nie zo-
stał podniesiony i przebudowany  
w trakcie remontu kapitalnego tam-
tejszego odcinka drogi. To również 
przyczyniło się do zalania kolejnych 
nieruchomości w rejonie tych ulic 
oraz cieku wodnego. Nie rozwiąza-
no problemów w rejonie „niebie-
skich dachów” w Bykowinie. Nie 
przeprowadzono remontu główne-
go kolektora w tej dzielnicy, mimo 

że występowały w nim liczne zała-
mania uniemożliwiające prawidło-
we jego funkcjonowanie i właściwe 
odprowadzanie wód deszczowych. 
Poprawne funkcjonowanie kolek-
tora uchroniłoby zapewne dziesiąt-
ki właścicieli aut zaparkowanych 
w rejonie ulicy Zgrzebnioka przed 
ich zniszczeniem lub wręcz utratą. 
Przez trzy lata nie zrealizowano in-
westycji w rejonie ulicy Basenowej, 
która przy właściwym zarządzaniu 
winna być sfinalizowana w ciągu 
roku. Nie podjęto żadnych działań 
związanych z pogłębieniem sztolni 
w kopalni Bielszowice, co w znacz-
nym stopniu ograniczyłoby poziom 
wody w Kochłówce. Poprawiłoby to 

odprowadzanie wód do jej koryta i 
wyeliminowało zagrożenie powo-
dziowe w wielu miejscach.

Po tym tekście zapewne poja-
wi się prostująca informacja z ma-
gistratu, który powody i przyczy-
ny braku inwestycji będzie upatry-
wać w zakładach górniczych. Jed-
ną z głównych przyczyn podtopień  
w Rudzie Śląskiej, oprócz opadów, 
jest eksploatacja górnicza. Nie kwe-
stionujemy tego, choć ze strony ma-
gistratu nie powinny padać takie 
tłumaczenia. Gospodarzem na te-
renie Rudy Śląskiej nie jest kopal-
nia, lecz Urząd Miasta, który wyra-
ża zgodę na eksploatację i powinien 
przewidzieć jej skutki. 

PO DRUGIE - ZANIEDbANO 
SySTEm mONITOROWANIA, 
ZARZĄDZANIA I 
KIEROWANIA DZIAłANIAmI 
PRZECIWPOWODZIOWymI 
ORAZ RATOWNICZymI NA 
TERENIE NASZEGO mIASTA, 
KTÓRy bUDOWANO PRZEZ 
KILKA LAT.

Zlikwidowano magazyn przeciw-
powodziowy, którego lokalizacja i ob-
sługa gwarantowała szybki załadunek 
oraz transport worków z piaskiem  
w miejsca zagrożone. Zdziesiątkowa-
no stan osobowy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, między innymi poprzez 
likwidację strażnicy, a następnie po-

przez ingerencję w struktury organi-
zacyjne stowarzyszenia. Dzisiaj Ochot-
nicza Straż Pożarna nie wykazuje żad-
nej gotowości bojowej. Dla przykładu, 
w 2010r. jej skład osobowy liczył pra-
wie 50 osób, a w działaniach przeciw-
powodziowych, w systemie 72 godzin-
nej pracy, brało udział 15 ochotników, 
którzy rozkładali worki z piaskiem, ob-
sługiwali i transportowali pompy oraz 
podejmowali wiele innych zadań zle-
canych przez Państwową Straż Pożar-
ną. Ze strony rządu RP nasi ochotni-
cy doczekali się listu gratulacyjnego  
i podziękowania za zaangażowanie 
oraz służbę. Władze naszego mia-
sta nie zdobyły się na taki gest. OSP 
w 2013 roku liczyła niecałe 20 osób,  
a w działaniach przeciwpowodziowych 
brało udział dwóch ochotników. 

JEDyNĄ INWESTyCJĄ 
PRZECIWPOWODZIOWĄ, 
KTÓRA ZOSTAłA PRAWIE 
UKOńCZONA, TO 
PRZEbUDOWA RUROCIĄGU  
W DZIELNICy byKOWINA. 

Mamy chyba w tym swój udział. 
Byliśmy jedynym środkiem masowe-
go przekazu, który podnosił kwestię 
prawdopodobnego uszkodzenia ru-
rociągu i przyczynienia się do zala-
nia terenu przy ulicy Zgrzebnioka. 
Przedstawiciele władz miasta doszu-
kiwali się wówczas innej przyczyny 
zalania, być może po to, aby uniknąć 
odpowiedzialności i nawału wnio-
sków roszczeniowych ze strony wła-
ścicieli utopionych pojazdów. Póki co, 
mieszkańcy ulic Radoszowskiej, Gę-
siej, Kokota, ZMP bardziej, niż na 
Urząd Miasta, powinni liczyć na to, 
że prognozy o wiosenno-letnich ule-
wach się nie sprawdzą.

Jan Strzelecki

Świętowali strażacy

W maju rozpoczął się sezon wiosenno-letnich ulew. Rudzianie mają szczególne powody 
do niepokoju, bo wciąż pamiętają opady, jakie nawiedziły nasze miasto w lipcu ubiegłego 
roku. Właściciele podtopionych nieruchomości i zniszczonych pojazdów boją się powtórki 
z 2013r. Czy ich niepokój jest uzasadniony? Niestety, wydaje się, że tak. 

Czeka nas powtórka 
z podtopień?

Andrzej Małysiak, komendant 
MPSP w Rudzie Śląskiej: rudzcy 
strażacy są świadomi zaufania, ja-
kie pokładają w nich mieszkańcy.

W uroczystościach wzięły, m.in. udział (od lewej) Aleksandra Skowronek, 
wicemarszałek Województwa Śląskiego, poseł Danuta Pietraszewska, 
radna Cecylia Gładysz

Przebudowa rurociągu w Bykowinie nie rozwiązuje problemu złej ochrony przeciwpowodziowej w Rudzie Śląskiej
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- Wychowuje Pani małe dziecko, 
a mimo to znajduje Pani czas na dzia-
łalność społeczną.

- Działam nie pomimo, lecz właśnie dla-
tego, że mam małe dziecko. Politycy na 
różnych szczeblach władzy wciąż deklaru-
ją, że robią wszystko z myślą o przyszłych 
pokoleniach, choć tak naprawdę dba-
ją tylko o własne, doraźne interesy. Dlate-
go uważam, że trzeba brać sprawy w swoje 
ręce. Świata i Polski nie naprawię, ale jeże-
li zasiądę w Radzie Miasta, to przynajmniej 
w naszym mieście postaram się o to, aby 
zapewnić rudzkim uczniom lepszy start 
w dorosłe życie, a rodzicom małych dzieci 
pomoc w opiece nad pociechami.

- Sprawy edukacji albo opie-
ki przedszkolnej regulowane są na 
szczeblu parlamentarnym i rządo-
wym. Nie wszystko da się załatwić na 
poziomie samorządu lokalnego.

- Nie wszystko, ale sporo. Gdyby edukacja 
albo system pomocy młodym rodzicom zale-
żał tylko od państwa, to wszędzie mielibyśmy 

taką samą sytuację. A tak nie jest. Są miasta, 
gdzie nie ma problemów z publicznymi żłob-
kami i przedszkolami. W innych, trzeba się 
zapisywać na kilka lat wcześniej w kolejce 
albo zdarzają się sytuacje, jak w Przedszko-
lu nr 47 w Bykowinie. Od roku trwa remont 
tej placówki, choć miał się skończyć w sierp-
niu 2013r. Rodzice muszą posyłać kilkulet-
nie dzieci do wspólnego budynku z gimna-
zjalistami. Uważam, że to jest skandal.

- Kiedy Pani dziecko osiągnie wiek 
szkolny pośle je Pani do rudzkiej pla-
cówki?

- Jestem z Rudy Śląskiej i z tym miastem 
wiążę przyszłość. Z drugiej strony chcę 
dla dziecka jak najlepiej. Powiedział Pan 
wcześniej, że o edukacji decyduje rząd. To 
prawda, ale w narzuconych przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej ramach, jed-
ne samorządy radzą sobie lepiej, a inne go-
rzej. Rudzkie szkoły bardzo słabo wypada-
ją w rankingach poziomu nauczania. Nie 
jest to przecież skutek złej woli nauczy-
cieli i słabego poziomu uczniów. Jeżeli są 
złe wyniki, to znaczy, że system oświaty 
w mieście działa źle. Pamiętam, jak w te-
lewizji „Sfera” pani prezydent skomento-
wała niskie wyniki rudzkich maturzystów 
stwierdzeniem, że nie każdy musi być pro-
fesorem. Ta wypowiedź zabolała nie tylko 
mnie, ale wielu młodych rodziców, z który-
mi rozmawiałam na ten temat. Być może 
moja córka nie zostanie profesorem, ale 
chcę jej zapewnić taki start, aby na kolej-
nych szczeblach edukacji i na rynku pra-
cy mogła konkurować z rówieśnikami z in-
nych miast, gdzie troska o edukację nie jest 
wyborczym frazesem, ale realnym progra-
mem działania. Symbolem strategii eduka-
cyjnej w Rudzie Śląskiej jest nowoczesny, 
ale pusty budynek po Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 w Halembie. Szkołę zli-
kwidowano, w budynku hula wiatr, miasto 
wydaje podobno 100 tysięcy złotych rocznie 
na utrzymanie tego pustostanu. Zbyt wie-
le złych spraw dzieje się w naszym mieście, 
aby stać z boku i milczeć.        

Rozmawiał: Jan Ostoja

W styczniu tego 
roku dwie urzęd-
niczki rudzkie-

go magistratu zostały zwol-
nione z pracy. Problemy oby-
dwu pań zaczęły się wio-
sną ubiegłego roku. W magi-
stracie pojawiły się wówczas 
spekulacje co do ewentual-
nych nadużyć w sporządza-
niu list z podpisami miesz-

kańców, popierających ak-
cję referendalną. Wśród po-
dejrzanych znalazły się m.in.  
urzędniczki, które, zdaniem 
kierownictwa Urzędu Mia-
sta, zbyt często w owym cza-
sie „zaglądały” do danych 
osobowych mieszkańców 
Rudy Śląskiej. Obszerne wy-
jaśnienia na nic się zdały. 
Pracodawca skierował spra-

wę do gliwickiej prokuratury, 
zarzucając im przekroczenie 
uprawnień służbowych. 

W ubiegłym roku toczy-
ło się postępowanie w Pro-
kuraturze Rejonowej w Gli-
wicach w sprawie o prze-
kroczenie uprawnień służ-
bowych. Pod koniec ubiegłe-
go roku zostało jednak umo-
rzone. Pracodawca urzędni-

czek najwyraźniej nie zaak-
ceptował tego faktu i zwolnił 
je z pracy. Na dodatek Mia-
sto Ruda Śląska reprezento-
wane przez prezydent Gra-
żynę Dziedzic złożyło zaża-
lenie na decyzję prokura-
tury zarzucając jej „obra-
zę prawa procesowego, któ-
re mogło mieć wpływ na jej 
treść poprzez nie wyjaśnie-

nie wszechstronnie wszyst-
kich istotnych okoliczności 
sprawy”. 

Zażalenie na postanowie-
nie gliwickiej prokuratu-
ry rozpatrzył Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej Wydział II 
Karny. Sąd w pełni podzie-
lił decyzję gliwickiej proku-
ratury, która umorzyła śledz-
two w powyższej sprawie. 

Według naszej wiedzy jed-
na z urzędniczek postano-
wiła dochodzić sprawiedli-
wości przed sądem pracy. Po 
pierwsze czuje się niewinna, 
a po drugie, jak widać, pra-
wo stoi po jej stronie. Rudzki 
magistrat czeka więc kolejny 
proces sądowy. Jego koszty 
niestety pokryją najprawdo-
podobniej mieszkańcy. (wt)

Pod pretekstem współpracy z „referendystami”, dwie  urzędniczki straciły pracę w magistracie. Pracodawca, czyli Urząd miasta, 
skierował przeciwko nim doniesienie do prokuratury. Sprawę  umorzono. Obie panie okazały się niewinne, ale do pracy ich nie 
przywrócono. Z tego co wiemy, jedna z urzędniczek postanowiła dochodzić sprawiedliwości przed sądem pracy. 

