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Małe deja vu w rudzkiej po-
lityce. Prezydent Grażyna 
Dziedzic znów bez abso-

lutorium, miejski biuletyn zamieścił 
„obiektywny“ materiał o sesji, sprawę 
na jego łamach skomentowali dyżur-
ny politolog do rudzkich zadań spe-
cjalnych - dr Słupik oraz jakiś gość 
z tajemniczej organizacji Bona Fides. 
Gdyby nie fakt, że tym razem na sali 
sesyjnej nie wydzierali się związkowcy 
z Sierpnia 80, w „Sferze“ można by-
łoby puścić transmisję sesji absoluto-
ryjnej sprzed roku.

* * *
W poabsolutoryjnym (trudne sło-

wo) wywiadzie dla miejskiego biulety-
nu pani prezydent tradycyjnie zruga-
ła rudzkich działaczy Platformy Oby-
watelskiej oraz Prawa i Sprawiedli-
wości. Platformie dostało się również 
za rzekome inspirowanie i zorganizo-
wanie dwóch referendów w kaden-

cji pani prezydent. Jak widać słynne 
pytanie generała Jaruzelskiego: „Kto 
za tym wszystkim stoi?” wciąż inspi-
ruje niektórych polityków na różnych 
szczeblach...

* * *
Jeszcze w temacie absolutoryjnym: 

oglądając popisy niektórych radnych 
oraz osób z otoczenia pani prezydent 
można było zwątpić czy rzeczone ab-
solutorium ma zostać udzielone Gra-
żynie Dziedzic, czy jednak Andrzejo-
wi Stani...

* * *
W Urzędzie Miasta najwyraźniej 

mają problemy z liczeniem. Jeszcze 
nie ucichła sprawa 140 milionów, 
o której niedawno pisaliśmy obszer-
nie na łamach „Prawdy“, a tu okazało 
się, że coś jest nie halo z kosztorysem 
budowy ścieżki rekreacyjnej w Ha-
lembie. Tak z grubsza chodzi o kwo-
tę 100 tysięcy złotych. Przy 140 milio-

nach to może niewiele, ale przecież 
w UM od czterech lat ogląda się 
uważnie każdą złotówkę. Przynaj-
mniej w myśl oficjalnej propagandy...

* * *
Sprawę ścieżki rekreacyjnej wyja-

śniał w lokalnej telewizji niezawodny 
naczelnik od inwestycji - Janik. Mówił 
po polsku, ale konia z rzędem temu, 
kto zrozumiał co się właściwie stało. 
Następnym razem może lepiej będzie 
przekręcić do tego gościa z Bona Fides?

* * *
Najważniejszą kartę wyborczą od-

kryła rudzka lewica. Na prezydenta 
miasta kandydować będzie - fanfary! 
- Józef Osmenda. Hasło kampanii asa 
lokalnej lewicy wydaje się w tym mo-
mencie oczywiste: Jeden rządzi - je-
den odpowiada!

* * *
Generalnie rudzka lewica się 

jednoczy. Przynajmniej na papie-

rze. Dzięki podpisom na deklaracji 
o współpracy mieszkańcy dowiedzie-
li się, że istnieją takie stowarzysze-
nia jak: „Nasze Miasto”, czy „Rudz-
ki Samorząd”. Dotąd działały chyba 
w większej konspiracji niż KOR za ko-
muny...

* * *
Na zakończenie coś ze styku po-

lityki i sportu. Po awansie do III ligi 
ze stanowiska trenera Grunwaldu 
zrezygnował rudzki Sir Alex Fergu-
son, czyli Teodor Wawoczny. To nie 
pierwszy taki myk w jego bogatej 
karierze. Wieść gminna niesie, że 
w razie ewentualnego kiepskiego 
początku sezonu w wykonaniu „Zie-
lonych” prezes zdymisjonuje trene-
ra i w glorii wybawiciela Grunwal-
du triumfalnie powróci na ławkę 
trenerską. Czy do ław Rady Miasta 
również?
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BIEG PRZEZ PL   TKI

Można nie zga-
dzać się Plat-
formą Oby-

watelską oraz Pra-
wem i Sprawiedliwo-

ścią. Trzeba jednak przyznać 
tym partiom, że realizują 
swoje zobowiązania. Oczywi-
ście, nie mam na myśli zobo-
wiązań wyborczych, bo to jest 
całkiem inna para kaloszy. 
Mam na myśli sprawy bar-
dziej przyziemne, czyli pie-
niądze. W czasie kampanii 
do parlamentu europejskie-
go obie te partie zamówiły 
w „Prawdzie” ogłoszenia wy-
borcze. Bez względu na sku-
tek tej reklamy, rachunki za 
wykup powierzchni został 
uregulowany. Zamieściliśmy 
także ogłoszenie kandyda-
ta małej partyjki, której cała 
rudzka reprezentacja zmie-
ściłaby się zapewne w na-
szej skromnej i ciasnej redak-
cji. Przestrzegano nas, aby od 
takich ludzi brać pieniądze 
z góry. Ale za naiwność 
i miękkie serce trzeba płacić. 
Kandydat ów, rzecz jasna nie 
został europarlamentarzystą. 
Nie uregulował także swoich 
rachunków. 

Szanowny Panie! Zostaw 
Pan sobie te trzy stówy. Na-
pij się Pan za moje zdrowie 
i zdrowie Pańskiego lidera. 
Natomiast proszę nie pojawiać 
się w rudzkiej przestrzeni pu-
blicznej, bo będę musiał prze-
strzec mieszkańców o pańskim 
zwyczaju nie realizowania zo-
bowiązań. Facet, który nie po-
trafi płacić swoich długów nie 
nadaje się do polityki. 
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Dekarstwo 10 lat gwarancji

Wiele miast, przeżywa 
w roku wyborczym 
prawdziwy wysyp re-
montów. Wszyst-

ko po to, aby w świadomości miesz-
kańców - na świeżo utrwalił się wi-
zerunek władzy, która coś robi. 
Ruda Śląska też tego doświadcza, 
ale mieszkańcy skarżą się na cha-
os i utrudnienia, których można by 
uniknąć, gdyby remonty dróg rozło-
żyć w czasie. O problemach z prze-
jazdem przez ul. Tunkla już pisali-
śmy. Skarżą się też mieszkańcy Ha-
lemby. Objazd biegnie obok targo-
wiska, przez wąskie uliczki osiedla 
mieszkaniowego. Skarżą się, m.in. 
mieszkańcy ulic Makuszyńskiego 
i Brzechwy. Ale to nie koniec re-
montowych „nowinek” z Halemby. 
W okolicy Aquadromu trwa układa-

nie rur kanalizacyjnych. Zerwana 
została nawierzchnia parkingu, któ-
ra niedawno została położona przy 
okazji otwarcia Parku Wodnego. Czy 
nie można było inaczej zaplanować 
harmonogramu prac? Pod koniec 
czerwca dostaliśmy też alarmujący 
telefon z Bykowiny.

- Od początku marca jest nieprze-
jezdna ulica Katowicka na Byko-
winie Niedźwiedzińcu z powodu li-
kwidacji wiaduktu. Od tygodnia 
droga jest gotowa do użytku, trans-
port samochodowy odbywa się cały 
czas objazdami przez Bykowinę. 
Ulica Pordzika jest tak zatłoczona, 
że są problemy z przejściem na dru-
gą stronę ulicy. Patroli policji i stra-
ży miejskiej oczywiście nie uświad-
czysz. Strach wypuścić dziecko na 
podwórko. Kto nam mieszkańcom 

Rudy Śląskiej i okolicznych miast 
zapłaci za stracony czas i pali-
wo. Od tygodnia droga jest gotowa. 
Dzwoniąc do Urzędu Miejskiego po-

wiedziano mi, że nikt nie ma cza-
su na odbiór, a zresztą jest święto 
(boże Ciało - przyp. red.) i wszyscy 
włodarze są w rozjazdach. 

Remonty po rudzku
Ulica Katowicka była gotowa, dlaczego zwlekano z oddaniem jej do użytku?

Parking przy Aquadromie oddano do użytku półtora roku temu, teraz znów 
zerwano jego nawierzchnię z powodu prac kanalizacyjnych.

Objazd puszczono wąskimi, osiedlowymi drogami, m.in. Makuszyńskiego i Brzechwy



- Kto był głównym adresatem 
konferencji zorganizowanej  
w Rudzie Śląskiej?

- Wzięli w niej udział mali  
i średni przedsiębiorcy z miast na-
szego regionu. Zdaję sobie spra-
wę, jak ważną rolę odgrywają 
oni w napędzaniu koniunktury,  
w rozwoju zarówno państwa, jak  
i miast. Zależy nam na propago-
waniu przedsiębiorczości, bo to 

gwarantuje rozwój kraju, a tym sa-
mym stabilizację mieszkańców na-
szego regionu. To przedsiębiorcy 
tworzą miejsca pracy oraz płacą 
różnego rodzaju daniny na rzecz 
budżetów miast i gmin.

- W nowej unijnej perspekty-
wie finansowej mają o co wal-
czyć. Można zawyrokować, że 
takie pieniądze z Unii Europej-
skiej już im się nie trafią.

- Rozdanie środków unijnych  
w perspektywie 2014-2020 będzie 
największe z dotychczasowych; to 
będą środki finansowe przeznaczo-
ne dla przedsiębiorców w wysokości 

prawie 500 mln euro. Poprzez orga-
nizowanie takich konferencji chce-
my dostarczyć im wiedzy, na jakie 
pieniądze mogą liczyć, w jakich ob-
szarach i jakie projekty będą bra-
ne pod uwagę. Mogą się też dowie-
dzieć kiedy dana alokacja zostanie 
uruchomiona.

- Co będzie priorytetem  
w tym nowym rozdaniu?

- Wsparcie to jest ukierunkowane 
przede wszystkim na zwiększenie 
zaangażowania przedsiębiorstw na 
rzecz wzrostu innowacyjności regio-
nalnej gospodarki. To realizowane 
będzie poprzez działania przyczy-
niające się do rozwoju mikro, ma-
łych oraz średnich przedsiębiorstw. 
W związku z tym będziemy wspie-
rać działania przyczyniające się do 
zwiększenia nakładów na działal-
ność badawczo-rozwojową wśród 
przedsiębiorców. Chcemy również 
stawiać na wykorzystanie technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych 
w mikro, małych i średnich przed-
siębiorstwach. Finansowane będą 

działania przyczyniające się do roz-
woju e-biznesu oraz zwiększenia 
wykorzystania tych technologii za-
równo wewnątrz firm, jak również 
w kontaktach z innymi podmiota-
mi. Przewiduje się również dota-
cje w zakresie przedsięwzięć tury-
stycznych, dostępu przedsiębiorstw 
do kapitału zewnętrznego, rozwoju 
klastrów oraz inkubatorów przedsię-
biorczości i akademickich inkubato-
rów przedsiębiorczości.

- Sektor energetyczny też 
może sporo zyskać?

- Rzeczywiście w tym nowym 
unijnym rozdaniu środków finan-
sowych na uwagę zasługiwać będą 
również przedsięwzięcia popra-
wiające efektywność energetycz-
ną, polegające na dotowaniu bu-
dowy i przebudowy infrastruktury 
służącej do produkcji i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł od-
nawialnych. Wspierane będą rów-
nież działania poprawiające efek-
tywność energetyczną oraz produk-
cję energii.

- Województwo śląskie jest 
obszarem o znacznej degrada-
cji terenu. Czy rewitalizację też 
uwzględniono w projekcie Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020?

- Poważnym wyzwaniem rozwo-
jowym dla regionu śląskiego jest 
nadanie nowych funkcji terenom 
zdegradowanym i poprzemysłowym 
oraz rewitalizacja przestrzeni miast. 
W związku z tym wsparcie mogą 
uzyskać też kompleksowe projekty 

rewitalizacyjne realizowane przez 
przedsiębiorców. Rewitalizacja do-
tyczyć będzie całościowych działań, 
mających na celu przywracanie do 
życia zdegradowanych społecznie, 
gospodarczo i środowiskowo obsza-
rów poprzez powrót do starej funk-
cji lub nadanie im nowej formy. 

- Jakiego rodzaju inwestycje 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego mogą liczyć na wspar-
cie w programie regionalnym?

- Rozwój przedsiębiorczości przy-
czynia się także do tworzenia no-
wych miejsc pracy oraz podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych. Podob-

nie, jak w poprzedniej perspektywie 
finansowej na wsparcie mogą liczyć 
osoby, które chcą rozpocząć własną 
działalność gospodarczą oraz wła-
ściciele przedsiębiorstw w początko-
wym okresie działalności. Dla pra-
cowników zostanie przygotowana 

oferta szkoleń i doradztwa zawodo-
wego. Realizowane będą też działa-
nia wpływające na kondycję przed-
siębiorstw przez przystosowanie pra-
codawców i pracowników do zacho-
dzących zmian gospodarczych. 

Rozmawiała: Beata Leśniewska
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Chcemy również stawiać na wykorzystanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych  
w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. 
Finansowane będą działania przyczyniające się do 
rozwoju e-biznesu oraz zwiększenia wykorzystania 
tych technologii zarówno wewnątrz firm, jak 
również w kontaktach z innymi podmiotami.