Straciły pracę, choć były niewinne

Życie polityka toczy się od... do. A jego 
aktywność w „cyklu wyborczym” jest 
banalnie przewidywalna. Na począt-
ku pojawia się, żeby podziękować za: 

wybór, zaufanie, zaangażowanie, oddane głosy, 
itd., itp. Potem znika. Gdzieś tam go słychać, 
można przeczytać, że „nasz polityk” działa, 
przemawia, załatwia, pokazuje się w mediach, 
ale nic specjalnego się nie dzieje. Ot, zwykła 
praca. 

Aż tu nagle „nasz polityk”, zaczyna bywać. 
Wszędzie. W kościele, bo uroczysta msza, 
w szkole, bo dzień nauczyciela, na akademii, 
bo święto strażaka, w bibliotece, bo czytamy 
dla dzieci, itd., itp. Co się stało? Skąd ta zmia-
na? - Kalendarz! Oznacza to, że już za chwilę, 
pewnie za kilka miesięcy wybory. I należy, jak 
to mówią w żargonie, przypomnieć o sobie wy-
borcom. A więc hop! na oficjalne spędy, spotka-
nia, mitingi. Każdy głos zaczyna się liczyć. Każ-
da uściśnięta dłoń to może być dłoń stawiająca 
znaczek przy nazwisku polityka na listach do 
głosowania. A więc warto się trochę potrudzić, 
ponaginać „terminy”, by być tam, gdzie trzeba. 

I gdyby tak popatrzeć na te wszystkie stara-
nia z należytej perspektywy, to widać bardzo 
wyraźnie, że „aktywności polityczne” to jedy-
nie mały, choć przyznać, trzeba bardzo praco-
wity wycinek czasu. Ostatni kwadrans z całej 
godziny.

A co zresztą tego czasu? Gdzie byłeś polityku 
każdego dnia, kiedy my tu, na miejscu, lokal-
nie, staraliśmy się mierzyć z przeciwnościami 
losu? Zajęty, niedostępny, przygnieciony wielo-
ma obowiązkami. 

Wybór, wybory - słowa powtarzane jak man-
tra przez polityków różnych szczebli. Może po-
winniśmy też się nad nimi ZASTANOWIĆ.

WYBÓR - czyli decyzja. Nasza, nie sąsiada, 
pani ze sklepu, ale nasza, własna. Codziennie 
dokonujemy wyborów. Kiedy np. remontujemy 
mieszkanie, o ból głowy przyprawiają niekoń-
czące się dyskusje nad wyborem koloru farby, 
tapety, mebli, itd.

Wybieramy ważąc każde za i przeciw. Od 
ceny, jakości po dostępność i gwarancję. To do-
tyczy naszego prywatnego życia.  

A co z WYBORAMI, po których ktoś, w NA-
SZYM IMIENIU, będzie zarządzał wspólnymi 
pieniędzmi, miejscami w przedszkolach, szko-
łach? Tym, czy będziemy mieć kolejny stadion, 
czy może drogę do nowego osiedla. Czy to nie 
jest też NASZE ŻYCIE? Jeśli tak, dlaczego tak 
łatwo pozostawiamy tę decyzję/wybór innym, 
albo podejmujemy je  pochopnie, ot, bo kogoś 
znamy, wiedzieliśmy go na mszy, albo spotkali-
śmy podczas festynu? Wybory do Parlamentu 
Europejskiego za chwilę. Do wyborów samorzą-
dowych zostało jeszcze trochę czasu. Pół roku 
to czas na zastanowienie się. I na WYBÓR, mą-
dry, taki którego nie będziemy później żałować. 
Wybór dla nas i może dla kolejnych pokoleń. 
Więc może warto WYBRAĆ MĄDRZE.

„Referendyści” prezentują swoich kandydatów w wyborach samorządowych

Trzeba brać sprawy 
w swoje ręce

Rozmowa z KATARZYNĄ BŁAŻYCĄ, aplikantką 
adwokacką, matką trzyletniej córeczki.

Wybory czas zacząć
Kalendarz „ogólny” rządzi się bardzo prostymi zasadami. 
Jest podzielony na dni, miesiące, lata, dekady. Wszystko 
jest przejrzyste. Wiadomo co, od kiedy do kiedy, 
planujemy, pracujemy, działamy. I tak dzień po dniu, 
rok po roku. Kalendarz „polityczny” rządzi się innymi 
zasadami. Co prawda, są w nim dni i miesiące, a nawet 
lata, ale aktywności które dla nas, zwykłych ludzi, to 
codzienność, dla polityków, to praca od wyborów do 
wyborów. Nie ważne jakich, czy tych samorządowych, 
parlamentarnych, prezydenckich czy unijnych.

KRZySZTOf ChROmy



Wdrożenie nowej tech-
nologii oświetle-
nia LED to nie tylko 

oszczędność w poborze energii, 
ale również oszczędności zwią-
zane z likwidacją kosztu konser-
wacji opraw w okresie eksploata-
cji. W trosce o środowisko na-
leży uświadomić osobom, które 
boją się nowości, że oświetlenie 
tego typu nie emituje promieni 
UV ani promieniowania podczer-
wonego, a używając mniej ener-
gii zmniejszają emisję dwutlenku 

węgla przez producentów energii. 
Spełniając wymogi normy „Bez-
pieczeństwa fotobiologicznego 
lamp i systemów lampowych” nie 
powodują uszkodzenia wzroku  
w normalnych warunkach użyt-
kowania.

Wspomniane zalety tego typu 
oświetlenia spowodowały, że zo-
stało już ono wprowadzone  
w niektórych miastach, których 
władze nie boją się nowoczesno-
ści i nowych rozwiązań. Szkoda, 
że i w Rudzie Śląskiej, gdzie nie 
brakuje przecież ludzi mądrych 
i odważnych, do tej pory nie 
zdecydowano się na wprowadze-
nie już sprawdzonych i korzyst-

nych rozwiązań na miarę nasze-
go wieku.

Ponadto, jako człowiek mają-
cy w swej karierze zawodowej do 
czynienia z energetyką, widział-
bym wiele innych rozwiązań, któ-
rych wprowadzenie przysporzyło-
by miastu wielotysięczne oszczęd-
ności, które z kolei można za-
gospodarować i przeznaczyć na 
inne dziedziny życia publicznego.

Do wspomnianych już, spraw-
dzonych i oszczędnych działań, 
można dodać kolejne. Jednym  
z nich jest kompensacja mocy 
biernej w placówkach szkolno-
-przedszkolnych i innych obiek-
tach podlegających magistratowi.

Kompensacja mocy biernej to nic 
innego jak zmniejszenie strat mocy 
czynnej energii elektrycznej w związ-
ku z przepływem niepożądanej ener-
gii biernej. W skali roku może to 
przynieść oszczędności w granicach 
jednej trzeciej opłat za energię.

Wracając do omawianego na 
początku nowoczesnego oświe-
tlenia i nowych technologii, warto 
pamiętać, że według szacunków 
do 2020 roku aż 80 proc. oświe-
tlenia przestrzeni publicznych na 
świecie oparte będzie na energo-
oszczędnych rozwiązaniach typu 
LED. Warto, aby promotorem no-
woczesności w naszym regionie 
była Ruda Śląska.
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27 samorządów i 162 samorządo-
wych jednostek zakupi wspólnie 
405 GWh energii elektrycznej. 
Porozumienie w tej sprawie pod-
pisali pod koniec kwietnia w sie-
dzibie Górnośląskiego Związku 
metropolitalnego w Katowicach 
reprezentanci władz śląskich 
i zagłębiowskich miast, powia-
tów i gmin oraz po raz pierwszy 
przedstawiciele Urzędu mar-
szałkowskiego województwa 
śląskiego. Jak widać chętnych 
do wspólnego, a co za tym idzie 
tańszego, zakupu prądu z roku na 
rok przybywa. Dziwi i zastanawia 
fakt, że w tej grupie wciąż nie 
ma Rudy Śląskiej. Czyżby w na-
szym mieście nie opłacało się 
oszczędzać? 

We wrześniu 2012 
roku władze Rudy 
Śląskiej swoją nie-
obecność w grupo-

wym zakupie energii elektrycznej tłu-
maczyły tym, że miasto przetarg ogło-
siło wcześniej niż Górnośląski Zwią-
zek Metropolitalny. - Nie wyklucza-
my, że przystąpimy do wspólnego za-
kupu energii elektrycznej, organizowa-
nego przez GZM w roku 2014 - podkre-
ślał wtedy ówczesny wiceprezydent Ja-
cek Morek. Te zapowiedzi jak widać nie 
mają przełożenia na rzeczywistość. Je-
steśmy teraz jedynym miastem należą-
cym do GZM, które nie przystąpiło do 
przetargu. Wszystkim się opłaca, a nam 
nie? Trudno w to uwierzyć.

Przypomnijmy, uczestnikami hurto-
wego zakupu energii, oprócz dwuna-
stu miast zrzeszonych w GZM (Bytom, 
Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, 
Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Sie-
mianowice Śląskie, Sosnowiec, Świę-
tochłowice, Tychy, Zabrze), będą Cze-

ladź, Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, 
Mikołów, Ornontowice, Piekary Ślą-
skie, Powiaty Mikołowski i Zawierciań-
ski, Rydułtowy, Świerklaniec, Wojkowi-
ce, Wyry, Wielowieś i Zawiercie. Wśród 
podmiotów samorządowych znajdu-
ją się m.in. szpitale i ośrodki zdrowia, 
przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne 
i mieszkaniowe, instytucje kultury czy 
komendy miejskie Państwowej Straży 
Pożarnej. Do porozumienia dołączyły 
także instytucje podległe marszałkowi 
województwa śląskiego.

- Urząd Marszałkowski po raz 
pierwszy bierze udział w hurtowym 
zakupie energii organizowanym przez 
GZM. Wśród 22 podległych mu jed-
nostek, które przystąpiły do przetar-
gu znajduje się 13 szpitali, spółka me-
dyczna Megrez i 8 instytucji kultury. 
W tym roku nie wzięły w nim udzia-
łu placówki, których obowiązują wie-
loletnie umowy lub cenę energii mają 
ujętą w czynszu. To cenna inicjatywa, 
przynosi ona bowiem spore oszczędno-
ści. Myślę, że będą one zachętą dla po-

zostałych jednostek - mówi Aleksandra 
Skowronek, wicemarszałek wojewódz-
twa śląskiego. 

Przypomnijmy, że zainicjowa-
ne przez GZM Metropolitalne Cen-
trum Zakupów Hurtowych - grupa 
zakupowa samorządów z terenu wo-
jewództwa śląskiego - w 2012 roku 
osiągnęło blisko 8 mln oszczędności  
z tytułu wspólnego przetargu na za-
kup energii elektrycznej. Wtedy po-
rozumienie podpisało 20 samo-
rządów i 41 pozostałych podmio-

tów, a wolumen wynosił 191 GWh.  
W roku 2013 wynik ten był jeszcze 
lepszy. Spółka Tauron dostarczyła po-
nad 291 GWh energii elektrycznej 
do 26 śląskich i zagłębiowskich sa-
morządów oraz 120 samorządowych 
spółek i instytucji. Oszczędności, ja-
kie powstały w wyniku przetargu wy-
niosły ponad 13 mln złotych. 

- Organizujemy przetarg po raz trze-
ci. Wierzę, że dzięki pozyskaniu kolej-
nych partnerów uda nam się w tym 
roku wynegocjować jeszcze lepsze wa-
runki niż w poprzednich latach. To 
największy tego typu zakup hurtowy  
w Polsce, który pokazuje, że droga, 
jaką wybraliśmy dwa lata temu była 
słuszna. Widać gołym okiem, że wspól-
ne działanie   opłaca się nam wszyst-
kim - podkreśla Dawid Kostempski, 
prezydent Świętochłowic, przewodni-
czący zarządu GZM.  (wt)

Bądźmy nowocześni, szukajmy oszczędności

JÓZEf SKUbACZ jest rodowitym 
rudzianinem i kandydatem „Referen-
dystów” w najbliższych wyborach sa-
morządowych. Jego brat Marian, były 
zawodnik Klubu sportowego Slavia 
Ruda Śląska, przynosił chwałę nasze-
mu miastu w kraju i na świecie, jako 
wielokrotny mistrz Polski w zapasach 
i Olimpijczyk.

Józef Skubacz jest doświadczonym 
i wieloletnim pracownikiem Zakła-
du Energetycznego Gliwice, Rejonu 
Energetycznego Ruda Śląska (ostat-
nio Tauron Dystrybucja Gliwice).

W grupie Taniej, ale bez rudy Śląskiej

13 mln zł 
- zaoszczędzili w ubiegłym roku uczestnicy wspólnego 

zakupu energii elektrycznej

JÓZEf SKUbACZ

W Rudzie Śląskiej można wprowadzić wiele innowacyjnych technologii, dzięki  
którym o naszym mieście mówić się będzie, jako o miejscowości nowoczesnej  
i gospodarnej. Mówiąc o nowoczesnych technologiach chciałbym władzom 
miasta zaproponować nowoczesne oświetlenie drogowe typu LED, którego 
wdrożenie pozwoli utrzymać oświetlenie dróg i ulic Rudy Śląskiej w najwyższych 
standardach, przy obniżeniu wydatków na energię o około 50 procent. 

Nasze miasto nie weźmie udziału w przetargu, który przyniesie jego uczestnikom milionowe oszczędności

Porozumienie w sprawie zbiorowego zakupu energii podpisali, m.in. Aleksandra Skowronek, wicemarszałek województwa śląskiego oraz Dawid Kostempski, prezydent 
Świętochłowic i przewodniczący Zarządu GZM
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- Podczas spotkań z miesz-
kańcami często podkreśla 
Pani, że zbliżające się wybo-
ry są niezwykle ważne, po-
nieważ zadecydują nie tylko 
o losie Europy i Polski, ale 
także o przyszłości naszych 
małych ojczyzn: Śląska i Rudy 
Śląskiej. 

- Żyjemy w czasach, kiedy de-
cyzje podejmowane w Brukseli 
mają duży, coraz większy wpływ 
na to, co dzieje się w naszych 
małych ojczyznach. Mieszkań-
cy Rudy Śląskiej definiują poczu-
cie wspólnoty na czterech pozio-
mach: swojego miasta, Śląska, 
Polski i Europy. Dla rudzian Eu-
ropa zaczyna się w Rudzie Ślą-
skiej. Głos jej mieszkańców powi-
nien być słyszalny także w Parla-
mencie Europejskim. 

- Unię Europejską czeka 
czas poważnej próby. 

- Te wybory muszą dać odpo-
wiedź na pytanie, w jakiej Euro-
pie chcemy żyć? Oprócz proble-
mów wewnętrznych, pojawiły się 
ostatnio zagrożenia zewnętrz-
ne, które wymuszą na państwach 
członkowskich Unii jeszcze więk-
szą integrację. Jeżeli mamy two-
rzyć wspólnotę, to musimy okre-
ślić, jaki ma być jej fundament. 
To jest pytanie o wartości: idzie-
my dalej drogą, którą zmierzamy 
od ponad dwóch tysięcy lat albo 
schodzimy na manowce i błądzi-
my, organizując społeczeństwo 
według nowych, odczłowieczo-
nych zasad. 

- Wyznawcy nowych zasad 
wywracają do góry nogami sys-

tem wartości, zgodnie z któ-
rym żyje większość z nas. Dla 
części europejskich elit rodzi-
na przestaje być modna. 

- To nie jest kwestia mody. 
Mamy raczej do czynienia z do-
brze zaplanowanym ekspery-
mentem społecznym i socjotech-
nicznym na globalną skalę. Pro-
szę zwrócić uwagę na to, że an-
tychrześcijańskie nastroje nie po-
jawiły się spontanicznie. Regu-
lacje prawne legalizujące, m.in. 
małżeństwa osób tej samej płci 
oraz narzucające ideologię gen-
der, nie zostały wprowadzone na 
życzenie większości. Narzuciła je 
wąska grupa, nieliczna, ale wpły-
wowa, bo mająca poparcie części 
polityków i mediów. Oni wzięli na 
celownik rodzinę, a w szerszym 
kontekście chrześcijaństwo. Na-
sza cywilizacja przeżywała wiele 
dramatycznych momentów. Upa-
dały imperia, toczyły się wojny, 
ale rodzina, jako społeczny fun-
dament, przetrwała. Rodzina jest 
podstawą wszystkich wspólnot: 
lokalnych, narodowych, a także 
europejskiej. Jeżeli nasz wspól-
ny dom ma przetrwać, nie moż-
na podkopywać fundamentów, na 
których stoi.

- Fundamenty się jednak 
chwieją. Na przykład we 
Francji, ze sklepów z zabaw-
kami poznikały lalki i żołnie-
rzyki, bo narzucają dzieciom 
identyfikacją płciową. Nie-
które sklepy likwidują osob-
ne stoiska z odzieżą damską 
i męską, ponieważ mogą po-
czuć dyskomfort klienci, któ-
rzy nie potrafią się w tej kwe-

stii określić. Na początku to 
było śmieszne, ale teraz robi 
się straszne. 

- Francja poszła w forsowa-
niu tych zmian najdalej i zosta-
ła skarcona. Rządząca partia so-
cjalistyczna przegrała w ostat-
nich wyborach samorządowych. 
Trudno o lepszy sygnał na to, że 
Francuzi mają już dosyć ekspe-
rymentowania na swoim społe-
czeństwie. Mam nadzieję, że jest 
to także zwiastun budzenia się 
Europy. I dlatego tak ważne są te 
wybory. Jeżeli po 25 maja, w Par-
lamencie Europejskim PiS i par-
tie o podobnym programie utwo-
rzą większość, położymy kres pró-
bom niszczenia kulturowego i du-
chowego dorobku Europy. 

- Polska zgadzała się do tej 
pory na rozwiązania, któ-
re mogą okazać się katastro-
fą dla naszej gospodarki. Pa-
kiet klimatyczny, ogranicza-
jący wydobycie węgla, zruj-
nuje Śląsk.

- To jest jedna z najważniej-
szych spraw, o które muszą wal-
czyć europosłowie nie tylko z na-
szego regionu, ale z całego kra-
ju, ponieważ problemy gospodar-
cze na Śląsku oznaczają poważny 
kryzys dla całej Polski. Górnictwo 
ma dosyć swoich, wewnętrznych 
problemów. Jest źle zarządzane, 
niedoinwestowane, a ogranicze-
nia, narzucone przez pakiet kli-
matyczny, mogą całkiem pogrą-
żyć branżę wydobywczo-energe-
tyczną. 

- Może Pani w jednym zda-
niu streścić swój program 

działania w Parlamencie Eu-
ropejskim?

- Skarbnicą uniwersalnych mą-
drości i życiowych drogowskazów 
są dzieła Jana Pawła II. W 1999 
roku, w Gliwicach, Papież wygło-
sił homilię, której słów nie zapo-
mnę nigdy. Ojciec Święty powie-
dział wtedy, że „Miłość do czło-
wieka to pragnienie prawdziwego 
dobra dla każdego. Trzeba ciągle 

i wytrwale szukać dróg sprawie-
dliwego rozwoju dla wszystkich, 
ażeby życie ludzkie uczynić bar-
dziej ludzkim”. To jest program 
działania nie tylko na czas kaden-
cji w Parlamencie Europejskim, 
ale na całe życie.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jan Ostoja

europa zaczyna się 
w rudzie Śląskiej

Rozmowa z poseł IZABELĄ KLOC, kandydatem do Parlamentu Europejskiego

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

KLOC
Izabela
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O rudzkich perypetiach firmy Max-
-Eco-Oil pisaliśmy już na na-
szych łamach. Spółka chciała na 
terenie naszego miasta urucho-

mić linię technologiczną do niskotemperatu-
rowej pirolizy gumy. W USA jest to dosyć po-
wszechny sposób utylizacji, m.in. opon, ale 
w Unii Europejskiej ta metoda wciąż ucho-
dzi za innowacyjną. W największym skrócie, 
niskotemperaturowa piroliza polega na tym, 
że gumę wrzuca się do wielkiego, szczelnego 
„samowara” i tam spala. Powstaje gaz, któ-
ry nie wędruje do atmosfery, ale zostaje skro-
plony i powstaje z tego olej. W 2012 roku, 
w Polsce jeszcze nikt nie zajmował się nisko-
temperaturową pirolizą. Zygmunt Makarski, 
współwłaściciel Max-Eco-Oil postanowił być 
pierwszy. Wynajął w tym celu magazyny przy 
ul. Hallera 18 w Rudzie Śląskiej. 

UZySKAł NIEZbęDNE ZEZWOLENIA 
Z REGIONALNEJ DyREKCJI 
OChRONy ŚRODOWISKA 
ORAZ POWIATOWEJ INSPEKCJI 
SANITARNEJ. 

Początkowo miasto też nie stwarzało pro-
blemów. Z magistratu przyszła zgoda na bu-
dowę linii technologicznej. Nie dopatrzo-
no się żadnych sprzeczności z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzenne-
go. Problemy zaczęły się w sierpniu ubiegłe-
go roku. Zygmuntowi Makarskiemu udało 
się spotkać z Grażyną Dziedzic. Jak twierdzi 
prezes spółki, w rozmowie pojawił się wą-
tek tegorocznych wyborów samorządowych 
i kwestia wpływu takiej inwestycji na wize-
runek prezydent miasta. 

OSTATECZNIE, mAGISTRAT 
NIE WyDAł ZGODy 
NA ROZPOCZęCIE INWESTyCJI. 

Opisaliśmy to wszystko w gazecie. Po tej 
publikacji, podczas styczniowej sesji Rady 
Miasta, sympatyzujący z prezydent Grażyną 
Dziedzic radny Józef Skudlik, przekonywał, 
że nic takiego się stało, bo spółka otrzyma-
ła propozycje lokalizacji zastępczych. Rad-
ny najwyraźniej posiadł umiejętność prze-
powiadania przyszłości. Pismo w sprawie lo-
kalizacji zastępczych przyszło dopiero pod 
koniec marca, po kilkumiesięcznych stara-
niach prezesa spółki, który nie chce rezy-
gnować z Rudy Śląskiej.

- Mam propozycje, aby uruchomić li-
nię technologiczną w innych miastach, 
ale ja tak łatwo się nie poddaję. Traktuję 
tę sprawę ambicjonalnie - mówi Zygmunt 
Makarski.

W piśmie z Urzędu Miasta wymienio-
no cztery lokalizacje. Okolica ul. Sobieskie-
go odpada ze względu na bliskie sąsiedztwo 

obszarów zielonych i rolniczych. Pozosta-
łe wskazania to tereny należące do huty Po-
kój, kopalni Pokój i spółki Tauron Wytwarza-
nie. Zygmunt Makarski zadzwonił do każdej 
z tych firm. W hucie Pokój nie ma możliwo-
ści, aby zewnętrzna firma zbudowała tam 
swoją fabrykę. Tauron jakiś czas temu sprze-
dał tereny spółce z Warszawy. W kopalni Po-
kój zdziwili się tym telefonem, ponieważ 
w osadnikach, gdzie składowane są pokopal-
nianie muły i odpady, nie da się postawić no-
woczesnej linii technologicznej. 

POJAWIAłO SIę TEż JEDNO 
WSPÓLNE PyTANIE: DLACZEGO 
mIASTO KIERUJE INWESTORA 
POD TE ADRESy? 