Pół miliarda euro do wzięcia
O możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 dyskutowano w Rudzie Śląskiej. Konferencję, która odbyła się w Miejskim Centrum 
Kultury im. H. Bisty zorganizował Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Rozmawiamy z AleksAndrą skowronek, wicemarszałek województwa śląskiego, 
która objęła patronat nad konferencją.
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Trzeba wyjaśnić, że zgod-
nie z ustawą z 13 czerw-
ca 2013 roku maksymalna 
odpłatność za godzinę za-

jęć w przedszkolach publicznych od 
1 września 2013 roku nie może być 
wyższa niż 1 zł. Na czerwcową se-
sję Rady Miasta trafił projekt uchwa-
ły dotyczący opłat w rudzkich przed-
szkolach. Uchwałodawca, którym 
jest prezydent miasta, zaproponował, 
że za pobyt malucha w placówce, 
w czasie przekraczającym pięć go-
dzin zegarowych - rodzice będą pła-
cić złotówkę za każdą kolejną go-
dzinę zajęć. W przypadku drugiego 
dziecka uczęszczającego do przed-
szkola ta opłata byłaby zmniejszo-
na do 70 groszy, a trzeciego i każde-
go kolejnego do 50 groszy. Na zwol-
nienie z płacenia mogłyby liczyć dzie-
ci z placówek opiekuńczo - wycho-
wawczych, te posiadające orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalne-
go lub opinię o wczesnym wspomaga-
niu rozwoju oraz pociechy rodziców 
korzystających z pomocy społecznej.

W trakcie sesji, radna Joanna Ko-
łada - w imieniu Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej zgłosiła 
wniosek formalny, proponujący ulgi 
dalej idące. W związku z ogólnopol-
ską akcją promowania rodzin wie-
lodzietnych radna zaproponowała 
w przypadku drugiego dziecka obni-
żyć opłatę do 50 groszy, a trzecie i ko-
lejne dziecko w rodzinie - uczęszcza-
jące do przedszkola - byłoby całkowi-
cie zwolnione z opłat za ponadnor-
matywny, czyli ponad pięciogodzinny 
pobyt w placówce. 

Niestety, prezydent Grażyna Dzie-
dzic, zamiast wyjść naprzeciw mło-
dym rodzicom i poprzeć wniosek rad-
nej stanowczo nie zgodziła się na 
zmianę swojego projektu uchwały, 
wywołując do tablicy naczelnik Wy-
działu Oświaty Aleksandrę Piecko. 
Wobec nie przedstawienia przez nią 
konkretnego finansowego przełoże-
nia tych zmian na budżet miasta rad-
ny Marek Wesoły zaproponował zdjąć 
uchwałę z porządku obrad. Powró-
ci ona najprawdopodobniej na sesję 
sierpniową, nie wiadomo jednak czy 
uwzględnione zostaną w niej propo-
zycje radnej Kołady.

Dziwi fakt, że prezydent miasta nie 
chce zwolnić z opłat przedszkolnych 

rodzin wielodzietnych, posiadających 
troje i więcej dzieci, skoro w swoim 
projekcie uwzględnia takie zwolnie-
nia w stosunku do pociech rodziców 
korzystających z pomocy społecz-
nej. Ci ostatni będąc na „utrzymaniu 
państwa” często nie pracują zawo-
dowo, mają więc czas, a nawet obo-
wiązek zająć się swoimi pociechami 
po pięciu godzinach pobytu w przed-
szkolu. Propozycja Klubu Radnych 
PO jest zasadna z jeszcze jednego po-
wodu. Od kilkunastu dni w mediach 
analizowany jest ranking najszybciej 
wyludniających się miast w Polsce. 
Liderem wyludnienia w skali kraju 
jest Bytom, niestety drugie miejsce 
w tym mało optymistycznym rankin-

gu zajmuje Ruda Śląska. Poprawie 
tej lokaty na pewno nie służy polity-
ka obecnych władz. Wbrew przedwy-
borczym obietnicom miasto w ostat-
nich czterech latach nie wybudowa-
ło ani jednego mieszkania. Chwali się 
za to budownictwem deweloperskim, 
na które młodych rudzian, chcących 
założyć rodziny, po prostu nie stać. 
Nie przybywa też miejsc pracy, bo po-
ważni inwestorzy omijają nasze mia-
sto szerokim łukiem. Czy w związku 
z drastycznym ubywaniem mieszkań-
ców prezydent miasta wyciągnie rękę 
do młodych ludzi i poprze propozycję 
opozycyjnych radnych? Tego dowie-
my się prawdopodobnie na najbliż-
szej sesji. (wt)

Prezydent Grażyna Dzie-
dzic na łamach lokalne-
go tygodnika stwierdziła 

że Platforma Obywatelska kon-
sekwentnie przez całą kadencję 
starała się odsunąć ją od władzy 
popierając i organizując kolej-
ne inicjatywy referendalne. Nie 
jest tajemnicą, że PO nie zga-
dza się ze sposobem sprawowa-

nia władzy w mieście - w obec-
nej kadencji. Nieprawdziwą jest 
natomiast informacja, że orga-
nizowała ona akcje referendal-
ne. Jedynym organizatorem re-
ferendum była Grupa Referen-
dalna, która potem przerodziła 
się w Stowarzyszenie Obywatel-
skie Referendum, czyli mówiąc 
wprost, mieszkańcy Rudy Ślą-

skiej. Nietrudno sobie wyobra-
zić, że taka brutalna prawda 
jest dla rządzących trudna do 
przyjęcia. Tak na marginesie, 
Referendyści, czyli mieszkań-
cy naszego miasta włożyli mnó-
stwo pracy w przygotowanie 
i przeprowadzenie referendum. 
Odbieranie im tego jest sporym 
nadużyciem.  (wt)

Wielokrotnie pisali-
śmy na naszych ła-
mach, że dziedziną, 

która naprawdę dobrze dzia-
ła w rudzkim magistracie jest 
autopromocja. Fachowcy, od-
powiadający za dobry wizeru-
nek miasta i prezydent Graży-
ny Dziedzic mają trudne za-
danie, aby wmówić mieszkań-
com, że jest dobrze, choć czę-
sto bywa źle. Budowanie po-
zytywnej legendy najlepiej wy-
chodzi na konkretnych przykła-
dach. Co jednak zrobić w sytu-
acji, kiedy za bardzo nie ma się 
czym pochwalić? Wtedy trze-
ba brać na warsztat, to co jest. 
Jak mówią stare przysłowia: 
„na bezrybiu i rak ryba” albo 

„z braku laku dobry kit”. Ostat-
nio, do śląskich dziennikarzy 
dotarła budująca informacja, 
że w Rudzie Śląskiej zamonto-
wano ławki w parkach. W śro-
dowisku zapanowała lekka kon-
sternacja. Gdyby media mia-
ły pisać o ławkach montowa-
nych we wszystkich miastach 
albo kolejnym metrze oddanej 

ścieżki rowerowej lub oknach 
wymienionych w przedszkolu, 
gazety musiałaby mieć objętość 
książki. Dziennikarze zapytali 
w tej sytuacji rzeczników in-
nych miast, czy u nich nie mon-
tuje się ławek albo też takie „in-
westycje” uważane są za zwykłe 
zadanie magistratu, którym nie 
wypada się chwalić? (jerry) 

PO nie organizowała referendum

Kolejny absurd w naszym mieście! By-
łam na cmentarzu w Nowym Bytomiu 
i… niedowierzanie. Osoba na wózku 

inwalidzkim nie mogła zaparkować samocho-
du obok cmentarza bo stoi znak - zakaz po-
stoju. Czy ktoś pomyślał o osobach starszych, 
niepełnosprawnych i ograniczonych rucho-
wo? Kto podejmuje tak absurdalne decyzje? 

Może ktoś z władz miasta mi odpowie, co lu-
dzie mniej sprawni mają zrobić w tym miej-
scu? Może urzędnicy zainterweniują w tej 
sprawie? Władze miasta chwalą się nieustan-
nie, że Ruda Śląska to miasto przyjazne oso-
bom niepełnosprawnym a rzeczywistość wy-
gląda trochę inaczej.

Anna (nazwisko do wiadomości redakcji)

Zakaz postoju, a co z niepełnosprawnymi?

Dziennikarze pytają rzeczników innych miast, czy Ruda Śląska 
aby nie przesadza chwaląc się zamontowaniem ławek w parku?

O jedną ławkę za daleko

ALEKSANDRA SKOWRONEK 
- wicemarszałek 
województwa śląskiego

- W pełni popieram propozy-
cję zgłoszoną na sesji przez rad-
ną Joannę Koładę. Nie tylko wpi-
suje się ona w ogólnopolską ak-
cję promowania rodzin wielo-
dzietnych, ale jest też wyjściem 
naprzeciw oczekiwaniom mło-
dych ludzi, którzy posiadają wła-
sne rodziny lub zamierzają je za-
łożyć. To powinien być pierw-
szy krok władz miasta w stosun-
ku do młodych mieszkańców, 
nakłaniający ich do pozostania 
w Rudzie Śląskiej. Tym bardziej, że 
obniżenie opłat za pobyt dziecka 
w przedszkolu, proponowane 
przez radną, nie rodzi żadnych 
skutków finansowych dla budże-
tu miasta. Każda gmina otrzymu-
je bowiem dotację z budżetu pań-
stwa na zajęcia w czasie przekra-
czającym pięć godzin, czyli poza 
podstawą programową. Posłu-
żę się przykładem Świętochłowic, 
gdzie do niedawna pełniłam funk-
cję zastępcy prezydenta miasta. 
Tam w 2014 roku dotacja z budże-
tu państwa na jedno dziecko wy-
nosi 1207 zł. Na tym przykładzie 
widać wyraźnie, że proponowa-
ne obniżki nie uszczuplą budżetu 
Rudy Śląskiej. Zyskają natomiast 
młode rodziny, a to dla każdej wła-
dzy powinno być priorytetem.

PreZydeNT miasTa Nie POZWala 
OBNiŻyĆ OPŁaT Za PrZedsZkOla
Czy rodzice dzieci uczęszczających do rudzkich przedszkoli mogą liczyć na obniżenie opłat? Wiele 
wskazuje, że tak, ale czy rzeczywiście o kwotę satysfakcjonującą mieszkańców, którzy w przedszkolu 
mają dwoje lub więcej pociech? Trudno powiedzieć. Wnioskowi radnej Joanny Kołady, proponującej 
większe ulgi, niż te zawarte w projekcie uchwały, stanowczo sprzeciwiła się prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic. W efekcie debatowanie nad dokumentem zostało przesunięte na kolejną sesję.



Absolutorium jest testem 
zgodności prezydenta z Radą 
Miasta. W samorządach, 
gdzie wszystko idzie gład-

ko, głosowanie absolutoryjne należy 
do formalności. Niestety, Ruda Ślą-
ska nie należy do tego grona. Media 
zależne od prezydent miasta wietrzą 
w tym polityczny spisek, choć rzeczy-
wistość potrafi być bardziej prozaiczna. 
Opozycyjnym radnym, którzy nie gło-
sowali za udzieleniem absolutorium, 
nie chodzi o politykę, lecz o miejskie 
pieniądze. Brak rzetelnej wiedzy na 
temat stanu miejskiej kasy jest jedną 
z przyczyn nieporozumień między 
opozycją a Grażyną Dziedzic. Przypo-
mnijmy, że pod koniec grudnia ubie-
głego roku Regionalna Izba Obrachun-
kowa negatywnie oceniła budżet mia-
sta zaplanowany na 2014 rok. Dopiero 
dzięki poprawkom zgłoszonym przez 
opozycję udało się przygotować pro-
jekt uwzględniający zastrzeżenia RIO, 
a jednocześnie chroniący w jakimś stop-

niu miasto przed narastającym deficy-
tem. Z kolei, w ubiegłym miesiącu wy-
buchła sprawa zwiększenia uprawnień 
prezydenta miasta do zaciągania zobo-
wiązań z tytułu umów, których realiza-
cja nastąpi w przyszłym roku. Skarb-
nik miasta chciała, aby limit ten wzrósł 
z 60 do 200 mln zł. Czyżby planując wy-

datki, służby finansowe „zapomniały” 
o 140 mln zł. Nadal niewyjaśniona po-
zostaje sprawa dwóch milionów złotych, 
które wyparowały w wyniku rzekomej 
afery finansowej z lutego 2012 roku. 
Radni opozycji nie kryją, że nie dali pre-
zydent Dziedzic absolutorium, ponie-
waż stracili do niej zaufanie. 
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Przypomnijmy, że do 
dramatycznych wy-
darzeń doszło w po-

niedziałek 14 lipca, w póź-
nych godzinach wieczornych. 
56-letni pacjent trafił do szpi-
tala kilka dni wcześniej z raną 
kłutą. W feralny poniedziałek 
był już po zabiegu, kiedy na-
gle dostał ataku furii. Zerwał 
się z łóżka, powyrywał dreny 
i zaczął demolować szpital. 
Włamał się do kuchni, gdzie 
uzbroił się w noże do smaro-
wania masła. Wezwano poli-
cję. Funkcjonariusze nie zna-
leźli innego sposobu na uspo-
kojenie pacjenta, jak postrze-
lenie go z ostrej broni. Z ra-

nami uda i miednicy ponow-
nie trafił na stół operacyjny. 
Nie przeżył.

W wypowiedziach dla me-
diów, dyrekcja szpitala uzasad-
nia wezwanie policji niezwy-
kłą agresją pacjenta. Z kolei ze 
wstępnych ustaleń munduro-
wych wynika, że interweniują-
cy funkcjonariusze też nie na-
ruszyli przepisów. Jak wytłu-
maczyć w takim razie śmierć 
pacjenta? W Internecie po-
jawiła się cała masa idiotycz-
nych komentarzy wychwalają-
cych sprawną i skuteczną ak-
cję. Ich autorom można jedy-
nie życzyć, aby nigdy nie zna-
leźli się w sytuacji 56-letniego 

pacjenta, który zamiast ratun-
ku znalazł w szpitalu śmierć. 
Policja nie strzelała do ucie-
kającego złodzieja samochodu 
ani do uzbrojonego bandyty. 
W takich sytuacjach należały-
by się brawa za odwagę. Mówi-
my o bezprecedensowym dra-
macie, którego ofiarą padł pa-
cjent szpitala. Niestety, media 
nie zadają zasadniczych py-
tań, które pomogłyby wyjaśnić 
i ustalić przyczyny tragedii. 
Dlaczego, zanim przyjecha-
ła policja, nie interweniowa-
ła ochrona szpitala? W oficjal-
nych wypowiedziach, przed-
stawiciele dyrekcji tej placów-
ki nie powiedzieli nic na temat 

systemu jej wewnętrznych za-
bezpieczeń. Bo, jeżeli szpital 
nie ma ochrony, to jest nara-
żony nie tylko na ataki agre-
sywnych pacjentów, ale tak-
że na zainteresowanie ze stro-
ny zwykłych bandziorów i zło-
dziei. Inna zagadka, to agresja 
pacjenta.