W chwili zamykania tego numeru gazety 
nie znamy decyzji Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego. Prezes Max-Eco-Oil zaskar-
żył do SKO decyzję władz miasta o wstrzy-
maniu inwestycji przy ul. Hallera 18.

Jerzy Filar

W sąsiednich Świętochłowicach, 10 maja 
przygotowano specjalną linię autobuso-
wą, która woziła mieszkańców między in-
westycjami, które realizowane są ze środ-

ków unijnych. Z tej oferty skorzystało ponad dwa tysią-
ce mieszkańców. Do miasta przyjechali, m.in., wicepre-
mier Elżbieta Bieńkowska i Jerzy Buzek, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. W Świę-
tochłowicach, w tej kadencji samorządu, ze środków unij-
nych, m.in. zostanie zrewitalizowany staw Kalina, naj-
większy na Śląsku zbiornik trujących chemikaliów, po-
wstanie ekologiczny basen na Skałce oraz Muzeum Po-

KOmENTARZ

Pisaliśmy niedawno, że Ruda Śląska nie robi nic, aby podnieść swoją atrakcyjność inwesty-
cyjną. Inne miasta, za swoje albo unijne pieniądze zbroją tereny, aby ułatwić powstawanie fa-
bryk, centrów logistycznych, magazynów. Policzkiem dla władz Rudy Śląskiej była niedawna de-
cyzja o rozszerzeniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. KSSE powiększy się o tereny 
w ośmiu miastach naszego regionu. Na tej liście nie ma Rudy Śląskiej, są za to Świętochłowice i 
Bytom, które swoją rozwojową szansę widzą w przyciąganiu zewnętrznych inwestycji. Ruda Ślą-
ska, zamiast się zbroić, woli patrzeć, jak robią to sąsiedzi. W konsekwencji dochodzi do takich 
sytuacji, jak perypetie spółki, która chce w naszym mieście postawić zakład, dać ludziom pracę 
i zostawić podatki. Ruda Śląska chwali się największymi terenami inwestycyjnymi w regionie, 
a kiedy przychodzi co do czego, to nie ma gdzie usadowić niewielkiej fabryki. 

ŚLADEm NASZyCh PUbLIKACJI
Ciąg dalszy problemów firmy, która planowała 
w Rudzie Śląskiej zbudować zakład, dać ludziom 
pracę i zostawić podatki. miasto najpierw chciało, 
a później odmówiło zgody na uruchomienie 
inwestycji przy ul. hallera 18. Przedsiębiorcy 
zaproponowano inne lokalizacje. Jedna nie 
wchodzi w grę, ze względu na sąsiedztwo obszarów 
zielonych i rolniczych. Pozostałe trzy znajdują się 
na terenach należących do huty Pokój, kopalni 
Pokój i spółki Tauron. We wszystkich tych firmach 
inwestor został odprawiony z kwitkiem. Powtarzało 

się pytanie: dlaczego miasto skierowało Pana do nas?

niechciany inwestor

Ciąg dalszy problemów firmy, która planowała 
w Rudzie Śląskiej zbudować zakład, dać ludziom 
pracę i zostawić podatki. miasto najpierw chciało, 
a później odmówiło zgody na uruchomienie 
inwestycji przy ul. hallera 18. Przedsiębiorcy 
zaproponowano inne lokalizacje. Jedna nie 
wchodzi w grę, ze względu na sąsiedztwo obszarów 
zielonych i rolniczych. Pozostałe trzy znajdują się 

się pytanie: dlaczego miasto skierowało Pana do nas?

W maju świętujemy 10-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. W miejscowościach, 
które rozwijają się dzięki środkom unijnym, organizowane są festyny i imprezy. 
Wszystko po to, aby w roku wyborczym pochwalić się mieszkańcom skutecznością 
w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz. Ruda Śląska nie ma się czym chwalić. W ciągu 
kilku lat spadliśmy na sam dół rankingu skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych.

ruda nie świętowała

Wicepremier ELżbIETA bIEńKOWSKA: Nowa perspekty-
wa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 jest trochę 
inna niż ta do 2013 roku. Wynegocjowaliśmy, a ja byłam wiel-
ką tego zwolenniczką, że środki europejskie zostały jeszcze bar-
dziej zdecentralizowane. Do tej pory 25 procent pieniędzy z ca-
łej puli było zarządzanych na poziomie regionalnym, czyli w urzę-
dach marszałkowskich. W nowej perspektywie będzie to aż 40 
procent. Trzeba też przypomnieć, że Komisja Europejska wpro-
wadziła nowe instrumenty związane z inwestycjami miejskimi 
pod nazwą zintegrowane inwestycje terytorialne. W tym instru-
mencie rola miast jest najważniejsza. 

JERZy fILAR



wstań Śląskich. Świętowała także niewielka, wiejska gmi-
na Wyry, w sąsiednim powiecie mikołowskim. Dzięki środ-
kom unijnym udało tam się w ciągu ostatnich czterech lat 
zbudować, m.in. przedszkole oraz Zagrodę Wiejską, czy-
li miejsce do organizacji imprez kulturalnych. W Rudzie 
Śląskiej nie ma powodów do radości. 

OSTATNIĄ DUżĄ INWESTyCJĄ, ZREALIZOWANĄ ZE 
ŚRODKÓW UNIJNyCh byłA bUDOWA W 2010 ROKU 
PLACU JANA PAWłA II W NOWym byTOmIU. 

Także kontynuacja trasy N-S, która ma szanse na dofinan-
sowanie jest projektem, który powstał w poprzedniej kadencji. 
W ubiegłym roku miesięcznik „Forum Samorządowe” wziął 
pod lupę 39 miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Porównywa-
no skuteczność pozyskiwania środków unijnych. Ruda Śląska 
znalazła się na ostatnim miejscu. To nie jest dobry sygnał na 

nadchodzące lata. W 2014 roku rozpoczęła się nowa, siedmio-
letnia perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Dla Polski to 
jest ostatnia szansa na pozyskanie zewnętrznej kasy na roz-
wój. Po 2020 roku znajdziemy się w grupie tych krajów, które 
więcej dają, niż biorą. Nowa perspektywa jest trochę inna, niż 
rozdanie na lata 2007 - 2013. Teraz więcej zależy od kreatyw-
ności i pomysłowości władz samorządowych. Dla Rudy Ślą-
skiej to dobra i zła informacja. Dobra, bo jest szansa. Zła, bo 
jest groźba zmarnowania tej szansy. 

Z początkiem maja, kiedy 
na dobre rozkręca się sezon 
pikników i weekendowych 
wypadów, zawsze pojawia 
się pytanie: gdzie wybrać się 
z rodziną, aby dobrze zjeść 
i wypocząć? 

Kto nie chciałby poleżeć 
nad wodą, zjeść pysz-
ną rybkę i poczuć at-
mosferę wakacji? Te 

marzenia można spełnić w każ-
dej chwili, w Fisch Parku Rybo-
łówka. To miejsce wyjątkowe. 
Rybołówka, choć leży w samym 
sercu Górnego Śląska, jest oazą 
zieleni, śpiewu ptaków i ciszy, 

wolnej od hałasu pę-
dzących samochodów. 
Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Panowie mogą siąść 
z wędką i wyłowić jeden z wie-
lu gatunków ryb, które pływają 
w tamtejszym stawie. Niektóre 
z nich to prawdziwe okazy (np. 
25 kg karpie). Tereny zielone za-
chęcają do opalania i rekreacji,  
a z myślą o dzieciach przygo-
towano plac zabaw i mini zoo. 
Można tam nakarmić lamę, 
owieczkę albo psotne kozy. Naj-
lepsze jednak, co ma do zaofe-
rowania Rybołówka, to przepysz-
ne ryby. Wybór ich jest napraw-
dę imponujący, począwszy od ży-

wych pstrągów, karpi i jesiotrów, 
po cały przekrój ryb wędzonych. 
Wędzarnia działa codziennie, 
klientów nie brakuje, mamy więc 
pewność, że każda sprzedawana 
ryba jest świeża, o jej smaku za 
to niech świadczą rzesze stałych 
smakoszy. Perełką tego miejsca 
jest oczywiście smażalnia ryb  
z niezapomnianym klimatem 
nadmorskich czy mazurskich 

knajpek, ale przede wszyst-
kim z szerokim wy-

borem ryb zarów-
no słodkowodnych 

jak i morskich. 
W Rybołówce 
każdy smakosz 
znajdzie coś 
dla siebie, są 
ryby grillowa-
ne dla tych co 

dbają o linię, ryby  
w cieście, w panier-

ce, wędzone. Miejsce 
to jest najlepszym pomy-

słem na spędzenie miłego 
dnia w bliskiej okolicy.

zdrowo, pysznie, wakacyjnie
- wypoczynek i najlepsze ryby 

w Rybołówce

fisch Park „RybOłÓWKA”
Smażalnia, restauracja, sprzedaż ryb,
wędzarnia, łowisko specjalne.
Kąty 13, Mikołów - Paniowy
www. rybolowka.pl
info@rybolowka.pl

Czynne 7 dni w tygodniu 
od 7.00 do 20.00.
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W maju świętujemy 10-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. W miejscowościach, 
które rozwijają się dzięki środkom unijnym, organizowane są festyny i imprezy. 
Wszystko po to, aby w roku wyborczym pochwalić się mieszkańcom skutecznością  
w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz. Ruda Śląska nie ma się czym chwalić. W ciągu 
kilku lat spadliśmy na sam dół rankingu skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych.

ruda nie świętowała
KOmENTARZ

Inne miasta mogą jednego pozazdrościć Rudzie Śląskiej - doradcy 
prezydent do spraw promocji i wizerunku medialnego. Nie ma w tych 
słowach żadnej złośliwości. W naszym mieście to ciężki kawałek chle-
ba. Doradca pani prezydent jest fachowcem z najwyższej półki. By-
łym rzecznikiem wojewodów i wielokrotnie nagradzanym dziennika-
rzem. W sumie tylko on może sprostać zadaniu umiejętnego przeko-
nywania, że jest dobrze, kiedy jest źle. Do jego zadań należy także, 
m.in. współpraca z mediami. Nie wiemy, czy to jemu należy zawdzię-
czać publikację, jaka ukazała się w kwietniu, w internetowym wyda-
niu „Dziennika Zachodniego”. Dziennikarka napisała, że Ruda Śląska 
dostanie (!) 11 mln zł unijnej dotacji na remont basenu w Nowym 
Bytomiu. Czytelnicy w to uwierzyli, bo dlaczego dziennikarka miała-
by skłamać. No właśnie. Dlaczego? Nawet dziennikarka lokalnego 
dodatku „DZ” powinna wiedzieć, że złożenie aplikacji o dotację nie 
oznacza, że kasa zostanie przyznana. Mała nieścisłość, a cieszy.

39 
ostatnie 
miejsce 

zajęła Ruda Śląska w ubiegło-
rocznym rankingu miesięcznika 
„Forum Samorządowe”. Gazeta 
badała skuteczność w pozyski-
waniu środków unijnych miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców.

W sąsiednich Świętochłowicach dzięki środkom unijnym powstanie,  
m.in.ekologiczny basen i zostanie zrewitalizowany staw Kalina, największy 
zbiornik trujących chemikaliów w całym regionie.

Gmina Wyry jest 20 razy mniejsza od Rudy Śląskiej. Dzięki środkom 
unijnym powstało tutaj, m.in. nowoczesne przedszkole i miejsce imprez 
kulturalnych
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Do 2036 roku rudzia-
nie będą płacić, co 
rok 13 mln zł na 

utrzymanie i spłaty kredytu za-
ciągniętego na rzecz Aquadro-
mu. Obecna prezydent lubi roz-
głaszać, iż to „dzięki poprzedni-
kowi”, ale w rzeczywistości to 
jej zawdzięczamy budowę tego 
obiektu. I to ona deklarowała  
w czasie swojej kampanii wy-
borczej, że jeżeli będzie to zależa-
ło od niej, inwestycję zatrzyma 
albo ograniczy. Po objęciu stano-
wiska prezydenta zadecydowała 
inaczej… 

A zatem 13 milionów rocz-
nie kosztuje nas niedotrzyma-
nie obietnic wyborczych dotyczą-
cych samego Aquadromu. Nie-
wiele? Mieszkańcy otrzymują  
w budżecie obywatelskim „do swo-
jej” dyspozycji, „aż” 2,37 mln zł 
- po 125 tys. na każdą dzielnicę  
i 1 mln dla całego miasta. Sporo 
ciekawych projektów musi zostać 
odłożonych na daleka przyszłość, 
bo brakuje środków… 

Gdyby obietnice złożone  
w 2010 zostały dotrzymane, dziś 
mieszkańcy każdej dzielnicy 
mogliby mieć co najmniej po mi-
lionie do rozdysponowania. Albo 
też moglibyśmy przeznaczyć te 
pieniądze na inne cele. Jakie? 

Wystarczyłoby na budo-
wę nowego bloku mieszkalnego  
z 40 mieszkaniami. Nie potrzeba 
nam mieszkań komunalnych? 
Ile rodzin czeka na mieszkania? 
Albo moglibyśmy wybudować 
nowy zespół żłobkowo-przed-
szkolny (mimo że ciągle nas 
ubywa, wielu rodziców na próż-
no błaga o miejsce dla dziecka  
w przedszkolu czy żłobku). Mo-
glibyśmy też zbudować 26 no-
wych boisk sportowych. 

Albo jeszcze inaczej: 
- ponad 6 dodatkowych bu-

dynków poddanych termomo-
dernizacji, 

- 81 nowych placów zabaw 
dla dzieci,

- ponad 250m nowej trasy 
N-S, 

- pozbylibyśmy się wszystkich 
dziur w jezdniach, 

- ponad 37 km nowych chod-
ników,

- ponad 6,8 km przebudowa-
nych dróg gruntowych, 

- 21 nowych sygnalizacji 
świetlnych na skrzyżowaniach, 

- 32 km nowych ścieżek rowe-
rowych,

- posadzilibyśmy las, a w na-
stępnym roku prawie przy każ-
dym drzewku postawilibyśmy 
ławkę. (bsz)

 List do Redakcji

W podziękowaniu za 
(nie) dotrzymanie obietnic 
wyborczych

Jeżeli już powiedziało się przysło-
wiowe „a”, to trzeba powiedzieć 
też „b”. Aquadrom w halembie, po-
mijając jego problemy finansowe 
(to temat na osobny artykuł) jest 
obiektem nowoczesnym. Niestety, 
nie koresponduje on z najbliższym 
otoczeniem. A szkoda, bo korzystają 
z niego również mieszkańcy sąsied-
nich miast. 

Halembianie zwrócili nam 
uwagę na pobliską halę spor-
tową MOSiR. Jej ściana, ta od 
strony parku wodnego straszy 

wyglądem. Oczywiście nie chodzi tu o wy-
burzenie hali, choć wraz z rozpoczynają-
cą się budową Aquadromu była taka suge-
stia, ale o odnowienie elewacji.

- Dopóki nie powstał park wodny za-
niedbana ściana hali tak bardzo nie ra-
ziła. Teraz szpeci nie tylko budynek, ale 
też najbliższe otoczenie. Konieczne jest jej 

odnowienie. Do Aquadromu bowiem przy-
jeżdżają osoby z całego Śląska, a taki wi-
dok naprawdę źle świadczy o mieście. 
Na początku maja wraz z Komisją Spor-
tu odwiedziłem Aquadrom. Byliśmy w tak 
zwanej części suchej. Jeśli w przyszłości 
zostanie zagospodarowana, to osoby ćwi-
czące na siłowni będą miały, delikatnie 
mówiąc, nieciekawy widok - mówi radny 
Władysław Kucharski.

Niestety tym problemem nikt się do tej 
pory nie zainteresował. Radny liczy jed-

nak na odnowienie ścia-
ny w najbliższym czasie, 
bo jego zdaniem koszt ta-
kiego przedsięwzięcia nie 
powinien być zbyt duży. 
Warto dodać, że w naj-
bliższym otoczeniu Aqu-
adromu zauważyliśmy 
jeszcze inne zaniedbane 
obiekty, które też wyma-
gają choćby drobnego li-
ftingu. (wt)

Ściana straszy wyglądem



Obecnie rodzice bar-
dzo często podróżują 
samochodem z małymi 
dziećmi i niemowlęta-
mi. Trzeba pamiętać, 
by podróż ta była 
bezpieczna. Polskie 
przepisy nakazują 

przewożenie dzieci 
w specjalnych foteli-
kach lub podstawkach 
podwyższających. 

Kodeks Drogo-
wy podaje zapi-
sy ogólne, licząc, 
że osoby przewo-

żące dzieci, w trosce o ich 
bezpieczeństwo sami zgłę-
bią temat i wybiorą fote-
lik najlepszy dla swojego 
dziecka. W foteliku należy 
przewozić dzieci do wieku 
12 lat oraz nie przekracza-

jące 150 cm wzrostu. Fo-
telik powinien być dopaso-
wany do wagi oraz wzrostu 
dziecka.

 Okazuje się, że zakup od-
powiedniego fotelika, pasu-
jącego do samochodu, a jed-
nocześnie bezpiecznego i po-
zwalającego na komfortową 
jazdę, nie jest prosty. 

Foteliki dla dzieci dzielą 
się na kilka grup w zależno-
ści do przeznaczenia. Naj-
mniejsze foteliki montuje 
się wyłącznie tyłem do kie-
runku jazdy, dzięki czemu 

kręgosłup niemowlęcia jest 
chroniony podczas gwał-
townego wytracania pręd-
kości.

Kupując fotelik zwróćmy 
uwagę, by w testach zderze-
niowych otrzymał on na ska-
li minimum 3 punkty (maks. 
5 pkt). Produkty nie podda-
ne testom zderzeniowym, 
mogą nie zapewnić pełnego 
bezpieczeństwa.

Przed zamontowaniem 
zakupionego fotelika, prze-
czytajmy dokładnie instruk-
cję. Większość nowych po-
jazdów wyposażona jest 
w otwory między oparciem 
a siedziskiem siedzenia w sa-
mochodzie, w które bezpo-
średnio montuje się foteli-
ki. Ale pamiętajmy, że w po-
jazdach wyposażonych w po-
duszkę powietrzną, w żad-
nym przypadku fotelika nie 
umieszczamy na przednim 
siedzeniu.

Po zamontowaniu fotelika, 
powinniśmy sprawdzić, czy 
jest dobrze osadzony i sta-
bilny. Następnie sprawdza-
my, czy pasy bezpieczeństwa 
w samochodzie są prawidło-
wo zapięte oraz czy nie są 
przekręcone. Powinny być 

zaciągnięte dość ciasno, żeby 
dobrze trzymały fotelik, ale 
tak by nie pogarszały podczas 
jazdy komfortu jazdy przewo-
żonego dziecka.

Spory odsetek rodziców 
dąży do jak najszybszego 
przesadzania dziecka z fote-
lika na podstawkę podwyż-
szającą. Moim zdaniem bez-
pieczniejsze jest korzystanie 
z pełnego fotelika niż z pod-
stawki, gdyż fotelik zapewnia 
dodatkową ochronę podczas 
uderzeń bocznych, ponadto 
gwarantuje, że pas, którym 
jest zapięte dziecko przebie-
ga na właściwej wysokości, 
gdyż w atestowanych foteli-
kach posiada specjalne pro-
wadnice. A to ma wpływ na 
bezpieczeństwo podczas sy-
tuacji awaryjnych.
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SERWIS OPON . MECHANIKA  
SERWIS KLIMATYZACJI

WymIANA:
■ OLEJU I FILTRÓW ■ ROZRZĄDU ■ SPRZĘGŁA ■ KLOCKÓW 
■ TARCZ ■ BĘBNÓW ■ OKŁADZIN ■ CYLINDERKÓW ■ LINEK 

■ WAHACZY ■ TULEI ■ SWORZNI ■ GUM I ŁĄCZNIKÓW 
STABILIZATORA ■ AMORTYZATORÓW I SPRĘŻYN ■ DRĄŻKÓW 

KIEROWNICZYCH ■ PRZEGUBÓW ■ ŁOŻYSK ■ TŁUMIKÓW 
■ PRZEWODÓW HAMULCOWYCH ■ ZACISKÓW ■ PŁYNU 

HAMULCOWEGO i CHŁODNICZEGO ■ CZĘŚCI SAMOCHODOWE ■

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

RABAT NA WSZYSTKIE USŁUGI 5%
ul. Wojska PolskiegoŚW
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KATOWICEZABRZE

OfERUJEmy PROfESJONALNE 
ODGRZybIANIE KLImATyZACJI OZONEm

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
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Jerzy Paja

Moto 
rady

Foteliki

Mycie karoserii od 18 zł
pranie tapicerek 

i kosmetyka 
samochodowa

Mycie parą

Obsługa klimatyzacji - 59 zł
Odgrzybianie, ozonowanie, 

dezynfekcja - 48 zł
naprawa klimatyzacji

skup samochodów 
za gotówkę

zamiana, sprzedaż
dogodne kredyty

bezpłatna ekspozycja 
samochodu do sprzedaży

www.komis-total.rsl.pl
ruda śląska, ul. 1 Maja 206, tel. 501 753 112

ekO-Myjnia 
rĘCzna

kOMpleksOWa 
ObsŁuga 

kliMaTyzaCji

TOTal 
auTO-kOMis



- Mirek Breguła, Twój 
przyjaciel, współtwórca i li-
der Universe, obchodziłby 
w tym roku „Abrahama”, 
czyli 50. urodziny. Kiedy 
zmarł, w listopadzie 2007 
roku, wielu krytyków i fa-
nów wróżyło koniec zespo-
łu. Nie wierzyli, że udźwi-
gniesz ten ciężar. 

- Na pogrzeb Mirka przyszło 
ponad pięć tysięcy ludzi. Dla 
fanów jego odejście było wiel-
kim ciosem, ale oni nie chcie-
li pożegnać Universe. Postano-
wiliśmy nie rozwiązywać zespo-
łu. Ze mną jako nowym lide-
rem zmienił się nieco charakter 
i przekaz, ale to wciąż jest Uni-

verse. Niektórych piosenek, au-
torstwa Mirka, staram się nawet 
nie dotykać. Były zbyt intymne. 
On miał dar pisania. Jego tek-
sty nigdy nie były banalne. Głów-
nie pisał o sobie, czasami opo-
wiadał historie innych ludzi, ale 
w tych tekstach zawsze był pe-
wien przekaz i przesłanie. Wielu 
fanów czekało z niecierpliwością 
na nasze kolejne płyty, bo trakto-
wali je, jak życiowy przewodnik.

- Zostając liderem zespo-
łu musiałeś zmierzyć się 
ze swoim największym, we-
wnętrznym „wrogiem”. Po-
konałeś jąkanie. 

- Nawet nie zdajesz sobie 
sprawy, jak bardzo jąkanie po-
trafi utrudnić życie. Starałem 
się rozmawiać tylko z ludźmi, 
którzy mnie znają. Aby załatwić 
jakieś proste sprawy związane 
z zespołem, zamiast obgadać 
problem przez telefon, wsia-
dałem w pociąg i jechałem do 
Warszawy. Nie chciałem zra-
zić do siebie rozmówcy pod-
czas rozmowy telefonicznej. 
W okresie największej popular-
ności Universe, byliśmy zapra-
szani do mediów. Dziennikarze 
chcieli ze mną rozmawiać, ale 

wywiady przed kamerą albo na 
antenie radia, były dla mnie pro-
blemem nie do przeskoczenia.

- Ale na scenie się nie ją-
kałeś! Jakieś 15 lat temu 
widziałem wasz koncert 
i nigdy bym, nie pomyślał, 
że masz taki problem. 