- Napady szału, furia i agre-
sja nie są niczym nadzwyczaj-
nym u pacjentów, wybudza-
nych z narkozy. Można kon-
trolować ten proces. Lekarze 
przecież wiedzą, jakie środ-
ki zaaplikowali pacjentowi 

i jak reaguje na nie organizm. 
Widziałem już niejedno, pra-
cując w szpitalu i w pogoto-
wiu. Policję wezwałem tylko 
raz, kiedy pijany kibic, jeszcze 
przed podaniem środka znie-
czulającego, nie chciał dać so-
bie zszyć głowy. Z informacji 
dotyczących rudzkiego wyda-
rzenia wynika, że pacjent był 
po zabiegu. Lekarze powinni 
mieć pod kontrolą proces jego 
wybudzania - mówi, prosząc 
o zachowanie anonimowości 
lekarz z 15-letnim stażem w 
ratownictwie medycznym. 

Policja nie ma sobie też nic 
do zarzucenia, choć warto się 
zastanowić, dlaczego nie dało 
się zastosować innych środ-
ków przymusu bezpośrednie-
go? Dlaczego policja nie uży-
wa siatek obezwładniających 
ani paralizatorów, które by-
wają w takich sytuacjach sku-
teczne. Jeżeli ta sprawa nie 
zostanie wyjaśniona do końca, 
będziemy żyli z przeświadcze-
niem, że każdego z nas może 
spotkać w szpitalu podobna, 
śmiertelna „przygoda”.

Jan Ostoja 

BOisZ siĘ PraWdy?
Nie reklamuj się u nas!
Jeżeli zależy ci na taniej, skutecznej i mądrej promocji:

dzwoń: 509 797 881, pisz: redakcja@naszagazeta.info
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Od tego szokującego wydarzenia, 15 lipca zaczynały się wszystkie, ogólnopolskie serwisy informacyjne. 
W rudzkim szpitalu policjanci postrzelili mężczyznę, który po wybudzeniu z narkozy zachowywał się 
agresywnie. Pacjent trafił jeszcze raz na stół operacyjny i tam zmarł. Dyrekcja szpitala nie ma sobie nic do 
zarzucenia. Policjanci też twierdzą, że działali zgodnie z procedurą. Zginął człowiek i nikt nie jest winien? 

kTO OdPOWie Za TĘ ŚmierĆ?

Po raz trzeci z rzędu prezydent Grażyna Dziedzic nie dostała od Rady Miasta 
absolutorium. Da się bez tego rządzić, ale trudno o lepszy sygnał, że mieszkańcy 
i reprezentujący ich radni, są już zmęczeni obecną kadencją.

JAROSłAW WIESZOłEK, przewodniczący Rady Miasta
W tej kadencji Grażyna Dziedzic otrzymała tylko raz absolutorium, co jest naj-

lepszym podsumowaniem jej czteroletnich rządów. W ubiegłym roku budżet 
miasta był wielokrotnie zmieniany, co nie pozwoliło na jego rzetelną ocenę, we-
ryfikację. Nadal nie wiemy, jaka będzie przyszłość Aquadromu. Nie wiemy, kiedy 
i czy w ogóle miasto przestanie dopłacać do tej spółki, generującej milionowe 
straty. Ruda Śląska nie prowadzi obecnie żadnej polityki inwestycyjnej, choć na-
pływ inwestycji jest jedyną szansą na wyrwanie naszego miasta z marazmu go-
spodarczego. To tylko kilka z powodów, dla których część radnych nie głosowała 
za udzieleniem absolutorium prezydent Grażynie Dziedzic. 

BeZ aBsOlUTOriUm

Po raz kolejny radni nie skwitowali prezydent Grażyny Dziedzic.
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Mieszkańcy ulicy 
Słowiańskiej skar-
żą się na najbliższe 
otoczenie, które czę-
sto jest zaniedbane. 
W niedalekiej odle-
głości od bloków 
znajduje się sporo 
chaszczy i wysokiej 
trawy. 

Niestety, jest ona koszo-
na dość rzadko i jak 
się okazuje po kilku-

krotnych monitach. Obecnie 
widać ich namiastkę w oko-
licach bloku z numerem „5”. 
Wcześniej podobne problemy 
zgłaszali lokatorzy budynku 
sąsiedniego. Jednym słowem, 
koszenie traw z opóźnieniem, 

w tym miejscu jest nagminne.
- Są to tereny miejskie i za 

ich utrzymanie wybrana przez 
miasto firma bierze pieniądze. 
Skoro odpowiada za porzą-
dek w tym miejscu, to powin-
na pilnować porządku. Nieste-
ty najczęściej kończy się to tak, 
że dzwonię do urzędu miasta 
i wskazuję gdzie trzeba wyko-
sić trawę. Jestem radnym dziel-
nicy i chętnie odpowiadam na 
interwencje mieszkańców, ale 
moją rolą nie jest stałe moni-
torowanie robót, za które ktoś 
bierze pieniądze - mówi radny 
Władysław Kucharski.

Mamy nadzieję, że urzędni-
cy przyjrzą się baczniej firmie, 
która odpowiada za utrzyma-
nie terenów zielonych w rejo-
nie ulicy Słowiańskiej.

(wt) Foto. MG

Zapewne spora część 
mieszkańców Rudy Ślą-
skiej, a w szczególności 
dzielnic Halemby oraz 
Wirku, pamięta Ośrodek 
Rekreacyjno-Wypoczyn-
kowy „Zdebel”. 

Położony w zaciszu tere-
nów zielonych, z dala 
od miejskiego hałasu, 

był idealnym miejscem let-
niego wypoczynku mieszkań-
ców, którzy z różnych powo-
dów letni, wakacyjny i upal-
ny czas zmuszeni byli spędzać  
w mieście. 

- Półtora hektarowy te-
ren, oferował wszystkim gru-
pom wiekowym, a głównie 
dzieciom i młodzieży w okre-
sie wakacji, wiele atrakcji  
w postaci pokaźnych rozmia-
rów basenu, kortów do tenisa, 
bieżni, boiska do gry w piłkę 
siatkową, placu zabaw, a na-
wet stawu z wypożyczalnią 
sprzętu pływającego - wspo-
mina pan Marek z Halemby.

Niestety, „Zdebel” zo-
stał sprzedany. W tej chwi-
li brakuje w naszym, ponad  

140-tysięcznym mieście otwar-
tego kąpieliska z prawdziwe-
go zdarzenia na miarę ośrodka 
„Ruda” w Rybniku, czy „Skał-
ki” w Świętochłowicach. Wła-
dze naszego sąsiedniego mia-
sta skorzystały z dobrodziej-
stwa funduszy europejskich  
i zafundowały mieszkańcom 
nowoczesny otwarty obiekt do 
letniego wypoczynku. Składają 
się na niego basen ekologiczny 
z wodą podgrzewaną przez sło-
neczne kolektory i oczyszczaną  
w naturalny sposób, park lino-
wy, ściana wspinaczkowa i bu-
dynek wielofunkcyjny, m.in.  
z boiskiem do gry w squash’a.

- Nasuwa mi się w związ-
ku z tym kilka pytań - 
mówi pan Marek - Co kie-
rowało rządzącymi Rudy 
Śląskiej, że za niewielkie 
w gruncie rzeczy pienią-
dze, pozbyli się tak atrak-
cyjnie położonego tere-
nu, bo leżącego w sąsiedz-
twie autostrady A4 i ulicy  
1. Maja? Jakie korzyści 
mieszkańcy Rudy Śląskiej 
w przyszłości będą czerpać 
ze sprzedaży ośrodka „Zde-

bel”? Z jakich otwartych ką-
pielisk w mieście, mogą ak-
tualnie skorzystać?

W kwestii ostatniego py-
tania naszego czytelnika od-
powiedź jest, niestety pro-
sta, nie ma w mieście inne-
go obiektu poza nowobytom-
skim otwartym kąpieliskiem 
przy ul. Ratowników. Miejsce 
średnio atrakcyjne, bo położo-
ne w środku osiedla, w sezo-
nie panuje tu nieopisana cia-
snota. Na dodatek obiekt ten 
w porównaniu z podobnymi 
w innych miastach nie wypa-
da najlepiej. O takie zestawie-
nie pokusił się jeden z regio-
nalnych dzienników i zarzu-
cił naszemu obiektowi brak  
w nim dbałości o otaczającą 
baseny trawę, a także o czy-
stość przebieralni i toalet.  
W takim kontekście obawiam 
się, że latem mieszkańcy Rudy 
Śląskiej pieniądze będą zo-
stawiali na przykład w Świę-
tochłowicach, na tamtejszej 
„Skałce”. Nowoczesny obiekt 
z basenem ekologicznym jako 
główną atrakcją, zostanie 
otwarty już 1 sierpnia.  (wt) 

Mieszkańcy ulicy Różanej 6, 
w dzielnicy Ruda mają pro-
blem z dojściem do budynku. 
Podczas deszczowej pogody 
nie mogą dotrzeć z parkingu 
do drzwi wejściowych bez 
„topienia się” w kałużach 
wody i błocie, które na bu-
tach wnoszą do mieszkań. 
Gołym okiem widać, że, 
droga prowadząca do wspo-
mnianego bloku pozostawia 
wiele do życzenia. 

- Jest całkowicie zniszczo-
na i od lat nie remontowana. 
Dziura, na dziurze i dziurą 
pogania, tak można ją opi-
sać w kilku słowach. Pół bie-
dy kiedy jest ładna pogoda, 
wtedy co najwyżej można 
skręcić nogę w kostce. Praw-
dziwy problem zaczyna się 
po deszczu. Walczymy o re-
mont, ale bezskutecznie. Już 
naprawdę brakuje nam cier-
pliwości - narzekają miesz-
kańcy.

Działania lokatorów wspiera 
radny Władysław Kucharski, 
pisząc pisma do właściciela, 
czyli MGSM „Perspektywa”.

- Od wielu lat na prośbę 
mieszkańców monitoruję tę 
sprawę. Wielokrotnie składa-
łem petycje w spółdzielni. Kil-
kakrotnie otrzymywałem obiet-
nice, że remont wspomnianej 
drogi znajdzie się w przyszło-
rocznym budżecie. Te odpowie-
dzi wywieszałem w budynku 
do wiedzy mieszkańców. Nie-
stety, mijały kolejne lata, a re-

montu jak nie było, tak nie ma 
- mówi radny Kucharski.

Dopowiada również, że 
ostatnia odpowiedź spółdzielni 
nie pozostawia mieszkańcom 
złudzeń. Szans na remont 
drogi w najbliższym czasie nie 
ma, bo na sfinalizowanie cze-
kają ważniejsze inwestycje. 
Mieszkańcom życzymy więc, 
aby ich droga jak najszybciej 
znalazła się wśród prioryteto-
wych dla spółdzielni przedsię-
wzięć remontowych.

(wt) Foto. MG

Z wielką pompą pod koniec 
czerwca władze miasta otwie-
rały w Orzegowie Burloch Are-
nę. Niestety, nie wszystkich 
mieszkańców ten obiekt cie-
szy. Tuż po hucznym otwarciu 
w jego bezpośrednim sąsiedz-
twie znajdował się stragan, 
który na co dzień stanowił 
miejsce schadzek podejrza-
nego towarzystwa. 

To jest nie do pomyślenia, 
że ktoś w Urzędzie Mia-
sta wydał pozwolenie na 

wybudowanie takiej budki, no po-
wiedzmy straganu, na którym ktoś 
od czasu do czasu miał handlować. 
Najczęściej jednak w budce zbiera-

ła się pijacka „elita”, która do rana 
urządzała sobie w tym miejscu ba-
langi.

Budka po interwencjach zosta-
ła wprawdzie rozebrana, ale po-
zostały bloki cementowe. Nieste-
ty, menele i młodzież dalej całymi 
nocami tam imprezują. Nie mamy 
już do kogo się zwrócić. Wzywamy 
straż miejską, która przyjeżdża po 
dwóch godzinach. Wtedy pijacy 
uciekają, ale po chwili znów wra-
cają. Wybudowano stadion, któ-
ry ma być dumą dzielnicy, a jest 
zbiorowiskiem pijącej młodzieży. 
Czy my mieszkańcy pobliskich do-
mów nie mamy prawa żyć i spać 
w spokoju? Czekamy na usunięcie 
tej paranoi. 

A tak na marginesie, powstał pięk-
ny Burloch z super oświetleniem, 
boiskiem i bieżnią. Niestety, to jest 
obiekt tylko dla rolkarzy i rugbi-
stów. Ciekawe, ile osób 
w Orzegowie i Go-
duli gra w rug-
by? My miesz-
kańcy pyta-
my, gdzie 
jest miej-
sce dla ro-
werów? Czy 
tak trud-
no na szero-
kiej bieżni wy-
dzielić miejsce 
dla rowerzystów?  
A gdzie mają pójść osoby 

starsze i nie-
pe łnospraw-

ne? Dla nich 
było to jedyne miej-

sce gdzie mogły wybrać 

się na wózkach na spacer, bo na uli-
cach boją się jeździć. Jak widać Bur-
loch ma dwa oblicza.