- Śpiew ma swój porządek. 
Jest odpowiednia melodia, tem-
po, tekst, interpretacja. Nato-
miast każda rozmowa jest spon-
taniczna i trochę chaotyczna. 
A jąkanie jest chaosem. Za 
dużo chcesz powiedzieć na raz 
i w końcu się zacinasz.

- Jak udało Ci się pokonać 
jąkanie?

- W 2000 roku pojechałem 
na turnus, zorganizowany przez 
rosyjską terapeutkę prof. Li-
lię Arutyunian. To był dla mnie 
przełom. Ona nie leczyła jąka-
nia, lecz zamieniała je na „nową 
mowę”. Zacząłem się na nowo 
uczyć języka polskiego w jego 
fonetycznej, brzmieniowej wer-
sji. Pamiętam, jak udzieliłem 
wywiadu w Radio Kołobrzeg. 
Mówiłem powoli, spokojnie, ale 
się nie jąkałem. Nauka „nowej 
mowy to dość długi proces wy-

magający współpracy z wykwa-
lifikowanym terapeutą. Ale od 
pierwszych dni terapii nie uży-
wamy już mowy skażonej jąka-
niem. Kursanci zmieniają swoje 
zachowanie, mimikę twarzy są 
o wiele bardziej pewni siebie. 

- Zostałeś trenerem „no-
wej mowy” i założyłeś Cen-
trum Terapii Jąkania w Mi-
kołowie. Kto stuka do drzwi 
przy ulicy Brzoskwiniowej 8 
z prośbą o pomoc?

- Mamy pacjentów z całej Pol-
ski i nie tylko. Zgłaszają się do 
nas ludzie, m.in. z USA, Kana-
dy, Niemiec, Austrii, nawet Is-
landii. 

- Tam nie ma ośrodków 
terapii jąkania?

- Na pewno są, ale nasza me-
toda uchodzi za jedną z najbar-
dziej skutecznych. Wychodzimy 
z założenia, że nie ma dwóch 
tak samo jąkających się osób. 
Każdy przypadek wymaga indy-
widualnej terapii, opartej na za-
sadach „nowej mowy”. 

- Religia jest ważna w two-
im życiu. Działasz w Szkole 
Nowej Ewangelizacji w Gli-
wicach. Czego oczekujesz 
od Boga?

- Ja niczego nie oczeku-
ję od Boga! Mieć takiego Ojca 
to zaszczyt! On pragnie naszej 
współpracy w dziele zbawienia 
każdego człowieka. Dziękuję 
mu za każdy kolejny dzień. Za 
to, że żyję, mam rodzinę, mogę 
działać i rozwijać swoje talen-
ty. Nie nudzę się w codzien-
nym odkrywaniu Boga, w przy-
rodzie, prawach natury i w każ-
dym człowieku.
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W miniony weekend 
kolejna ważna na-
groda w branży 

rzemieślniczej trafiła do rąk 
Lucjana Szajbla. Rudzki sty-
lista został uznany „Wiary-
godnym Liderem Biznesu“. 
Laur wręczono podczas XXI 
Wielkiej Gali Izby Rzemieśl-
niczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Kato-
wicach.

Gala to największa impre-
za organizowana przez śląską 
Izbę. Podczas dwudziestu do-
tychczasowych edycji, szan-

sę na zaprezentowanie osią-
gnięć, twórczego współza-
wodnictwa i wzajemnej wy-
miany doświadczeń miało 
ponad 300 firm - laureatów 
konkursów organizowanych 
przez Izbę Rzemieślniczą. 

W tym roku najlepszych 
rzemieślników i przedsiębior-
ców z regionu nagrodzono 
w auli katowickiej Akademii 
Muzycznej. Dla rudzianina to 
kolejna statutetka po Firmie 
z Przyszłością, Firmie z Jako-
ścią oraz nagrodzie Przedsię-
biorcy Roku.

Rudzki stylista wywal-
czył ten tytuł wraz 
z kolegami z repre-

zentacji Pawłem Matrackim 
i Pawłem Stańczakiem pod-
czas championatu we Frank-
furcie nad Menem. Zma-
gania najlepszych fryzjerów 
z całego globu trwały od 3 do 
5 maja. 

- Jeszcze to do mnie do-
chodzi... Dziękuje wszyst-
kim za wsparcie i trzyma-
nie kciuków Ten sukces to 
praca wielu ludzi, dla któ-

rych fryzjerstwo jest pa-
sją i sztuką.Spełniłem swo-
je marzenie i jest mi z tym 
naprawdę dobrze - to cytat 
z wpisu srebrnego medalisty 
na jednym z portali społecz-
nościowych.

To największy sukces ru-
dzianina w jego dotych-
czasowej karierze. Damian 
Duda ma na swoim koncie 
tytuły Mistrza Polski i Mi-
strza Śląska, reprezento-
wał również nasz kraj na Mi-
strzostwach Europy.

Powstaje fi lm o zespole Universe. Jego współtwórca, Mirosław Breguła obchodziłby w tym 
roku 50. urodziny. Niestety, w 2007 roku lider zespołu zmarł w dramatycznych okolicznościach. 
Universe przetrwał kryzys. Henryk Czich, pochodzący z Rudy Śląskiej przyjaciel Breguły 
i współzałożyciel zespołu, udźwignął ciężar związany z kontynuacją kariery scenicznej. Poradził 
sobie z jeszcze jednym problemem. Henryk Czich opowiada o tym w rozmowie z „Prawdą”.

dziękuję bogu 
za każdy kolejny dzień
Z HENRYKIEM CZICHEM, liderem zespołu Universe rozmawia Jerzy Filar

Damian Duda wicemistrzem świata!Wiarygodny 
lider biznesu

Materiał KW Polska Razem Jarosława Gowina. 
Ul. Piękna 3/8, 00-539 Warszawa lista 6 nr  8Materiał KW Polska Razem Jarosława Gowina. 
Ul. Piękna 3/8, 00-539 Warszawa lista 6 

JAROSŁAW 

GOWIN

SZCZĘSNY
JAROSŁAW

Absolwent Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej 
w Krakowie, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego i Akademii Służby Publicznej, 
Radny Powiatowy od trzech kadencji, działacz wielu organizacji pozarządowych. 

Działanie na rzecz - ochrony i rozwój małych przedsięborstw, zatrudnienia i spraw socjalnych, 
obrona polskiego węgla i gazu łupkowiego, a przede wszystkim na rzecz Naszego Śląska.

EKONOMISTA, EUROPEISTA, SPECJALISTA DS. FUNDUSZY 
UNIJNYCH, BANKOWIEC, SPOŁECZNIK
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Czeki są bardzo wy-
miernym, bo finan-
sowym sposobem 
docenienia ich wy-

siłków, a równocześnie czę-
sto umożliwiają dalszą dzia-
łalność, na podobną, lub więk-
sza skalę. Od 1994 roku WFO-
ŚiGW w Katowicach nagrodził 
już ponad 200 osób. 

W 2014 roku Kapituła przy-
znała osiem nagród finanso-
wych w pięciu kategoriach oraz 
wyróżniła jedną osobę dyplo-
mem uznania. Laureaci otrzy-

mali nagrody w postaci symbo-
licznych „Zielonych Czeków” 
o wartości 7,5 tys. zł w przy-
padku nagród indywidualnych 
i po 5 tys. zł w przypadku na-
gród zespołowych. Nagrodzo-
no zarówno pracowników na-
ukowych śląskich uczelni, jak i 
działaczy-pasjonatów na rzecz 

ochrony przyrody oraz dzienni-
karzy, którzy w swoich progra-
mach poruszają tematykę pro-
ekologiczną. W swoim wystą-

pieniu Prezes Funduszu Ga-
briela Lenartowicz podkreśli-
ła, że laureaci poświęcają swój, 
często prywatny czas, ogromne 

zaangażowanie i niejednokrot-
nie potężne umysły do tego, by 
otaczającej nas przyrodzie żyło 
się z nami lepiej. 

Kategoria: innowacje i technologie 
ADRIAN PASON - za stworzenie innowacyjnego kolekto-
ra hybrydowego - połączenia modułu fotowoltaicznego ze 
standardowym kolektorem termicznym. Słoneczny kolek-
tor termiczny odpowiedzialny jest za konwersję promienio-
wania słonecznego na energię cieplną wykorzystywaną do 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Moduł fo-
towoltaiczny zamienia energię słoneczną na elektryczną.

Kategoria: programy i akcje proekologiczne 
dotyczące ochrony przyrody 

JACEK WĄSIńSKI - za długoletnią pracę związaną z za-
łożeniem i prowadzeniem ośrodka rehabilitacji dla dzikich 
zwierząt przy nadleśnictwie Katowice, a także zaangażo-
wanie w ochronę przyrody oraz działania edukacyjne.
RÓżA mARIA ćWIęK - za pokonywanie biurokratycz-
nych barier które spowodowały, że zdegradowane tereny 
wokół torów kolejowych w Katowicach - Brynowie mogą 
zostać zrekultywowane i zagospodarowane na cele re-
kreacyjne, zgodnie z wolą mieszkańców. Dzięki jej wie-
loletnim staraniom powstał projekt zagospodarowania 
przewidujący utworzenie szerokiego pasa zieleni i po-
sadzenie wzdłuż całego torowiska zielonego ekranu za-
porowego, tłumiącego hałas przejeżdżających pociągów 
towarowych oraz po części przeciwdziałającego rozprze-

strzenianiu się zanieczyszczeń z przewożonych koleją 
materiałów sypkich.

Kategoria: prace naukowo-badawcze
JACEK bETLEJA - za długoletnią pracę na rzecz ochrony 
przyrody oraz dorobek naukowy w zakresie publikacji zwią-
zanych z ochroną ornitofauny Polski. Jego dorobek nauko-
wy oraz publikacje służyły do sporządzenia planów ochro-
ny, m.in., dla obszarów natura 2000.

Kategoria: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
JACEK bOżEK - za budowanie pokolenia EkoXXi - reali-
zację długofalowych programów „Zaadoptuj rzekę” oraz 
„Święto Drzewa” - czynnej edukacji ekologicznej, która 
angażuje społeczności lokalne w konkretne działania na 
rzecz ochrony przyrody. Programy Jacka Bożka realizowa-
ne są na terenie całego kraju, we współpracy z administra-
cją publiczną, placówkami oświatowymi, naukowymi, orga-
nizacjami oraz firmami.

Kategoria: publicystyka ekologiczna
Zespół: ZOfIA SKROK, mARCIN JAłOWy - autorzy pro-
gramu „Ekoagent” od ponad roku promują ekologiczne 
praktyki uświadamiając widzów jak ważnym aspektem ży-
cia jest ekologia; wskazują praktyczne i ekologiczne roz-

wiązania problemów oraz interweniują w kwestiach za-
grażających środowisku. Promowanie ekologicznych po-
staw rozszerzyli poprzez stworzenie portalu ekologicznego 
www.ekoagent.tvp.pl. W ubiegłym roku program „Ekoagent” 
zdobył drugie miejsce w konkursie oddziałów terenowych TVP 
w kategorii: autor najlepszego programu publicystycznego.

Kategoria: działania popularyzatorskie 
i promocja postaw proekologicznych

Kapituła nie wybrała laureata w tej kategorii.

Nagroda specjalna
prof. zw. dr hab. PAWEł mIGULA - współtwórca i koordy-
nator projektu badawczego „Zintegrowany system wspo-
magający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego - 
ZiZOZap” w latach 2010-2014. Jest to unikatowy w ska-
li kraju projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest 
wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie zbiorni-
kami zaporowymi.