Aneta 
(nazwisko do wiadomości redakcji)

 List do Redakcji

Trawa rośnie „po pas”

Spółdzielnia obiecuje, 
lokatorzy toną w błocie

DRuga stRona BuRLocha

Tylko „Zdebla” żal…
Od sierpnia rusza w Świętochłowicach nowy, duży, ekologiczny basen. W naszym mieście jest tylko 
jedno odkryte kąpielisko, które budzi wśród jego użytkowników sporo zastrzeżeń. Zapewne, wielu 
rudzian wybierze się w upalne dni do Świętochłowic.
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Mając znacznie lepsze warunki 
lokalowe rozszerza swoją dzia-
łalność. W lipcu, już po raz 
drugi dyrektor fundacji Kry-

styna Zamorska zaprosiła panie na wieczór 
zdrowia i urody. To letnie spotkanie odbywa-

ło się pod hasłem „Moda na zdrowie”, a te-
mat podczas niego poruszany wciąż stanowi 
tabu w gabinetach lekarskich.

- Nietrzymanie moczu to już praktycz-
nie problem społeczny, dotyczy zarówno ko-
biet, jak i mężczyzn. Częściej jednak doty-
ka panie, które boją się przyjść z taką dole-
gliwością do lekarza. Wstydzą się jej, oba-
wiają samego badania i nie dowierzają, że 
schorzenie może być wyleczalne - mówi prof. 
Krzysztof Sodowski, który podczas spotkania 
wygłosił wykład na ten właśnie temat. Jogi-
nii Lidia Machaj pokazała natomiast, jak po-
mocna w walce z tą dolegliwą chorobą może 
być joga hormonalna.

- Chodzi nam przede wszystkim o to, aby 
na tych spotkaniach poruszać również pro-
blemy wstydliwe, o których panie często nie 
mają z kim porozmawiać. My o tych trud-
nych sprawach mówimy w sposób prosty  
i fajny. Można powiedzieć, że przełamujemy 
tabu - dodaje dyrektor Krystyna Zamorska. 

Honorowym gościem spotkania była wice-
marszałek województwa śląskiego, Aleksan-
dra Skowronek.

- Pamiętam Godulę Hope, jak rozpoczy-
nała swoją działalność na terenie Rudy Ślą-
skiej. Razem z fundacją prowadziliśmy pro-
gramy zdrowotne, badania przesiewowe 
wśród mieszkanek miasta. W tej chwili roz-
szerza ona swoje działania i to cieszy. In-
westując bowiem w nasze zdrowie, w dzia-
łania profilaktyczne, jesteśmy w stanie za-
pobiec wielu problemom i chorobom w przy-
szłości. To ma również duże przełożenie na 
całą ochronę zdrowia i środki na nią wydat-
kowane - podkreśla wicemarszałek Aleksan-
dra Skowronek.

Uczestniczki spotkania chętnie korzystały 
też z możliwości wykonania bezpłatnych ba-
dań profilaktycznych. Kolejne spotkanie po-
święcone zarówno zdrowiu, jak i urodzie dy-
rektor Krystyna Zamorska zapowiedziała już 
na jesień.

Tekst i foto (wt)

Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, a kon-
kretnie Administracja nr 
6 w Bykowinie, zadbała 
o aktywny wypoczynek 
mieszkańców dzielnicy. 

Kilka tygodni temu w po-
bliżu Miejskiego Przed-
szkola nr 47 przy ul. 

Szramka powstała siłownia 
pod chmurką. O tym, że była 
potrzebna świadczy ciągła 
obecność ćwiczących. Z tego 
miejsca rekreacji korzystają za-
równo starsi, jak i młodzi. Mają 
w czym wybierać, do ich dys-
pozycji jest aż osiem urządzeń.

- Pomysł stworzenia ta-
kiego miejsca zrodził się już 
dwa lata temu. Mówiło się 
wówczas o ustawieniu zaled-
wie dwóch, najwyżej czterech 
urządzeń. W tym roku poja-
wiła się szansa na wybudowa-
nie większego obiektu. Rudz-
ka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa sprzedała w Bykowienie 
teren pod galerię. Dzięki sta-
raniom moim i Administracji 
nr 6 środki finansowe pozosta-
ły w naszej dzielnicy. Wyszli-
śmy naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, którzy chcieli 
mieć takie miejsce do rekreacji 
blisko swoich domów. Fundu-
szy wystarczy jeszcze na par-
king w rejonie ulicy Polocz-

ka. Ta inwestycja też powin-
na ucieszyć mieszkańców tej 
części Bykowiny - mówi radny 
dzielnicy i od niedawna czło-
nek Rady Nadzorczej RSM 
Władysław Dryja.

Mieszkańcy potwierdza-
ją słowa radnego. Siłownia ze-
wnętrzna czyli pod przysłowio-
wą chmurką robi w Bykowinie 
furorę. 

- Czytałam o takich siłow-
niach na wolnym powietrzu, 
ale nie zdawałam sobie spra-
wy jaka to rewelacyjna spra-
wa. Mieszkam niedaleko i po-
mimo, że mam prawie 70 lat 
razem z koleżanką codziennie 
tu przychodzę. Takie miejsce 
było nam potrzebne. Nie mu-
simy nigdzie dojeżdżać, płacić 
za wstęp, możemy natomiast 
zadbać o zdrowie i kondycję - 
mówi pani Anna, mieszkanka 
pobliskiej ulicy Wilka.

Rudzka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa wykonała pierwszy 
krok. Władze miasta zapowia-
dają, że niebawem powstaną 
w Rudzie Śląskiej kolejne si-
łownie zewnętrzne. Najwyższy 
czas, bo w miastach ościen-
nych, nawet w niewielkich 
Świętochłowicach, mieszkań-
cy korzystają już z takich urzą-
dzeń do ćwiczeń, stojących  
w plenerze. 

(wt) Foto. Maciej Geyer

Obco brzmiały dla mnie takie 
pojęcia, jak podaż czy popyt. 
Lecz atmosfera, udzielała się 

całej rodzinie. Rok 1989, to był pa-
miętny rok. Polska przechodziła wte-
dy z gospodarki socjalistycznej na ka-
pitalistyczną. 

Jak pokazał czas, firma Rowery 
AGD RTV dała sobie wtedy radę i ra-
dzi sobie dobrze do dziś. Ćwierćwie-
cze firmy to także dziesiątki ludzi, 
którzy pracowali i pracują w firmie, 
to wiedza przekazywana przez zało-
życiela Zbigniewa Domżalskiego. 

To wiele momentów zadowolenia  
z uśmiechów klientów, którzy zara-
żeni przez nas pasją realizowali wie-
le ciekawych rowerowych projektów. 
Firma zajmowała się początkowo na-
prawą sprzętu turystycznego oraz 
AGD i RTV później też zajęła się han-

dlem, a w między czasie jeszcze pro-
wadziła biuro rachunkowe. Teraz na-
szą domeną jest sprzedaż rowerów, 
sprzętu AGD-RTV, serwis rowerowy 
i narciarski oraz szkoleniami narciar-
sko-snowboardowe. 

Zdobyte doświadczenie pozwala 
nam na świadczenie usług oraz do-
bór towarów, dzięki którym klienci 
mają pewność obsługi na najwyższym 
poziomie. Firma jest pomysłodawcą 

i organizatorem MTB Ruda Śląska. 
W tym roku odbędzie się 18. edycja 
tej imprezy. Zawody te były jednymi  
z pierwszych tego typu w Polsce. Or-
ganizowaliśmy także Śląską Masę Kry-
tyczną oraz pikniki bezpieczeństwa. 

Tadeusz Domżalski, właściciel.
 

Rowery AGD RTV 
Plac Niepodległości 4 

Ruda Śląska 

Ćwierć wieku temu powstał jeden z pierwszych prywatnych sklepów w Rudzie Śląskiej - Rowery AGD RTV w Halembie.

25 lat minęło...

Ta historia zaczęła się dla mnie, gdy miałem sześć lat. Pamiętam 
nawet dokładną datę - 17.07.1989r., Pamiętam też duże emocje, 
jakie towarzyszyły otwarciu prywatnego biznesu. Wtedy, jako mały 
chłopiec nie rozumiałem jeszcze tajników ekonomii. 

Siłownia pod chmurką 
robi furorę

Wieczór
zdrowia i urody
Fundacja Godula 
Hope, kojarząca się  
z profilaktyką i wszel-
kimi działaniami zwią-
zanymi z wczesnym 
wykrywaniem chorób 
nowotworowych  
u kobiet. Na dobre 
wrosła w krajobraz 
naszego miasta. Od 
niedawna zmieniła 
swoją siedzibę, 
przenosząc się na 
ulicę Główną 11, do 
Pawilonu A1  
w bielszowickiej czę-
ści naszego szpitala.
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MIAłA BYĆ ODNOWA, 
WYSZłO PO STAREMU

GRAżYNA DZIEDZIC na pewno liczy się w prezydenckiej 
stawce. Czy powtórzy sukces sprzed czterech lat? Wielu komen-
tatorów sceptycznie ocenia szanse obecnej prezydent Rudy Ślą-
skiej. W 2010 roku Grażyna Dziedzic startowała pod ambitnym 
hasłem odnowy miasta. Niestety, wyszło po staremu. Nie zosta-
ła spełniona większość przedwyborczych obietnic, dotyczących, 
m.in. likwidacji miejskiego biuletynu albo zachowania w rękach 
miasta Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Grażyna Dziedzic 
zostanie zapamiętana przez wyborców, jako kontynuatorka ryzy-
kownego pomysłu poprzednika, zbudowania w Rudzie Śląskiej 
parku wodnego, który okazał się inwestycją chybioną i obcią-
żającą budżet miasta. Grażynę Dziedzic dwa razy 
mieszkańcy próbowali odwołać w referendum. 
Trzy razy radni nie udzielili jej absolutorium. 
Zwolennicy obecnej prezydent wietrzą w tym 
polityczny spisek, choć prawda może okazać bar-
dziej bolesna. To mogą być dowody na zmęczenie 
i rozczarowanie tą prezydenturą.

NA ZDROWIE 
I NA RUDę ŚLĄSKĄ

ALEKSANDRA SKOWRONEK należy 
do faworytów wyścigu o prezydenturę. Jej 
atutem na pewno jest pełnione stanowisko. 
Szefowa rudzkiej Platformy Obywatelskiej 
piastuje urząd wicemarszałka województwa ślą-
skiego. Odpowiada za sprawy społeczne, w tym za ochronę 
zdrowia, które uchodzi za najtrudniejszą „działkę” w struk-
turze wojewódzkiej władzy. Aleksandra Skowronek radzi so-
bie dobrze i to zapewne będzie głównym motywem jej kampa-
nii wyborczej. Skoro potrafi ogarnąć służbę zdrowia w naszym 
regionie, to poradzi sobie także z problemami Rudy Śląskiej. 
Przeciwnicy wytykają Aleksandrze Skowronek przynależność 
partyjną. Jest to argument słaby, ponieważ większość kandy-
datów, także obecna prezydent, nie startuje z pozycji samot-
nego szeryfa, lecz dysponuje zapleczem politycznym i organi-

zacyjnym. Poza tym, w niedawnych wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, PO w Rudzie Śląskiej zdeklasowała rywali osią-
gając najlepszy wynik. 

KTO POWIEDZIAł, 
żE NIE STARTUJę?

JAROSłAW WIESZOłEK, przewodniczący 
Rady Miasta, jest sprawcą największej niespo-
dzianki na tym etapie przedwyborczych podcho-
dów. Kilka tygodni temu, głośnym echem 

odbiła się 
jego rezy-
gnacja ze star-
tu w wyborach  
- w barwach PiS. 
Nie wiemy, dlacze-
go tak się stało, a sami 
zainteresowani nie chcą 
na ten temat zbyt wiele mó-
wić. Sprawa jest o tyle dziwna, 

ponieważ Jarosław Wieszołek od początku tej kadencji, czyli od 
prawie czterech lat był murowanym kandydatem PiS w tegorocz-
nych wyborach samorządowych. W każdym razie, w miasto po-
szła informacja, że Wieszołek nie startuje w ogóle. Zapytaliśmy 
samego zainteresowanego.

- Nie startuję z listy PiS, co nie znaczy, że nie startuję w ogóle 
- odparł tajemniczo przewodniczący Rady Miasta.

Nieoficjalnie wiemy, że sporo śro-
dowisk namawia Jarosława Wie-

szołka, aby utworzył swoją li-
stę i jako jej lider ubie-

gał się o prezydentu-
rę. To nie 
jest do-

bra in-

formacja dla 
Grażyny Dziedzic, której 

zwolennicy lubią podkreślać jej bez-
partyjność. Popularny w mieście i ceniony za pra-
cę w samorządzie Wieszołek też jest bezpartyjny, a w kil-
ku przedwyborczych sondażach uplasował się na drugim miej-
scu, tuż za obecną prezydent.

CZARNY CZY 
GRANATOWO-CZERWONY KOŃ?

MAREK WESOłY, przewodniczący komisji budżetu w Ra-
dzie Miasta, dosyć nieoczekiwanie został kandydatem PiS, 
w miejsce lansowanego od prawie czterech lat Jarosława Wie-
szołka. Trudno ocenić, jak ta nagła zmiana wpłynie na wynik 
partii, która jest obecnie liderem sondaży społecznego poparcia. 
W wywiadzie dla telewizji „Sfera” Marek Wesoły wyznał, że chce 
być czarnym koniem gry o prezydenturę w Rudzie Śląskiej. Jest 
to trochę zaskakująca teza, ponieważ przedstawiciel PiS, czyli 
partii zmierzającej po władzę w kraju, powinien należeć do grona 
mocnych faworytów. Na mistrzostwach świata w piłce nożnej, jak 
zawsze, typowano do zwycięstwa Niemców, Holendrów, Brazylij-
czyków, ale czarnym koniem miała być świeża i odkrywcza Belgia 
albo Kolumbia. Marek Wesoły nie jest nowicjuszem na rudzkiej 
scenie politycznej, a za sobą ma politycznego giganta w granato-
wo-czerwonych barwach. 

PODNIESIE 
MIASTO Z KOLAN?

ZBIGNIEW DOMżALSKI, jeżeli potwierdzi swój start, należy 
do kandydatów ze sporymi szansami na przejście do drugiej tury, 
która zapewne rozstrzygnie o wyniku wyborów w Rudzie Śląskiej. 
Jego największym atutem jest rozpoznawalność. Nie wszyscy pa-
łają do niego miłością, ale niewielu jest rudzian, którzy nie zna-
ją Zbigniewa Domżalskiego. Nawet przeciwnicy cenią go za poli-
tyczną skuteczność. Nie jest tajemnicą, że Zbigniew Domżalski 

Im bliżej wyborów samorządów, tym tłoczniej robi się na liście kandydatów do najważniejszego stanowiska w mieście.  Ruda Śląska należy do  nielicznego grona miast naszego 
regionu, gdzie - zdaniem komentatorów politycznych - może dojść do  zmiany w fotelu prezydenta. Takie opinie wzmagają jedynie apetyty potencjalnych następców Grażyny Dziedzic.  
Prezentujemy subiektywną listę kandydatów, którzy mają realną szansę na zwycięstwo w grze o rudzki tron.

Gra o tron
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Miesięcznik samorządowy „Wspólno-
ta” opublikował ranking zamożności 
polskich miast. Dla Rudy Śląskiej 
to prawdziwy dzwon na alarm. Na 
48 sklasyfi kowanych miast na pra-
wach powiatu zajmujemy 41 miej-
sce. W stosunku do roku ubiegłego 
spadliśmy aż o 11 „oczek”. W 2007 
roku Ruda Śląska zajmowała w tym 
zestawieniu 12 miejsce.

Końcówkę tego zestawienia oku-
pują także inne śląskie miasta. 
Dla nas, to jest słaba pociecha, 

ponieważ to inni, a nie Ruda Śląska, 
próbują wyjść z tego dołka. Jedyną szan-
są na wzrost zamożności miasta jest roz-

kręcenie koniunktury gospodarczej. 
Wiedzą o tym Świętochłowice i Bytom, 
które przystąpiły do Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej i doskona-
le radzą sobie w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na inwestycje. Pod tym 

względem, ostatnie cztery lata, moż-
na uznać w Rudzie Śląskiej za zmar-
nowane. Symbolicznym tego dowodem 
mogą być opisywane przez nas perype-
tie przedsiębiorcy, który chce otworzyć 
w naszym mieście linię do niskotempe-
raturowej pirolizy gumy. Ma zezwolenia 
od wszystkich instytucji, ale nasze wła-
dze nie chcą mu dać zgody na urucho-
mienie zakładu. Takie sytuacje się msz-
czą, a łatka miasta nieprzyjaznego inwe-
storom, szybko rozchodzi się w środo-
wiskach gospodarczych. Bez inwestycji 
i bez pomysłu na zbudowanie poten-
cjału gospodarczego Rudy Śląskiej, w 
przyszłym roku spadniemy jeszcze niżej 
w tym wstydliwym zestawieniu. 

był pomysłodawcą, organizatorem i promotorem zwycięskiej kam-
panii Grażyny Dziedzic. Latem 2010 roku niewielu dawało mu 
szansę na zwycięstwo z silnym i dobrze zorganizowanym Andrze-
jem Stanią, ówczesnym prezydentem. Domżalski wiedział jed-
nak, na kogo postawić i jak poprowadzić kampanię, aby wygrać. 
Ale to już przeszłość. Drogi Zbigniewa Domżalskiego i Grażyny 
Dziedzic rozeszły się. Elektorat „odnowy” z 2010 roku nie będzie 
miał łatwego wyboru. Pytaliśmy Zbigniewa Domżalskiego, dlacze-
go bierze pod uwagę start w wyborach.

- Bo chcę to miasto podnieść z kolan - odparł Zbigniew Do-
mżalski.

W POLITYCE 
NIE MA WAKACJI

KRZYSZTOF CHROMY reprezentuje środowisko referendy-
stów. Publikujemy ten tekst na kilka dni przed konwencją wy-
borczą Stowarzyszenia Obywatelskiego Referendum. Nie wiemy, 
jak wyjdzie ta impreza, ale sam pomysł, aby w środku lata zor-
ganizować przedwyborczy wiec jest godny uwagi. Wielu kandy-

datów niesłusznie sądzi, że na okres wakacji miasto wylud-
nia się, a nieliczni mieszkańcy, którzy pozostali, marzą 

jedynie o kawałku cienia i zimnym piwie. Wbrew 
pozorom środek lata to jest bardzo dobry mo-

ment na akcję polityczną, ponieważ kon-
kurencja wtedy śpi, a mieszkańcy chętnie 
posłuchają o czymś poważniejszym, niż ty-
powe wakacyjne ogórki. Atutem tego śro-

dowiska jest także sam kandydat na prezydenta. 
Krzysztof Chromy jest sekretarzem miasta w Cho-
rzowie. Zna się na samorządzie, ale - na razie - stoi 
trochę z boku rudzkiego „piekiełka”. To może być 
ważny argument dla wyborców, którym opatrzyły się 
już twarze głównych aktorów politycznego thrillera 

„R jak Ruda”.

USTAWKA?

JóZEF OSMENDA reprezentuje w wyborach środowisko lewi-
cy. Jego start jest dosyć zagadkową historią. W Radzie Miasta nie 
ma bowiem mężniejszego rycerza broniącego czci i godności Gra-
żyny Dziedzic przed atakami opozycji. Józef Osmenda zgadza się 
i popiera we wszystkim obecną prezydent. Stoi przed nim nie-
zwykle trudne zadanie, bo musi przecież - jak każdy kandydat 
- przeprowadzić kampanię wyborczą. Jaki przedstawi program? 
Przecież każda kampania opiera się na krytyce, tego co jest. 
A co może skrytykować radny Osmenda, skoro popiera i akceptu-
je rządy Grażyny Dziedzic? Kibice piłkarscy pamiętają zapewne 
(nie)sławny mecz Niemcy - Austria z 1982 roku, który przeszedł 
do historii, jako największa i najbardziej bezczelna ustawka w hi-
storii futbolu. Między polityką a sportem jest sporo analogii. 

GDZIE ONI SĄ?

Lista kandydatów nie jest jeszcze zamknięta. Zapewne poja-
wi się więcej chętnych do najważniejszego urzędu w mieście. Na 
plotkarskiej giełdzie, wśród nazwisk ewentualnych pretenden-
tów, pojawia się, m.in. radna Anna Łukaszczyk. Kiedyś należa-
ła ona do ścisłej grupy trzymającej władzę w Rudzie Śląskiej ra-
zem z Grażyną Dziedzic. Drogi obu pań rozeszły się. Anna Łu-
kaszczyk walczy z kompostownią, a jej determinacja budzi po-
dziw wielu mieszkańców. Kto wie, czy po władzę nie zechce też 
sięgnąć Marceli Murawski, charyzmatyczny lider związkowy 
z „Sierpnia 80”. Uchodzi on za oddanego sojusznika obecnej 
prezydent, ale jak długo może stać w cieniu człowiek z takim 
temperamentem politycznym i możliwościami organizacyjnymi? 
Zapewne, na przedwyborczej giełdzie pojawią się kolejne nazwi-
ska. Ile czarnych koni kryje się jeszcze w cieniu, tych którzy na 
razie dominują na rudzkiej scenie politycznej? Jedno jest pewne. 
Im bliżej listopada, tym będzie ciekawiej.

Jerzy Filar 

Im bliżej wyborów samorządów, tym tłoczniej robi się na liście kandydatów do najważniejszego stanowiska w mieście.  Ruda Śląska należy do  nielicznego grona miast naszego 
regionu, gdzie - zdaniem komentatorów politycznych - może dojść do  zmiany w fotelu prezydenta. Takie opinie wzmagają jedynie apetyty potencjalnych następców Grażyny Dziedzic.  
Prezentujemy subiektywną listę kandydatów, którzy mają realną szansę na zwycięstwo w grze o rudzki tron.

Gra o tron
Ktokolwiek zostanie prezydentem Rudy Śląskiej, będzie musiał  

zmierzyć się z problemami, których powaga i ciężar gatunkowy daleko 
wykraczają poza doraźne spory i konflikty.

Pogłębiające się z roku na rok ubo-
żenie, nie jest jedynym problemem 
naszego miasta. Kto zbuduje dobro-
byt Rudy Śląskiej, skoro jest nas 
coraz mniej? Grupa socjologów 
z Uniwersytetu łódzkiego przeana-
lizowała sytuację demografi czną 
w polskich miastach. Mamy się czym 
martwić. Okazało się, że w zestawie-
niu miast o ujemnym saldzie migracji 
przodują trzy miasta: Wałbrzych, 
Bytom i Ruda Śląska. Na przestrzeni 
20 lat liczba mieszkańców naszego 
miasta zmalała o 14,7 procent.

W sąsiednim powiecie mikołow-
skim, można spotkać praw-
dziwe enklawy „emigrantów” 

z Rudy Śląskiej. Dlaczego budują domy 
tam, a nie w rodzinnym mieście?

- W Rudzie Śląskiej jest mało ofert, je-
żeli chodzi o działki pod budownictwo 
mieszkaniowe. Ofert jest mało, a przez to 
ceny są wygórowane - mówi świeżo upie-
czony mieszkaniec Mikołowa.

Władze miasta ustami swojego rzeczni-
ka wyjaśniają, że miasto oferuje sporo te-
renów deweloperom. Ale, czy to jest po-
lityka mieszkaniowa? W każdym mieście 

powstają deweloperskie osiedla, które ofe-
rują za drogie mieszkania, jak na kieszeń 
przeciętnego mieszkańca. Szkoda, że 
rzecznik nie chciał zdradzić, ile w latach 
2011 -2014 miasto wybudowało mieszkań 
komunalnych dla młodych i mniej zasob-
nych mieszkańców?

Emigracji nie da się zatrzymać, jeże-
li miasto nie podejdzie do problemu po-
ważnie i zacznie działać, zamiast karmić 
mieszkańców kiepską propagandą sukce-
su, według której Ruda Śląska znajduje 
się w czwórce polskich miast, gdzie żyje 
się najlepiej. Mieszkańcy nie kupują ta-

kich fałszywych frazesów. Rudzianie mu-
szą poczuć się gospodarzami we własnym 
mieście, aby zdecydowali się tutaj budo-
wać swój życiowy dobrobyt. Taki silny im-
puls, ukierunkowany na patriotyzm lokal-
ny i podkreślony konkretnymi działania-
mi, muszą dać władze miasta. Czy tak się 
dzieje? Statystyki dowodzą, że nie.

Jest nas coraz mniej

Biedniejemy
Miejsca zajmowane 

przez Rudę Śląską w rankingu 
zamożności miast

2007r. - 12
2012r. - 30
2013r. - 41

POROZUMIENIE DLA RUDY ŚLĄSKIEJ
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY TAKŻE MŁODZIEŻ
Jeżeli jesteś mieszkańcem, któremu zależy na rozwoju Rudy Śląskiej oraz aktywną osobą, która ma pomy-

sły, potrafi działać społecznie w zespole, aby je zrealizować w działalności samorządowej dla dobra Rudzian i nasze-
go Miasta, to prosimy o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Zbigniewem Domżalskim (tel. 501 153 853) 
lub poprzez drogę mailową: porozumienie.rs@op.pl.

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

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

JEŻELI NIE UKOŃCZYŁEŚ 25 LAT - GWARANTUJEMY CI CO NAJMNIEJ PIĄTE MIEJSCE 
NA NASZEJ LIŚCIE KANDYDATÓW DO RADY MIASTA.

W imieniu Zarządu,
Sekretarz Eugeniusz Jarczyk

14,7 proc. 
- skala spadku liczebności 

Rudy Śląskiej na przestrzeni 
ostatnich 20 lat.
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Kolejne ubezpie-
czenie, to tzw. AC. 
Jest dobrowolne 
i czy go mamy, czy 

nie, zależy wyłącznie od posia-
dacza pojazdu. Ja uważam, że 
warto je mieć (to wiedza z co-
dziennej praktyki), ale decyzję 
pozostawiam właścicielom po-
jazdów. Tutaj teorie są różne…

Są wakacje, wielu z nas po-
dróżuje samochodami po ca-
łej Europie i takich kierowców 
namawiam do zabezpiecze-
nia się samochodowym ubez-
pieczeniem „assistance”. To 
ubezpieczenie pozwoli nam 
otrzymać pomoc w przypad-
ku tarapatów na drodze… Wy-
starczy tylko zadzwonić pod 
wskazany na polisie numer te-
lefonu. Rozmawiają po polsku 
i poinstruują co dalej robić 
w oczekiwaniu na pomoc.

Założenie ubezpiecze-
nia „assistance” to zapewnie-
nie maksymalnego komfortu 
i bezpieczeństwa podróżowa-
nia w Polsce i za granicą. Zda-
rza się i to często, że kierow-
ca nie zdaje sobie sprawy, iż 
może liczyć na wsparcie w ja-
kiejś sytuacji lub nie jest świa-
domy, że jego ubezpieczenie 
czegoś nie obejmuje. W tym 
miejscu podkreślam, że za-
kres pomocy jest różny w za-
leżności od towarzystwa, które 
sprzedało ubezpieczenie.

Generalnie panuje przeko-
nanie, że na pomoc „assistan-
ce” składają się: holowanie 
w przypadku braku możliwo-
ści kontynuowania jazdy, uru-

chomienie auta zimą po wy-
czerpaniu akumulatora, po-
moc w przypadku przegrza-
nego silnika czy zmiana koła. 
Tymczasem elementów „as-
sistance” jest więcej, często 
niestandardowych, o których 
warto wiedzieć przed zawar-
ciem umowy. Oto kilka z nich:

DOWóZ 
PALIWA

Zdarza się, że w drodze za-
braknie nam paliwa. Jest to 
szczególnie kłopotliwe na au-
tostradzie, pomiędzy stacjami 
benzynowymi. Wtedy wystarczy 
zabezpieczyć samochód, ozna-
kować i zadzwonić. Niektóre 
pakiety „assistance” gwarantują 
dostarczenie paliwa maksymal-
nie do 30 minut od zgłoszenia, 
co bez wątpienia jest dużą po-
mocą w takiej sytuacji.