Dyplom uznania
EUGENIUSZ WłOChOWICZ - za wkład w działania zwią-
zane z ochroną przyrody a w szczególności zaangażowanie 
w pomoc dla ptaków w ramach prowadzenia ośrodka reha-
bilitacji oraz fundacji „Włochatka”.

ludzie 
o zielonych sercach

Już po raz 21 
Fundusz przy-
znał nagrody 
z okazji Dnia 
Ziemi. W kwiet-
niu, w Katowi-
cach odbyła 
się uroczystość 
wręczenia Zie-
lonych Czeków 
ludziom, którzy 
w szczególny 
sposób wyróż-
niają się 
w działalności 
na rzecz 
poprawy stanu 
środowiska 
naturalnego 
w naszym woje-
wództwie. 
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Wśród osób, które do 15 czerwca nadeślą prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki rozlosujemy nagrody książkowe. Nagrodę za 
rozwiązanie poprzedniej krzyżówki otrzymuje Alina Pietrzyk. 
Prosimy o odbiór nagrody, w siedzibie redakcji, mIkołów, 
Rynek 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

Wodnik (20 I - 19 II) Przez ostatnie tygodnie 
żyłeś w wielkim stresie, spowodowanym postępo-
waniem innych osób. Ale czy jest sens aż tak się 
tym przejmować? Staraj się nie marnować energii 
na sprawy, na które nie masz wpływu. Skup się 
na sobie. 

Ryby (20 II - 19 III) Nie traktuj zbyt do-
słownie krytycznych uwag pod swoim adresem. 
Zwłaszcza jeżeli wypowiadają je ludzie, którzy nie 
mają powodu, aby darzyć Cię sympatią. Zawsze 
możesz ich pokonać tą samą bronią. Powiedz im 
coś takiego, że z wrażenia zwiędną im uszy. 

Baran (20 III - 20 IV) Nie sugeruj się przysło-
wiem mówiącym, że „do trzech razy sztuka”. Jeże-
li bardzo zależy Ci na załatwieniu sprawy, która 
tak Cię ostatnio nurtuje, próbuj aż do skutku. Mo-
że błąd tkwi w podejściu do problemu? Może nie 
szukasz sprzymierzeńców, choć chętni do pomocy 
na pewno się znajdą. 

Byk (21 IV - 20 V) Powinieneś wyka-
zać więcej pokory wobec otoczenia. Nie chodzi  
o to, aby zginać kark i schodzić wszystkim  
z drogi, ale musisz pamiętać, że nie jesteś jesz-
cze królem świata. W swoje postępowanie musisz 
wkalkulować ryzyko, że spotkasz kogoś silniejsze-
go i sprytniejszego od siebie. 

Bliźnięta (21 V - 20 VI) Wiosenne przesilenie 
nie wpłynęło dobrze na Twoje zdolności mobiliza-
cyjne. Innym praca pali się w rękach, a Ty pró-
bujesz się migać od obowiązków. Dla Swojego do-
bra powinieneś wziąć się w garść, bo inaczej ktoś 
sprzątnie Ci sprzed nosa życiową okazję do zaro-
bienia kasy.

Rak (21 VI - 21 VII) Planowanie nie należy 
do Twoich najmocniejszych stron. Wziąłeś sobie 
na głowę zbyt dużo obowiązków i nie potrafisz się  
z nich teraz wywiązać. Naucz się selekcjonować za-
dania według hierarchi ważności. Na pierwszym 
miejscu postaw te, które korzyść przyniosą Tobie.

Lew (22 VII - 21 VIII) Ryczysz - jak to lew 
- ale pożytku z tego nie ma żadnego. Siła i pew-
ność siebie są Twoimi naturalnymi atuta-
mi, ale plany wezmą w łeb, jeżeli nie wejdzie Ci  
w krew przebiegłość Skorpiona, ostrożność Raka  
i skromność Panny. Załatw wszystkie ważne spra-
wy przed wakacjami.

Panna (22 VIII - 22 IX) Nie ma sensu płakać 
nad rozlanym mlekiem. Popełniłeś masę błędów, 
ktorych już nie naprawisz. Musisz poddać sprawy 
ich własnemu biegowi i czekać aż rozwiążą sie sa-
me. Nie marnuj jednak tej życiowej lekcji. Dobrze 
zapamiętaj błędy. 

Waga (23 IX - 22 X) Każda waga powinna wa-
żyć sama, ale sprawy są zbyt poważne, abyś pole-
gał tylko na własnej opinii. Zapytaj o radę kogoś 
o większym doświadczeniu życiowym, kto już był 
w podobnej sytuacji. Dobrze sie zastanów, do ko-
go zwrócić się o pomoc. Tutaj liczy się dyskrecja.

Skorpion (23 X - 21 XI) Nie rezygnuj  
z przywilejów, które Ci się należą, a które ktoś 
chce teraz odebrać. Walcz o sprawiedliwość  
i swoje interesy. Tylko nie sięgaj po metody Two-
jego przeciwnika, bo to się może źle skończyć dla 
Ciebie. Prawda zawsze zwycięża i tego się trzy-
maj. 

Strzelec (22 XI - 20 XII) Nie przerzucaj swo-
ich osobistych problemów na grunt towarzyski  
i zawodowy, bo staniesz się toksyczną osobą, któ-
rą wszyscy będą omijać szerokim łukiem. Jeżeli 
przeżywasz trudne chwile, to szukaj pocieszenia 
u prawdziwych przyjaciół, a nie u wszystkich zna-
jomych. 

Koziorożec (21 XII - 19 I) Trzymaj się zasady, 
że jeżeli coś Cię nie zabiło, to na pewno wzmoc-
ni. Z każdym nagatywnym wydarzeniem stajesz 
się odporniejszy na podobne sytuacje w przyszło-
ści. Nie szukaj winnych obecnej sytuacji. Widocz-
nie tak miało być. Ciesz się, że nie jest gorzej. 

Horoskop



LOKALE mIESZKALNE 
NA SPRZEDAż W ŚWIęTOChłOWICACh

Piąty publiczny przetarg ustny niEOGRAniCZOny 
na wolne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Katowickiej nr 45f-45l:

Katowicka 45l/5 
pow. użytkowa: 62,63 m2

cena wywoławcza - 87 000 zł 
wadium - 9 600 zł 

(wpłata do 26 maja b.r.)
termin przetargu: 

30 maja 2014 r. o godz. 11.00

Katowicka 45l/7
pow. użytkowa: 55,99 m2

cena wywoławcza - 73 000 zł
wadium - 8 200 zł 

(wpłata do 26 maja b.r.)
termin przetargu: 

30 maja 2014 r. o godz. 11.30

Katowicka 45l/8
pow. użytkowa: 62,77 m2

cena wywoławcza - 85 000 zł
wadium - 9 500 zł 

(wpłata do 26 maja b.r.)
termin przetargu:

30 maja 2014 r. o godz. 12.00

Powyższe przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. Postąpienie - nie mniejsze niż 1 % 
ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p.5) lub winno wpłynąć na kon-
to Urzędu Nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez inG Bank Śląski O/Świętochłowice (za datę wpłaty wadium 
przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 

bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu miejskiego w Świętochłowicach (p.118), tel. 32/3491-931. 
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OLEK 
Kebab & Pizza
Dowóz na telefon: 
514 730 688
www.olek-kebab.pl

Robimy nasz kebab 

według specjalnej 

receptury znanej 

tylko nam

Skup 
samochodów 
ZA GOTÓWKĘ
Tel. 516 448 228
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Od pierwszej kolejki gra-
li odważnie i ofensyw-
nie, plasując się w czo-
łówce tabeli, a potem 

na fotelu lidera. Pierwsza zadyszka (czy-
taj porażka) przyszła dopiero w ósmej ko-
lejce (2:4 z MKF Solne Miasto Wieliczka), 
ale to nie przeszkodziło halembianom zo-
stać mistrzem pierwszej rundy. W drugiej 
też szło „jak z płatka” i kiedy wydawało się, 
że Gwiazda ma awans „w kieszeni”, porażka 
na własnym parkiecie z Marexem Chorzów 
sprawiła, że końcówka rozgrywek stała się 
nerwowa. Tym bardziej, że w przedostatniej 

serii gier team z Halemby pauzował. Awans 
nadal był w zasięgu, ale wpływ na to, kto wy-
gra pierwszą ligę, zależał też od „układów” 
w innych meczach. Do tych jednak nie do-
szło i podopieczni trenera Klimasa w ostat-
niej kolejce postawili kropkę nad „i”, choć 
ich rywal, Kamionka Mikołów napędził im 
trochę strachu. Po zwycięstwie 7:4, powrót 
do ekstraklasy stał się faktem, a radości za-
wodników i trenera nie było końca.

W 20 meczach Gwiazda odniosła 15 zwy-
cięstw, trzy mecze zremisowała i ponio-
sła dwie porażki. Dało to 48 punktów przy 
imponującym stosunku bramek 131:59 
i pierwsze miejsce w tabeli.

Trener, Tomasz Klimas: Najmocniejszym 
punktem Gwiazdy była intensywność gry. 
Bardzo mocno pracowaliśmy nad popra-
wą tego elementu i to nam się udało. Osto-
ją drużyny jest nasz kapitan, niezastąpiony 
Szymon Łuszczek. Jeśli chodzi o nasze słabe 
strony, to zbyt mała ilość doświadczonych 
graczy. Młodzi zawodnicy dopiero uczą się 
futsalu i na poznanie wszystkich jego tajni-
ków będą potrzebować jeszcze trochę czasu. 
Co zadowalające, notują stałe postępy.

Prezes, Arkadiusz Grzywaczewski: Oczy-
wiście z awansu bardzo się cieszymy - mimo 

wszystko to dla nas niespodzianka, bowiem 
nie liczyliśmy, że nasi wychowankowie, 
którzy uzupełnili kadrę seniorów tak szyb-
ko wkomponują się w drużynę i z powodze-
niem powalczą o wygraną w każdym poje-
dynku. 

Trener i zespół zrobili swoje - teraz trud-
ne zadanie przed Zarządem stworzenia bu-
dżetu, który gwarantowałaby możliwość gry 
w ekstraklasie. Rozmawiamy z firmami, 
szukamy chętnych do promocji przez sport 
i reklamy w telewizji ogólnopolskiej w stacji 
Orange Sport, która transmituje spotkania 
futsalu. Oczywiście czekamy także na decy-
zję Prezydent Miasta Ruda Śląska w sprawie 
wsparcia finansowego naszych występów 
w sezonie 2014/2015.

SR-S Gwiazda była inicjatorem i pomy-
słodawcą projektu renowacji parkietu w hali 
MOSiR w Halembie (tam rozgrywamy me-
cze) z budżetu obywatelskiego na rok 2014 
(chyba wiedzieliśmy, że będzie koniecz-
ny remont). Projekt osiągnął drugi wynik 
w mieście w głosowaniu - ten fakt oraz duża 
liczba widzów w hali na meczach wskazują, 
że warto wesprzeć klub grający na najwyż-
szym szczeblu rozgrywek.

Tadeusz Piątkowski

W Solcu Kujawskim ro-
zegrano zapaśnicze 
Mistrzostwa Polski se-

niorów w stylu klasycznym i wol-
nym oraz w zapasach kobiet. 
W mistrzostwach wystartowa-
ły oba rudzkie kluby zapaśnicze - 
Slavia oraz Pogoń. Rudzianie wró-
cili z mistrzostw z dorobkiem sze-
ściu medali, ale żaden z nich 
nie był z najcenniejszego krusz-
cu. Trzy medale wywalczyły zapa-
śniczki Slavii, dwa - zapaśnicy tego 
klubu i jeden zawodnik Pogoni.

W zapasach pań wystartowa-
ło 56 zawodniczek z 24 klubów, 
z czego 11 klubów wystawiło po 
jednej zawodnicze, a siedem - 
po dwie. W kategorii 55 kilogra-
mów wystartowało siedem za-
wodniczek, w tym dwie ze Sla-
vii. Obie - Daria Szymeczko i Na-
talia Kubaty wywalczyły brązowe 
medale. Taki sam medal zdobyła 
w kategorii 63 kg Izabela Strzała 
(startowało sześć zawodniczek). 
Z pozostałych zawodniczek Sla-
vii, Justyna Responedek (53 kg) 
i Alicja Kubaty (69 kg) sklasyfi-
kowane zostały na piątych miej-

scach. W klasyfikacji drużynowej 
Slavia uplasowała się na trzecim 
miejscu.