WYCIĄGANIE POJAZDU 
Z ROWU

Standardowy zakres „assi-
stance” zawiera wsparcie na 
wypadek wjechania w zaspę, 
utknięcia w błocie czy naje-

chania na wysoką przeszko-
dę. Mniej powszechną usługą 
jest natomiast pomoc, gdy sa-
mochód ubezpieczonego kie-
rowcy wjedzie do rowu. Pod-
czas zakupu warto zapytać do-
radcę, czy wybrany pakiet za-
wiera również taką możliwość.

KIEROWCA ZASTęPCZY 
ZA GRANICĄ

Do podstawowego zakre-
su „assistance” zazwyczaj nie 
zalicza się pomoc oferowa-
na kierowcy i jego pasażerom 
w razie nagłego zachorowa-
nia za granicą. Ale są warian-
ty ubezpieczeń, w których na 
taką pomoc można liczyć. Po-
lega ona na pokryciu kosztów 
leczenia i hospitalizacji, a tak-
że na zorganizowaniu kierow-
cy zastępczego, który zajmie 
się prowadzeniem pojazdu 
z powrotem do Polski (bez li-
mitu kilometrów).

POMOC TAKżE 
POD DOMEM

Zawierając ubezpieczenie, 
konieczne jest sprawdzenie, 

jakie wykluczenia odpowie-
dzialności zawiera posiadany 
pakiet „assistance”. Szczegól-
ną uwagę trzeba zwrócić na 
to, czy pomoc na pewno obej-
muje uruchomienie akumula-
tora bezpośrednio pod domem 
właściciela samochodu, w ja-
kiej odległości od miejsca za-
mieszkania można liczyć na 
holowanie. Nieraz może to 
być nawet 700 km, co ozna-
cza, że pomoc jest możliwa 
właściwie w całej Polsce.

POMOC 
FACHOWCA

Unieruchomienie pojaz-
du może mieć czasem bar-
dzo prozaiczną przyczynę, np. 
zagubienie lub zatrzaśnięcie 
w aucie kluczyków. Elemen-
tem „assistance” niektórych 
Towarzystw Ubezpieczenio-
wych jest pomoc i w takich sy-
tuacjach. Na miejsce dojedzie 
fachowiec, który otworzy „za-
blokowany” przez nieuwagę 
samochód.

To tylko kilka elementów, 
które powinny skłonić po-
dróżujących do zabezpiecze-

nia się przed niespodzianka-
mi w trasie. Nie wskazuję żad-
nego Towarzystwa, w którym 
„asistance” należy wykupić, 
ale przed wyborem takiej fir-
my, zalecam dokładne spraw-

dzenie, jaką dokładnie pomoc 
i w jakim zakresie proponuje. 
A potem najlepiej z tej pomo-
cy nie korzystać, a poniesione 
koszty wliczyć w tzw. „spokój 
ducha”.
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Świętochłowice - Zgoda 
(przed Domem Kultury), 
ul. Wojska Polskiego 48, 
tel. 602 178 996, 
www.grecars.pl

■ SERWIS OPON
■ DUŻY WYBÓR OPON UŻYWANYCH
■ SERWIS KLIMATYZACJI
■ TŁUMIKI
■ HAMULCE
■ ZAWIESZENIA
■ DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

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

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

Promocyjne kredyty 50/50 i 3x33. 
Specjalne wersje limitowane i specjalne ceny. 
Już od 67 490,00 zł !!!
Zapraszamy do Salonu.

Jerzy Paja

Moto 
rady

PrZeZOrNy dOBrZe UBeZPiecZONy
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Specjalnie dla nas, o rudzkiej malarce pisze 
RYSZARD TIL, znany śląski pisarz, poeta, krytyk literacki.

Artystka z Rudy Śląskiej. Mijasz ją w skle-
pie, na przystanku autobusowym. Widzisz 
tylko piękną kobietę. Ta niekonwencjonal-
nej urody kobieta ołówkiem i pędzlem two-

rzy piękno.
Jej obrazy i szkice dostarczają doznań ekstatycz-

nych emanując niesztampowymi kolorami i wysubli-
mowaną sztuką refleksów. 

Stosując różne techniki olejną, akrylową, akwa-
relę także rysunek ołówkiem i węglem uważając, 
że w każdym człowieku jest tak wiele piękna, nawet  
w ludzkich niedoskonałościach tworzy portrety wy-
jątkowe.

Z okna jej pracowni za firankami w kwiaty wi-
dać kościół, który ona szkicuje namiętnie pogryza-
jąc orzechy. Trójka jej wspaniałych dzieci inspiruje 
tą nieprzeciętną „dziołche z naszego placu” do ma-
lowania dzieł pełnych ciepła, nasączonych nostalgią 
i radością.

Bogumiła zaczytuje się publikacjami o sztuce, im-
presjoniści to jej przewodnicy po malarstwie - swą 
paletą zauroczył ją Renoir. Pani Bogumiła Pacyna 

ciągle zgłębia tajniki pędzla i palety doskonaląc swo-
je umiejętności w pracowni Wiesławy Kamieńskiej.

Ze zwiedzanych muzeów i galerii, do których jeź-
dzi gdy tylko to możliwe czerpie nauki wzbogacają-
ce jej malarską doskonałość, a barwy głosu Cohena, 
którego piosenki towarzyszą jej często podczas pracy 
twórczej, wplata ukradkiem w melancholię obrazów.

Takiej drugiej wspaniałej „dziołszki” w Rudzie Ślą-
skij niy znońdziecie.

Zaś na łobrozki łod Bogusi niy jeden milioner się 
skusi.

BogumiłA PAcynA, współczesna Susanne Valadon

Nasza dziołchaz Bykowiny
Wspólczesna 
suzanne Valadon

Powierzchownie
nie romantyczna
chroniona tarczą
boga nieba i piorunów
nienasycona uczuciami
pięknieje
w kolorach Tycjana 
na paryskim błękicie
tworząc portrety
dusz przeczytanych
na zakrętach życia
w nutach Cohena
koi niespełnienia
obcując z nią
w butelce jutra
nie zobaczysz dna

 R.Til
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- Minął ponad rok od wdrożenia usta-
wy. Fundusz, który wcześniej wspierał 
kampanie informacyjne przeprowadził 
badania i diagnozę potrzeb informacyj-
nych dla społeczności lokalnych. Z jednej 
strony wydaje się, że to działa lub pra-
wie dobrze działa, ale jednocześnie wi-
dzimy, że są luki i mieszkańcom brakuje 
informacji. Żeby takie informacje kiero-
wać skutecznie, musimy wiedzieć, jakie 
są potrzeby. W większości wynikają one 
jednak z konieczności przełamywania 
stereotypów czy przyzwyczajeń - stwier-
dziła prezes WFOŚiGW Gabriela Lenar-
towicz, która otworzyła konferencję. 

Podczas konferencji uczestnicy za-
poznali się z celami strategicznymi pla-
nu gospodarki odpadami dla wojewódz-
twa śląskiego oraz działalnością kontrol-
ną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska w Katowicach, które wy-
nikają z przepisów „ustawy śmieciowej”. 
Prezentację przygotowali Bogdan Pasko  
z Urzędu Marszałkowskiego oraz Bogu-
sława Plewnia z WIOŚ. Prelegenci przy-
pomnieli, że kontroli na terenie woje-
wództwa śląskiego podlega: 
l 167 gmin (w IV regionach)
l 8 instalacji mechaniczno biologicznego 

przetwarzania odpadów (MBP),
l 30 sortowni
l 30 kompostowni
l 28 składowisk odpadów innych niż nie-

bezpieczne i obojętne, do przyjmowa-
nia odpadów komunalnych

l 7 instalacji paliw alternatywnych.
Wspomniano także o głównych niepra-

widłowościach, które zaobserwowano za-
równo w gminach, jak i w firmach, któ-
re prowadzą zbiórkę odpadów. Podkreślo-

no, że są one na bieżąco usuwane. Po-
nadto przypomniano o wytycznych usta-
wy „śmieciowej”, która nakłada na gmi-
ny obowiązek sukcesywnego zwiększania 
masy odpadów do recyklingu - w 2020r. 
powinny osiągnąć poziom 50 procent.

PONADTO 
PRZYPOMNIANO O CELACH

Podsumowując omówienie planu go-
spodarki odpadami dla województwa ślą-
skiego prelegenci z WIOŚ stwierdzili, że:
l osiągnięcie wymaganych poziomów re-

cyklingu, przygotowania do ponowne-
go użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenia masy odpadów ko-
munalnych ulegających biodegrada-
cji przekazywanych do składowania 
nie będzie możliwe bez rozwoju selek-
tywnej zbiórki odpadów jak najbliżej 
miejsca ich powstawania;

l osiągnięcie celów w zakresie ograni-
czenia ilości odpadów organicznych 
kierowanych do składowania, wymaga 

dalszego rozwoju metod biologicznych 
i mechaniczno-biologicznych oraz 
wprowadzenia termicznego prze-
kształcania odpadów, jako elementu 
kompleksowego systemu zagospoda-
rowania odpadów komunalnych.

Ponadto dla osiągnięcia określonych 
celów w gospodarce odpadami komu-
nalnymi wymagana jest dalsza edukacja 

ekologiczna promująca zapobieganie po-
wstawaniu odpadów oraz właściwe po-
stępowanie z nimi, w tym ich selektyw-
ne zbieranie.

Natomiast Ewa Cofała - Kierownik Ze-
społu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekolo-
gicznej i Profilaktyki Zdrowotnej Fundu-
szu, przedstawiła wyniki przeprowadzo-
nej ankiety dla gmin i wynikające z niej 
wnioski dotyczące konieczności i sposo-
bów dalszych działań informacyjno-edu-
kacyjnych dla mieszkańców wojewódz-
twa śląskiego w zakresie gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. Najczę-
ściej gminy kolportowały materiały infor-

macyjne, organizowały spotkania, even-
ty oraz publikowały informacje w pra-
sie, ale nadal jest potrzeba dotarcia do 
mieszkańców w zakresie dzikich wysy-
pisk śmieci oraz segregowania odpadów.

KOLEJNY KONKURS W 2014 

W ubiegłym roku, Fundusz po raz 
pierwszy ogłosił dedykowany dla gmin 
konkurs na realizację kampanii infor-
macyjno-edukacyjnych w zakresie no-
wego systemu gospodarki odpadami. 
Złożono 28 wniosków indywidualnych 
i 1 zbiorowy. Działania dofinansowane 
przez WFOŚiGW w Katowicach prze-
prowadzono na terenie 28 gmin oraz 
GZM. Udzielono dotacji na kwotę 336 
459 zł. W tym roku konkurs będzie 
kontynuowany. Podczas konferencji  
w Mikołowie zainaugurowana została 
II edycja Konkursu na realizację kam-
panii informacyjno-edukacyjnych do-
tyczących gospodarki odpadami na te-
renie gmin. Celem tegorocznej edycji 
konkursu, skierowanego do gmin, ich 
związków i stowarzyszeń z terenu wo-
jewództwa śląskiego, jest wyłonienie  
i dofinansowanie zadań, których re-
alizacja nauczy mieszkańców jak naj-
skuteczniejszego i najefektywniejsze-
go gospodarowania odpadami komu-
nalnymi.

Działania prowadzone przez gminy  
w ramach kampanii powinny mieć na 
celu m.in.:
l przedstawienie korzyści dla środowiska 

płynących z przyjęcia nowych rozwią-
zań w zakresie gospodarki odpadami, 

l ukazanie zalet związanych z prowa-
dzeniem selektywnej zbiórki odpadów 
oraz ich segregacji, 

l wzrost świadomości mieszkańców  
w zakresie zasad zbierania i gospoda-
rowania odpadami komunalnymi na 
terenie danej gminy.

Szczegółowe warunki dofinansowa-
nia zostały przestawione na stronie Fun-
duszu: www.wfosigw.katowice.pl. Wnio-
ski będą przyjmowane w terminie do 
31.07.2014r.

Przypomnijmy, że WFOŚiGW w Ka-
towicach wspiera działania edukacyj-
no-informacyjne dotyczące gospodar-
ki odpadami już od wielu lat. W 2010 
roku przeprowadził konkurs na rocz-
ną kampanię edukacyjną dla dorosłych 
mieszkańców woj. śląskiego, której ce-
lem było przekazanie wiedzy na temat 
świadomego gospodarowania odpada-
mi. Efektem konkursu była kampania 
„Życie po śmieciach”, w ramach której 
stworzono między innymi interaktywną 
mapę dzikich wysypisk w naszym woje-
wództwie, kilkadziesiąt z nich udało się 
zlikwidować. 

W Śląskim OgrOdZie BOTaNicZNym 
w mikołowie dyskutowano na temat 

gospodarki odpadami w naszym regionie.
„Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach” to 
tytuł konferencji, która odbyła się pod koniec czerwca w Śląskim Ogrodzie Botanicznym  
w Mikołowie. Gospodarzem imprezy był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na Konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele 
gmin, które wypełniły internetową ankietę na temat skuteczności działań informacyjno-
edukacyjnych podejmowanych w ramach wdrażania nowych rozwiązań w gospodarce 
odpadami komunalnymi, przygotowaną przez Fundusz na początku bieżącego roku.



LOKAL UżYTKOWY 
NA SPRZEDAż W ŚWIęTOCHłOWICACH

Lokal użytkowy nr 03 usytuowany w kondygnacji podziemnej 5-kon-
dygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 39 w Święto-
chłowicach składający się z 6 pomieszczeń połączonych ciągiem ko-
munikacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 105,82 m2. 

Przetarg ustny nieograniczony: 
12 września 2014r. o godz. 1100 

w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

Cena wywoławcza - 160 000 zł.
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium w wysokości 30 000 zł uprawniające do licytacji należy 
wnieść przelewem na konto do dnia 08 września 2014r. 

Wadium należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez ING 
Bank Śląski S.A. O/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 
8149 7178. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na 
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Ogłoszenie o przetargu dostęp-
ne jest w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP.
Szczegółowych informacji na temat warunków przetargu i wymogów 
składania oferty udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 113, tel. 32-3491-935.

drugi publiczny przetarg ustny n i e o g r a n i c z o n y
w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego 
położonego w Świętochłowicach przy ulicy:
Katowicka 30e/2 - pow. użyt. 106,64 m2

cena wywoławcza - 139 000 zł
wadium - 16 000 zł

termin przetargu - 22 sierpnia 2014r. godz. 1100

Powyższy przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim  
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Postąpienie - nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskie-
go w Świętochłowicach (p. 5) lub winno wpłynąć na konto 
Urzędu nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzo-
ne przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice w terminie do 
18 sierpnia 2014r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się 
datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach 
(p. 118), tel. 32/3491-931. 
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg  
z uzasadnionej przyczyny. 

PREZYDENT MIASTA ŚWIęTOCHłOWICE OGłASZA
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- 17 października 1998 
roku, Jan Paweł II podczas 
spotkania z rudzkimi ultra-
marotończykami, kiedy usły-
szał, że trasę do Watyka-
nu pokonali biegiem, powie-
dział: „sport, jaki piękny spo-
sób sławienia Pana Boga”...

- Miał papież rację, bo człowiek 
jest istotą duchowo-cielesną. Dla-
tego też w swoim życiu potrzebu-
je relacji z Bogiem, a w przypadku 
sportowca jest to moment kon-
centracji i odniesienia do warto-
ści nadprzyrodzonej przy osiąga-
niu wyników sportowych.

- Skąd u księdza sportowe 
zamiłowania?

- Od dzieciństwa interesuję się 
sportem i czynnie go uprawiam. 
W przeszłości zacząłem grę w pił-
kę nożną w klubie w mojej ro-
dzinnej miejscowości.

- Ulubione dyscypliny spor-
towe?

- Musiałbym w tym miejscu 
wymienić wszystkie, bo mnie bar-
dzo interesują, ale na czoło wysu-
wa się oczywiście piłka nożna.

- Jak to się stało, że został 
ksiądz kapelanem sporto-
wym?

- Decyzją moich przełożonych 
zaproponowano mi 8 lat temu 
posługę duszpasterską sportow-
ców w naszej archidiecezji, co  
z radością przyjąłem i staram się 
wykonywać tę posługę do dnia 
dzisiejszego.

- Obowiązki kapelana spor-
towego?

- Są bardzo liczne i określo-
ne specjalnym dekretem ks. ar-
cybiskupa. Należy do nich posłu-
ga sakramentalna, jak np. spra-
wowanie Mszy św. na życze-
nie sportowców i klubów, udział  
w spotkaniach opłatkowych, przy-
gotowanie indywidualne sportow-
ców do przyjęcia sakramentów 
świętych, a także zawiązywanie 
dobrych relacji z środowiskiem ki-
biców.

- U schyłku zimy każdego 
roku, w parafii Piusa X w Ru-
dzie Śląskiej odprawia ksiądz 
Mszę św. za sport i sportow-
ców. Na Mszy św. stawiają 
się delegacje klubów z całe-

go Śląska, uczestniczą w niej 
sportowcy przez duże „S”.

- Tak liczny udział „ludzi spor-
tu” jest dowodem na posta-
wę wiary w ich życiu osobistym  
i sportowym, zaś świadectwa da-
wane, podczas tej Eucharystii, 
przez nich - pogłębiają potrze-
bę wiary wśród uczestników Eu-
charystii a także wiązanie sportu  
z wartościami wiary.

- Wielu sportowców wbie-
gając na boisko, dotyka ręką 
murawy, bieżni, parkietu, 
czyniąc potem znak Krzy-
ża Świętego. Są i tacy, któ-
rzy taki znak i to wielokrot-
nie czynią przed i po każdej 
akcji. Ot, choćby przy wyko-
nywaniu karnego. Czy to nie 
nadużywanie symbolu religij-
nego?

- Znak krzyża jest symbolem 
wiary chrześcijanina. Czynio-
ny pobożnie, we właściwym cza-
sie i właściwym miejscu, jest wy-
znaniem wiary w Boga. Każdy za-
wodnik używający tego znaku jest 
odpowiedzialny za ten gest nie 
tylko na boisku, ale także w życiu 
prywatnym

- Mówi się, że sport, to spo-
sób na życie, szkoła cha-

rakteru, umiejętność pracy  
w zespole. Czy tylko?

- Dzisiejszy sport jest w więk-
szości określany jako zawodo-
wy. Celem uprawiania spor-
tu dla wielu zawodników są ko-
rzyści materialne, ale sport jest 
też próbą charakteru i pozwala 
dostrzegać drugiego człowieka  
w zespole.

- Dzisiejszy sport przez 
duże „S”, to komercjalizacja. 
Sportowe spółki akcyjne, biz-
nes, pieniądze... Czy to wła-
ściwa droga?

- Takie są czasy i sport poszedł 
w tym kierunku, ale nie braku-
je oddanych działaczy, którzy bez 
jakichkolwiek korzyści material-
nych poświęcają się dla ukocha-
nego klubu i uprawiających sport 
dzieci i młodzieży.

- Zagrożenia niesione przez 
skomercjonalizowany sport?

- To często szybki zarobek, chęć 
górowania nad innymi, a także 
pomijanie tych, których material-
nie nie stać na uprawianie spor-
tu.

- Trenerzy grup młodzie-
żowych oraz nauczyciele wy-
chowania fizycznego sygna-

lizują malejące zaintereso-
wanie uprawianiem sportu 
wśród dzieci i młodzieży. Jak 
ksiądz postrzega nasz sport 
szkolny i młodzieżowy?

- Nauczyciele i wychowawcy 
muszą jeszcze bardziej poświęcić 
swój czas dzieciom i młodzieży, 
urozmaicać lekcje wf oraz mieć 
na uwadze dobro wspólne danej 
szkoły w zakresie zajęć sporto-
wych.

- Często sport i sportow-
cy traktowani są instrumen-
talnie. Choćby przez polity-
ków, urzędników. Generalnie 
sportem się nie interesują, 
ale gdy jest sukces, pierwsi 
się ze sportowcami fotogra-
fują, mają tyle do powiedze-
nia. Czy to moralne?

- Sukces sportowy przyciąga lu-
dzi ze świata polityki oraz biznesu 
i czyni pokusę zrobienia zdjęcia, 
często dla swojej popularności,  
a nie sportowca. Przy dobrych 
wynikach, zwycięstwach, wie-
lu pragnie zbić osobisty kapitał. 
Osobiście to zauważam i mi się to 
nie podoba.

- Sport śląski w latach mi-
nionych był prawdziwą potę-
gą. Po transformacji ustro-

jowej, wiele stracił. Niektó-
re dyscypliny sportowe i klu-
by próbują odbudować daw-
ną pozycję. Czy jest szansa 
na pełną odbudowę sporto-
wej siły Śląska?

- Wszystko zależy od władz sa-
morządowych i lokalnych przed-
stawicieli klubów, których właści-
wa polityka może doprowadzić do 
dobrego funkcjonowania w zakre-
sie życia sportowego.

- Praca proboszcza, to cza-
sochłonna służba wiernym. 
Jak ksiądz znajduje czas, 
żeby w tej posłudze znaleźć 
czas na sportowe zaintereso-
wania, kibicowanie...

- Wszystko można pogodzić, 
więc jakoś daję radę.

- Czego życzyć kapelanowi 
sportu śląskiego?

- Bym nadal czuł się potrzeb-
ny sportowcom i ludziom sportu 
oraz bym miał czas uczestnicze-
nia w zawodach sportowych.

- I tego zapotrzebowania 
„ludzi sportu” na osobę księ-
dza życzymy.

Z kapelanem śląskich sportowców 
rozmawiał Tadeusz Piątkowski

Być potrzebnym 
„ludziom sportu”
Dawniej osoba kapelana wiązała się z wojskiem i szpitalem. W ostatnim ćwierćwieczu ta „instytucja” 
rozszerzyła się praktycznie na wszystkie dziedziny naszego życia, bo takie było zapotrzebowanie społeczne. 
Swojego kapelana mają też sportowcy, bo wielu z tych, którzy stają do walki z rywalami podkreśla, że są 
katolikami, podkreślając swoją wiarę znakiem krzyża przed przystąpieniem do rywalizacji. Kapelanem śląskich 
sportowców jest ks. krzysztof sitek i z nim rozmawiamy o problemach dzisiejszego sportu.
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55 urodziny Rudy Śląskiej,  
55 urodziny animatora biegania, 
55 kilometrów i 5,5 godziny na 
przebiegnięcie tego dystansu. 
Same piątki były przyczynkiem 
do zorganizowania imprezy bie-
gowej, uświetniającej wspo-
mniane jubileusze w pierwszy 
dzień lata, czyli 21 czerwca. 
W sumie wystartowało 150 bie-
gaczy, w tym osiem sztafet rudz-
kich placówek oświatowych. 
Na trasie pojawiło się wielu 

znanych ultramarotończyków, 
ze zwycięzcami „Rudzkiej dwu-
nastki” włącznie.

Rywalizacja przebiegała na pętli  
o długości jednego kilometra 
wytyczonej ulicami: Smolenia, 

Objazdową, Markową, Damrota oraz po 
Placu Jana Pawła II.

Indywidualnie zwycięstwo odniósł 
prowadzący od startu Adam Jagie-
ła z KRS TKKF „Jastrząb” z wynikiem 
3.55,22 sek., wyprzedzając Leszka Ma-

łyszka z Siemianowic Śląskich (3.57,22 
sek.) i Andrzeja Radzikowskiego z LKS 
Olimp Błonie, (03.58,19 sek.). War-
to dodać, że wszyscy startujący zmie-
ścili w wyznaczonym limicie 5 godzin  
i 30 minut. Z kolei w konkurencji szta-
fet pierwsze miejsce zajęła sztafeta  
z Zespołu Szkół nr 5, przed Gimna-
zjum nr 9 i Gimnazjum nr 14.

August Jakubik: Jubileusz miasta 
Ruda Śląska połączony z moimi uro-
dzinami postanowiłem uczcić w spo-
sób sportowy organizując bieg na dy-
stansie 55 km dla 55 zawodników z li-
mitem czasowym na pokonanie go wy-
noszącym 5,5 godziny. Promując bie-
ganie postanowiłem włączyć w ten pro-
jekt uczniów rudzkich szkół organizu-
jąc dla nich bieg sztafetowy na tym 
samym dystansie. Wszystko udało się 
szczęśliwie zrealizować i jestem zado-
wolony z poziomu sportowego zawo-
dów. Zarówno uczestnicy biegu sztafe-
towego, jak również biegu indywidual-
nego uzyskali bardzo dobre rezultaty.

Dziękuję wszystkim za sportową po-
stawę i godne uczczenie tego szczegól-
nego jubileuszu.

Tadeusz Piątkowski

W ostatni weekend lipca walkę 
o trzecioligowe punkty roz-
poczyna halembski Grun-

wald. Jak pisaliśmy w poprzednim wy-
daniu gazety, „zieloni” po jedenastu la-
tach gry na szczeblu Śląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, wrócili do rozgrywek 
makroregionalnych, czyli trzeciej ligi 
(obecnie jest to czwarta klasa rozgry-
wek). Do rywalizacji Grunwald przystą-
pi pod nową batutą, gdyż prezes klubu  
i trener zespołu, który wywalczył 

awans, Teodor Wawoczny przekazał 
opiekę szkoleniową dotychczasowemu 
asystentowi - Jackowi Bratkowi. Były 
piłkarz Zgody Bielszowice, Ruchu Cho-
rzów, Grunwaldu, Uranii i Sokoła Orze-
sze był szkoleniowcem grup młodzie-
żowych Grunwaldu oraz Uranii, a tak-
że seniorów Sokoła Orzesze i Unii Bie-
ruń Stary. Przez ostatnie półtora roku 
zdobywał doświadczenie u boku Teodo-
ra Wawocznego. Jego asystentem został 
Andrzej Ziob. Powodzenia! Tapi

Trwa tegoroczna rywalizacja  
w ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, w spor-

tach letnich. Za nami już rywaliza-
cja zapaśników, w której startowa-
li zawodnicy z Rudy Śląskiej. Najle-
piej spisała się Izabela Strzałka, która  
w kategorii 70 kg wywalczyła złoty 
medal. Pozostałe przedstawicielki Sla-
vii zajęły miejsca: Klaudia Krzykowska 
- 7, Karolina Mazur - 9, Weronika Sta-
chowicz - 9 i Monika Galowy - 11.

Medale wywalczyli również zapaśni-
cy w stylu wolnym. Tomasz Kitel w kat. 
54 kg był trzeci i taką samą lokatę za-

jął Rafał Danisz w kat. 58 kg. Pozostali 
reprezentanci Slavii sklasyfikowani zo-
stali na miejscach: Jacek Kurpiewski - 
5, Maciej Wieczorek 12, Dawid Strzał-
ka - 13 i Dominik Dziewior - 14.

W stylu klasycznym wystąpiło dwóch 
zawodników Pogoni: Paweł Kasprzak, 
który zajął piąte miejsce oraz Dawid 
Kareciński sklasyfikowany na miejscu 
dziewiątym.