W stylu wolnym wystartowa-
ło 91 zawodników z 30 klubów. 
14 klubów zgłosiło po jednym za-
wodniku, sześć - po dwóch. Na-
sze miasto reprezentowało pię-
ciu zawodników - czterech Slavii 
i jeden Pogoni. Medalodajną oka-
zała się kategoria 57 kg, w któ-
rej o medale rywalizowało ośmiu 
zapaśników. Srebrny medal wy-
walczył Grzegorz Łabus (Sla-
via), który w finale przegrał 9:11 
z Adamem Słowińskim z Cera-
mika Krotoszyn. Medal brązowy 
zdobył Patryk Szałowski z Pogoni. 
Drugie srebro przypadło Andrze-
jowi Sokalskiemu w kategorii 74 
kg (startowało 14 zawodników). 
W finale zapaśnik Slavii uległ 
12:15 Krystianowi Brzozowskie-
mu z Orła Namysłów. W tej samej 
kategorii wagowej ósme miejsce 
zajął Tomasz Jonkisz. W kategorii 
97 kg Kamil Wojciechowski skla-
syfikowany został na piątym miej-
scu. Drużynowo Slavia była siód-
ma, a Pogoń - 14. (Tapi)

... i to niejeden. Zapa-
sy w Rudzie Śląskiej są 
sportem, który przynosi 
środowisku wiele chwały, 
ale najczęściej mówi się 
o zapaśnikach startujących 
w stylu wolnym. Tymcza-
sem przedstawiciele sty-
lu klasycznego, który jest 
domeną Pogoni wcale nie 
są gorsi i również wracają 
z różnego rodzaju imprez 
z medalami. Takim medalo-
dajnym okresem był pierw-
szy kwartał roku 2014.

Pierwszymi zawodami z me-
dalowym żniwem był rozegra-
ny w Warszawie finałowy turniej 
Pucharu Polski juniorów w sty-
lu klasycznym. W tych bardzo 
mocno obsadzonych zawodach 
z dobrej strony pokazała się 

szóstka zapaśników Pogoni. Naj-
lepiej spisał się Filip Chrząszcz, 
który w kategorii 96 kilogra-
mów wywalczył srebrny medal. 
W kategorii 120 kg, Pogoń wy-
stawiła do boju dwóch zawodni-
ków. Michał Kalinowski wywal-

czył brązowy krążek, a Mateusz 
Kareciński był piąty. W kategorii 
84 kg bliski medalu był Marek 
Noga, który ostatecznie ukoń-
czył zawody na siódmym miej-
scu, a startujący w tej samej wa-
dze Dawid Jonda odpadł w wal-

kach eliminacyjnych. To samo 
przydarzyło się Szymonowi Ka-
sprzakowi w kategorii 74 kg.

W klasyfikacji zespołowej Po-
goni przypadła szósta lokata.

Nie gorsi od starszych kole-
gów byli także adepci zapasów, 

startujący w niższych katego-
riach wiekowych. Dla nich oka-
zją do zaprezentowania umie-
jętności były katowickie Mi-
strzostwa Śląska dzieci i ka-
detów w zapasach w stylu kla-
sycznym. Tu również zawod-

nicy spod znaku Pogoni sta-
wali na podium dla zwycięz-
ców. Złote medale wywalczy-
li Michał Świetlik (59 kg) i Ka-
mil Zakrzewski (85 kg). Mi-
chał nie miał na macie konku-
rencji. Wygrał trzy walki przed 
czasem przez „tusz”, a w fina-
le przez przygniatającą prze-
wagę punktową 12:2. To jego 
pierwszy złoty medal. Doświad-
czony Kamil Zakrzewski, któ-
ry tydzień wcześniej wywalczył 
złoto w stylu wolnym, również 
nie miał problemów z wygrywa-
niem swoich walk. Trzeci me-
dal dla Pogoni zdobył Szymon 
Brzeziński w kategorii 53 kilo-
gramów. Brawa za postawę na 
matach należą się nie tylko za-
wodnikom, ale i ich trenerom: 
Piotrowi Topolskiemu oraz Ar-
turowi Kasprzakowi. (Tapi)

Klasycy na medal...

Tym razem bez złota gwiazda wraca 
do ekstraklasy

W sezonie 2012/2013 
piłkarze halowi Gwiaz-
dy okazali się zespo-
łem „zbyt biednym na 
ekstraklasę” 
i po sześciu sezonach, 
opuścili najwyższą 
klasę rozgrywek. Jak to 
po spadku bywa, 
z zespołu odeszło kilku 
kluczowych zawodni-
ków, ale 
w halembskim zespo-
łem dobrze pracują 
z młodzieżą, więc 
płaczu nie było. Zespół 
oparty o własnych wy-
chowanków miał grać 
o jak najwyższe miejsce 
i nikt nie naciskał na 
walkę o powrót do 
ekstraklasy. Ale taki cel 
założyli sobie zawodnicy 
i młody trener, Tomasz 
Klimas. 
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1 maja w Sosnowcu sezon 
letni rozpoczęli lekkoatle-
ci TL Pogoń. Ich start po-

twierdził solidne przygotowa-
nie do sezonu, gdyż większość 
z nich poprawiła swoje rekordy 
życiowe. Najlepszy wynik uzy-
skał w biegu na 2000 metrów 
Dawid Zaczek, którzy uzyskał 
czas 5.36,88 min., poprawia-
jąc czternastoletni rekord klubu 
w kategoriach juniorów i seniorów. 
Wynik ten dał również Dawidowi 
zwycięstwo w tej konkurencji.

W biegu na 600 metrów Ka-
mil Węgler z czasem 1.22,25 
min. był piąty, a Kamil Kubicki 
(1.22,80 min.) - siódmy. Trze-
ci wynik (1.21,60 min.) uzy-
skał były zawodnik Pogoni - Ka-
mil Gołkowski. Na tym samym 
dystansie pań Amanda Sku-
pień uzyskała 1.53,20 min., co 
było 33 rezultatem w tej konku-
rencji. W biegu na 1000 metrów 
Damian Połeć z czasem 2.40,66 
min. był dziesiąty, a Mateusz 
Grygiel (2.49,22 min.) - 21.

Z kolei biegu na 150 metrów 
Ewa Graja (19,77 sek.) sklasy-
fikowana została na siódmym 
miejscu, Joanna Zagrodnik 
(20,62 sek.) była 18, Aleksan-
dra Prencel (21,57 sek.) - 24, 
Magdalena Solorz (21,89 sek.) 
- 25. W biegu na 300 metrów 
Przemysław Kozłowski z cza-
sem 37,43 sek. uplasował się na 
22 miejscu

W skoku wzwyż startowały 
dwie zawodniczki Pogoni: Justy-
na Dragan z wynikiem 145 cm 
była ósma, a Sara Siedlaczek 
(140 cm) - 11.

Zajęte miejsca są lokata-
mi w klasyfikacji „open”, jako 
że we wszystkich konkuren-
cjach starowali zawodnicy róż-
nych kategorii wiekowych. Po-
równując wyniki tych samych 
roczników, lokaty zawodniczek 
i zawodników Pogoni byłyby 
dużo wyższe. Dla trenerów wy-
znacznikiem przygotowania są 
uzyskane rezultaty, a te były 
rekordowe. (Tapi)

Przy deszczowej aurze 
na trasę wyruszyło 94 
śmiałków (ośmiu z nich 
reprezentowało Rudę 

Śląską), którzy podjęli wyzwanie 
walki z dystansem, rywalami i sa-
mym sobą. W tym gronie pobiegło 
15 pań, które walczyły na równi 
z mężczyznami, często pozosta-
wiając ich z tyłu. Walka na trasie 
była godna podziwu, podobnie jak 
hart ducha biegających zawod-
niczek i zawodników. Ani deszcz 
(momentami ulewa), ani słoń-
ce, ani ból mięśni nie potrafiły 
ich zwyciężyć. XVI Międzynaro-
dowy bieg 12-godzinny w Rudzie 
Śląskiej był biegiem rekordowym. 

Pierwszy 
rekord, 
to ilość 
startują-

cych. W szes-
nastoletniej 
historii bie-
gu, jesz-
cze nigdy na 
starcie nie 
stanęło tylu 
zawodników, 

gdyż wyni-

ki zwycięzców, czyli Andrze-
ja Radzikowskiego w kategorii 

mężczyzn, który pokonał dystans 
145 572,50 km oraz Aleksandry 
Niwińskiej w kategorii pań, któ-

ra zajęła ósme miejsce w katego-
rii open, przebiegając 126 889,00 
km, są rekordami Polski w biegu 
12-godzinnym.

- Przez większość biegu nie 
czułem, że wygram, a ustano-
wienie rekordu Polski nawet 
nie przechodziło mi przez myśl. 
Dwie godziny przed końcem To-
mek Kuliński narzucił ostre 
tempo i wiedziałem, że muszę 
się bronić. Przystąpiłem do ata-
ku. Na godzinę przed finiszem 
już przypuszczałem, że mogę 
pobić rekord - powiedział po bie-
gu Andrzej Radziokowski.

Z zawodników biegających 
w barwach Rudy Śląskiej naj-
lepiej spisał się przedstawiciel 
KRS TKKF „Jastrząb” Ruda 
Śląska, Adam Jagieła (nie jest 
mieszkańcem naszego miasta), 
który z dystansem 138 204,50 
km, uplasował się na czwartym 
miejscu. Pozostali reprezentan-
ci Rudy Śląskiej zajęli miejsca: 

19. August Jakubik - najlep-
szy rudzianin (116 754,50 km), 

22. Marian Górski (113 
926,50 km), 

25. Jan Mroczek 
 (112 617,00 km), 
41. Sebastian Kądziołka 
 (103 450,50 km), 
59. Przemysław Basa 
 (95 593,50 km),
75. Anna Magalska 
 (83 808,00 km), 
87. Tomasz Kabała 
 (81 189,00 km).
Ponieważ bieg ten rozgry-

wany był również jako wotum 
wdzięczności dla kanonizowa-

nego Jana Pawła II, czternastka 
zawodników pokonała wspólnie 
dystans 1558 km, będący odle-
głością drogową dzielącą Rudę 
Śląską i Watykan.

Imprezą towarzyszącą „Rudz-
kiej dwunastce” była rozgrywa-
na po raz szósty „Rudzka Szta-
feta 4-godzinna”, w której wy-
startowało dziesięć czterooso-
bowych zespołów reprezentu-
jących różne grupy społecz-
ne. Zwyciężyła „Rodzina Połe-
ciów” w składzie: Sebastian Po-
łeć, Adrian Połeć, Damian Po-
łeć i Michał Garczarczyk, która 
wyprzedziła w kolejności drugi 
i pierwszy zespół KRS TKKF 
„Jastrząb” Ruda Śląska.

August Jakubik: Wystarto-
wały 94 osoby, a ilość biegają-
cych przełożyła się na jakość, 
gdyż zwycięscy osiągnęli wspa-
niałe rezultaty. Bardzo wyso-
ki poziom zaprezentowały pa-
nie. Mieszańcy Rudy Śląskiej 
tradycyjnie walczyli o prymat 
w naszym mieście. W tej kate-
gorii zwyciężyłem po raz dzie-
wiąty (na 16 startów), poko-
nując dystans 116 km 754,5 
m, co może być powodem do 
dumy. Dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do orga-
nizacji tej wspaniałej imprezy.

Tadeusz Piątkowski, 
foto: Tapi, Aleksandra Tkocz

Lekkoatleci 
rozpoczęli sezon

rekordowa 
dwunastka

Na ulicach No-
wego Bytomia 
przylegających 
do Placu 
Jana Pawła II 
rozegrano XVI 
edycję Między-
narodowego 
biegu dwuna-
stogodzinnego 
„Rudzka dwu-
nastka”. 
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