Złoty medal OOM nie zadowolił Na-
talii Strzałki. Poszła „za ciosem” i na 
Mistrzostwach Świata kadetek w Sło-
wacji wywalczyła tytuł wicemistrzow-
ski. Brawo! Tapi

W tym roku, w ramach projektu 
ministerstwa sportu, po raz trze-
ci rozgrywano ogólnopolski tur-
niej „Szczypiorniak na Orlikach”. 
W akcji na „Orlikach” całego kraju 
wystąpiło 14 tysięcy zawodniczek 
i zawodników stawiających pierw-
sze kroki w tej dyscyplinie sportu. 
Tam, gdzie handball, tam też ekipa 
z Bielszowic i sukcesy. W tym roku 
nie mogło być inaczej i dziewczęta 
Zgody, a zarazem Szkoły Podsta-
wowej nr 13 pod wodzą Adama 
Michalskiego i Józefa Szmatłocha 
wywalczyły brązowy medal.

By wywalczyć medal, trzeba było 
najpierw przejść przez wszyst-
kie szczeble eliminacji. Na Ślą-

sku dziewczęta z Bielszowic nie miały 
sobie równych, a w finale turnieju wo-
jewódzkiego w Pietrowicach Wielkich 
pokonały zespół gospodarzy i awanso-
wały do Finału Ogólnopolskiego. Finał 
imprezy został rozegrany w hali spor-
towej w Częstochowie, jako preludium 
meczu eliminacyjnego Polska - Czarno-
góra. W meczach grupowych bielszo-
wiczanki wygrały z Lubiczek i Piotrko-
wem Trybunalskim oraz zremisowały  

z Krakowem, co dało im pierwsze miej-
sce. W półfinale zwycięstwo nad Kę-
trzynem dało im prawo gry o meda-
le. Porażka z Gnieznem, to miejsce  
w „małym finale”, gdzie mistrz Mazow-
sza - SP 2 Zielonka. Mecz był drama-
tyczny. Do przerwy na tablicy wyników 
widniał remis 3:3. W drugiej odsłonie 
podopieczne Adama Michalskiego i Jó-
zefa Szmatłocha zachowały więcej sił  
i tracąc cztery gole oraz rzucając pięć, 
zwyciężyły 8:7, zostając brązowymi me-
dalistkami. Na sukces ten zapracowały: 
Marta Weihrauch, Aleksandra Kołecka, 
Weronika Sobańska, Agnieszka Jano-
wicz, Julia Skubacz, Natalia Olichwer, 
Martyna Mrozek, Julia Gardian, Wero-
nika Hulin, Paulina Wieczorek, Nikola 
Cierpka, Karolina Wysoczańska i Wik-
toria Koniorczyk.

Zmagania młodych szczypiornistów 
obserwowali Prezes Związku Piłki Ręcz-
nej w Polsce, Andrzej Kraśnicki oraz 
Minister Sportu i Turystyki, Andrzej 
Biernat. Po ceremonii zakończenia tur-
nieju finałowego wszyscy uczestnicy do-
pingowali reprezentantki Polski, pod-
czas ich starcia z Czarnogórą w ramach 
kwalifikacji EHF Euro 2014.

Tadeusz Piątkowski

Rugby siedmioosobowe, to młoda odmiana rugby, 
a w tym rok Mistrzostwa Polski mężczyzn rozegrano 
po raz dziesiąty. Będą to historyczne mistrzostwa 
dla rudzkiego RC Igloo Ruda Śląska, gdyż podczas 
turnieju finałowego w Częstochowie, tytuł mistrzow-
ski wywalczyli właśnie rudzianie.

Nim wyłoniono Mistrza Polski, rozegrano 20 turnie-
jów „Polskiej Ligi Rugby 7”, w których rywalizowa-
ły 44 drużyny, z których sklasyfikowano 42 z 39 klu-

bów, w tym pięć drużyn zagranicznych. Osiem najlepszych 
rozgrywało turniej mistrzowski w Częstochowie. Były to: Hu-
sar Bolesławiec, RC Częstochowa, RK Unisław, Tytan Gnie-
zno, Gentlemen’s RC Łódź, Miedziowi Lubin, BBRC Łódź, 
RC Igloo Ruda Śląska.

W turnieju finałowym zespół z Rudy Śląskiej nie miał so-
bie równych i tylko w grach eliminacyjnych natrafili na opór 
ze strony gospodarzy i Tytana Gniezno. Pozostałe meczy były 
przysłowiowym spacerkiem. W półfinale pokonali z BBRC 
Łódź 26:5, a w finale RC Unisław 21:0. To nie jedyny sukces, 
gdyż MPV turnieju finałowego został Krzysztof Płusa.

Wyniki RC „Igloo” w turnieju finałowym:
Eliminacje 
RC Częstochowa - RC Igloo Ruda Śląska 10:15
RC Igloo Ruda Śląska - Miedziowi Lubin 33:7
Tytan Gniezno - RC Igloo Ruda Śląska 7:15
Półfinał: RC Igloo Ruda Śląska - BBRC Łódź 26:5

Finał: RK Unisław - Igloo Ruda Śląska 0:21
Klasyfikacja końcowa X Mistrzostw Polski:
1. RC Igloo Ruda Śląska
2. RK Unisław
3. Tytan Gniezno
4. BBRC Łódź
5. RC Częstochowa
6. Husar Bolesławiec
7. Miedziowi Lubin
8. Gentlemen’s RC Łódź
Tytuł mistrzowski dla RC „Igloo” Ruda Śląska wywalczy-

li: Marcin Greinert, Krzysztof Jopert, Patryk Kołodziej, Paweł 
Łętowski, Patryk Maniecki, Krzysztof Płusa, Grzegorz Rogow-
ski, Łukasz Ruda, Sławomir Szymański, Krzysztof Tokarski, 
Piotr Tokarski, Przemysław Żuławnik.

Tadeusz Piątkowski

W ostatnich dniach czerwca  
w Toruniu rozegrano Mi-
strzostwa Polski Juniorów  

w lekkiej atletyce. W tym roku, w fina-
łach startowała dwójka zawodników TL 
Pogoń. Medalu wprawdzie nie zdobyli, 
ale spisali się bardzo dobrze. Najbliż-
szy podium był Krzysztof Dudek, który  
z wynikiem 7,02 metra uplasował się 
na czwartym miejscu. W konkursie fi-

nałowym miał serię: 6.61, 6.81, 6.85, 
skok spalony, 6.63 i 7.02. Do trzecie-
go stopnia na podium zabrakło mu  
12 centymetrów. Dwukrotnie na bież-
ni stawał Dawid Zaczek. W biegu na  
3000 metrów był ósmy z wynikiem 
8.37,77 sek., który jest nowym rekor-
dem klubu juniorów i seniorów. Takie 
samo miejsce zajął w biegu na 5000 me-
trów, uzyskując czas 15.18,48 sek. Tapi

Grunwald rusza 
w ostatni weekend lipca

Złota Iza, brąz Tomka i Rafała

Szczypiorniak na Orlikach 
- medal dla Bielszowic

Lekkoatleci bez medalu

Piątki w roli głównej

RC Ruda Śląska Mistrzem Polski
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Wśród osób, które 
do 15 sierpnia na-
deślą prawidłowe 
rozwiązanie krzy-
żówki rozlosujemy 
nagrody książkowe. 
Laureatem poprzed-
niej krzyżówki jest 
Aniela Potempa 
z Halemby. Prosimy 
o odbiór nagrody, 
w siedzibie redakcji, 
ul. Rynek 18, od po-
niedziałku do piątku 
w godz. 9.00-16.00.

!

Wodnik (20 I - 19 II) 
Obecna aura (nie chodzi  
o pogodę za oknem) sprzy-
ja podejmowaniu odważnych 
decyzji. Możesz sobie pozwo-
lić na działania ocierające 
się o ryzyko, o ile - oczywi-
ście - jest taka potrzeba. Nie 
ma sensu szarżować bez po-
trzeby. W miłości też bądź 
przebojowy.

Ryby (20 II - 19 III) 
To może być całkiem uda-
ny miesiąc. Zapomnij o drob-
nych urazach do kolegów. 
Pokaż, że jesteś osobą, któ-
rą stać na wielkoduszność. 
Może się udać wiele wspól-
nych przedsięwzięć pod wa-
runkiem, że Ty będziesz li-
derem.

Baran (20 III - 20 IV) 
Ogarnął Cię optymistyczny 
nastrój i słusznie. Od przy-
krości, które Cię ostatnio 
spotkały, świat się nie zawa-
lił, za to Ty przeżyłeś lekcję, 
z której musisz wyciągnąć 
wnioski na przyszłość. Wy-
korzystaj dobry nastrój do 
wypoczynku w najlepszym, 
czyli... swoim towarzystwie.

Byk (21 IV - 20 V) 
Rozpoczął się dla Ciebie gor-

szy okres, przynajmniej, je-
żeli chodzi o sprawy zawo-
dowo-finansowe. To ważne, 
żebyś o tym wiedział, ponie-
waż planujesz ważne przed-
sięwzięcie. Jeżeli możesz, 
przełóż tę sprawę, a jeżeli 
nie, to zachowaj maksymal-
ną ostrożność.

Bliźnięta (21 V - 20 VI) 
Rozpocząłeś miesiąc w ro-
mantycznym nastroju, ale 
lada moment zostaniesz 
mocno ściągnięty na ziemię. 
Nie zrób tylko przy tej oka-
zji jakiegoś głupstwa, bo je-
steś znany z tego, że dla Cie-
bie życie to jest bajka, choć 
tak naprawdę to jest prze-
cież bitwa.

Rak (22 VI - 21 VII) 
Dosyć leniwie i bez żadnych 
fajerwerków potoczy się naj-
bliższy miesiąc. W zasadzie 
moglibyśmy już skończyć 
ten opis, bo o czym tu jeszcze 
wspominać, gdyby nie jed-
na pułapka. Jeżeli w Two-
im otoczeniu pojawi się oso-
ba spod znaku Lwa, to omi-
jaj ją szerokim łukiem.

Lew (22 VII - 21 VIII) 
Nikt nie neguje, że jesteś do-
bry, ale Ty chyba nie możesz 

się pogodzić z myślą, że są 
też lepsi od Ciebie. Szyku-
je się ciekawa, dobrze płat-
na, ale zespołowa (!) praca. 
Pogódź się z tym, że nie bę-
dziesz liderem.

Panna (22 VIII - 22 IX) 
Ciekawie zaczął się ten mie-
siąc. Dostałeś intratne pro-
pozycje, ale dobrze się zasta-
nów nad ich konsekwencja-
mi. Pamiętaj o przysłowiu, 
że lepiej stracić z przyjacie-
lem, niż zarobić z wrogiem. 
Twój sukces może być oku-
piony wysoką ceną.

Waga (23 IX - 22 X) 
Pod wpływem księżyca sta-
jesz się sentymentalny, by 
nie powiedzieć ckliwy. Two-
ich przyjaciół zaczyna już 
denerwować Twoja posta-
wa, i słusznie. Nie tego od 
Ciebie oczekują, a Ty sam 
chyba też nie najlepiej się 
czujesz z tą emocjonalną 
huśtawką.

Skorpion ( 23 X - 21 XI) 
Początek miesiąca nie był 
- delikatnie mówiąc - zbyt 
udany. Teraz też nie jest le-
piej, choć sytuacja przynaj-
mniej się nie pogorszyła. Za-
miast biadolić zastanów się, 

jaka była pierwotna przyczy-
na tej sytuacji. Jeżeli zrozu-
miesz, to się już nigdy nie 
powtórzy.

Strzelec (22 XI - 20 XII) 
Przed Tobą spokojny mie-
siąc, a za nim miesiąc,  
a w dłuższej perspektywie 
też nie czają się większe za-
grożenia. Korzystaj z tej 
harmonii w sposób rozsąd-
ny i nie prowokuj losu. Dzia-
łając w nierozmyślny sposób 
możesz wiele stracić.

Koziorożec (21 XII - 19 I) 
Poniosły Cię ostatnio emo-
cje. Powiedziałeś o jed-
no słowo za dużo, a teraz 
nie wiesz jak wybrnąć z tej 
niezręcznej sytuacji. Czas 
nie jest Twoim sprzymie-
rzeńcem. Jest tylko jedno 
wyjście. Przypomnij sobie  
o magicznym słówku: prze-
praszam.

Horoskop

Jastrzębie-Zdrój
ul. Beskidzka PU 137 nr 1 
tel: 32 476 10 25
ul. Zdrojowa 5 
tel: 32 733 10 53
www.logopeda.net.pl 
www.logopedia.pl

l Weryfikowany od ponad 25 lat, stale wzbogacany
    program autorski Jolanty Falany-Kozłowskiej.

l Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego 
    z oddziałem integracyjnym.

l Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia 
    Centrum Logopedyczne.

l Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
    (od 0 do 7 roku życia).

l Studia Podyplomowe: 
   - Logopedia (surdologopedia, neurologopedia) 
   - Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
   - Terapia Pedagogiczna, inne.

l Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii 
    (Akademia Rodzica, Uniwersytet Otwarty).

Prowadzimy szkolenia, warsztaty, staże, 
zapewniamy praktyki, uczymy praktycznych 

umiejętności, wydajemy certyfikaty.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

16 PRAWDA O RUDZIE ŚLĄSKIEJ • lipiec 2014r.ROZMAITOŚCI

7

5

3

9

2

8

4

2

8

1

4

6

2

5

8

3

6

1

6

5

6

9

5

1

3

2

8

1

7

9

1

9

4

2

6

8

1

5

6

7

3

4

9

3

7

5

7

4

6

5

2

5

1

6

9

5

2

8

1

5

4

1

4

6

2

4

7

3

2

8

9

7

9

4

3

4

9

5

8

6 5

1

5 7

9

3

4

8

6

3

3

7

6 8

3

4

9

1

Sudoku

SPRZEDAM 
OGRóDEK 

DZIAłKOWY 
W MIKOłOWIE, 

W POBLIżU 
„AUCHAN”.

Tel. 664 224 631


