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WODNY HARACZ
PROBLEMY MIASTO

Blado przy sąsiadach
SPORT

Aquadrom notuje straty. Rudzkie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

przynosi zyski. Obie spółki należą do 
miasta. Prezydent Grażyna Dziedzic 

wpadła więc na genialny pomysł, aby 
przepompować kasę z PWiK do Aquadromu. 

str. 3

MIASTO
idzie w zaparte

Prezydent Rudy Śląskiej nic sobie 
nie robi z opinii Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego, które 

przyznało rację właścicielowi firmy 
Max-Eco-Oil. Miasto po raz kolejny 
odprawiło inwestora z kwitkiem.

W Świętochłowicach, dzięki środkom 
unijnym, zbudowano jeden 

z najnowocześniejszych basenów 
w Polsce. Ruda Śląska nie otrzymała 
unijnej dotacji na remont kąpieliska 

w Nowym Bytomiu.
str. 4 str. 9 str. 14
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URZĄD MIEJSKI 
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

OFERUJE 

NIERUCHOMOŚCI 
NA SPRZEDAŻ

szczegóły str. 13

Gorzej 
JEST TYLKO 
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Powstał raport 
oceniający jakość 
wszystkich polskich 
samorządów w kontekście 
kończącej się kadencji 
2010 - 2014. 
Ruda Śląska wypadła fatalnie. 
W kategorii miast na prawach 
powiatu, na 66 miejscowości zajęliśmy 
przedostatnie miejsce. W ogólnej klasyfikacji, 
w której znalazły się wszystkie jednostki 
samorządowe, a jest ich 2479, Ruda Śląska 
znalazła się na samym dole tabeli, 
w ostatniej pięćdziesiątce.



Wakacje w pełni, słoneczko 
przygrzewa, pogoda w sam 
raz do wyjazdów nad wodę 

czy w góry, ale rudzkim specom od 
PR-u nie w głowie odpoczynek, gdy 
wybory za pasem. Właśnie wykombi-
nowali, żeby zgłosić Rudę Śląską do 
konkursu na najbardziej ukwiecone 
miasto. Będzie to kosztowało budżet 
(a więc mieszkańców) jakieś 50 tys. 
Absolutnie gratis proponujemy kolej-
ne ciekawe inicjatywy: Ruda Śląska - 
miastem drapaczy chmur. Ruda Ślą-
ska - miastem kafejek na świeżym 
powietrzu. Ruda Śląska - liderem po-
zyskiwania środków unijnych. A nie... 
To ostatnie byłoby jednak przegię-
ciem.

* * *
Nie lada „kwiatek” - i to bez kon-

kursu - mają natomiast mieszkań-

cy Kłodnicy. Dowiedzieli się właśnie, 
że jeszcze przez kilka miesięcy będą 
bez mostu przy ulicy Poniatowskiego. 
Władze miasta najwyraźniej powinny 
unikać inwestycji drogowych, bo ra-
dzą sobie z nimi jak działacze Legii 
z liczeniem meczów kary za czerwo-
ne kartki. 

* * *
Tymczasem z początkiem sierp-

nia rozpoczął się remont ulicy Karo-
la Goduli. Strach się bać...

* * *
Objawił się nam kolejny komi-

tet wyborczy, który chce powalczyć 
o miejsce w Radzie Miasta. To Stowa-
rzyszenie Przyjazna Ruda Śląska. Za-
powiedziało ono wystawienie własne-
go kandydata na prezydenta miasta. 
PRU (jakby przymiotnik „przyjazna” 
wymienić na jakieś słówko na „s” to 

dopiero byłby fajny skrót) niedawno 
porozsyłało listy do rudzian z załączo-
ną ankietą. Odzew na te ankiety po-
noć był tak potężny, że teraz - niczym 
niegdyś Lech Wałęsa - muszą starto-
wać w wyborach. Kurcze, kto by przy-
puszczał, że prezes Jerzy Sladek ma 
tak liczną rodzinę w mieście...

* * *
Wieść gminna niesie, że do stwo-

rzenia list wyborczych ostro szykuje 
się również Twój Ruch. Co to się bę-
dzie działo w kampanii...

* * *
Kampanię wyborczą wyraźnie in-

tensyfikuje pani prezydent. W sierp-
niu wybrała się nawet w Beskidy. 
Dlaczego właśnie tam? By odwie-
dzić dzieci (a przede wszystkim ich 
rodziców) z dwóch halembskich klu-
bów, przebywające na obozie sporto-

wym. Pani prezydent przywiozła po-
ciechom arbuzy, o czym nie omiesz-
kała poinformować miejska tuba. 

* * *
Gdyby kampania wyborcza obecnej 

władzy wykonawczej miała nadal iść 
w kierunku owocowo - warzywnym, 
to może na jakiś czas warto byłoby 
przenieść Urząd Miasta do Kauflan-
du na przykład?

* * *
Rudę Śląską odwiedziła ostatnio 

reprezentacja Polski w rugby. Wizycie 
nadano rangę jakby zawitali do nas 
co najmniej mistrzowie świata w pił-
ce nożnej albo triumfatorzy Ligi Mi-
strzów. Pani prezydent paradowała 
nawet w koszulce z numerem 1. Lato 
jest w tym roku piękne, ale niech już 
będzie ten listopad...

Obserwator
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Mariola Szołtys, Sebastian Sroślak
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BIEG PRZEZ PL   TKI

W jednej z gazet, 
adresowanych 
do braci górni-

czej ukazał się niedawno 
wywiad-rzeka z pierwszą 
damą Rudy Śląskiej. Gdy-

bym był górnikiem, popłakałbym 
się zapewne ze wzruszenia. W su-
mie i tak się popłakałem, ale kie-
rowały mną inne, bardziej rado-
sne emocje.  Sprawdziłem gdzieś 
na boku strony, czy tekst ten jest 
finansowany przez komitet wybor-
czy wyborców Grażyny Dziedzic, 
ale artykuł ukazał się przed ogło-
szeniem przez Donalda Tuska ter-
minu wyborów. Wszelkie podobień-
stwo do kampanii wyborczej jest 
więc przypadkowe. Generalnie, 
z tekstu wynika, że nie ma na Ślą-
sku drugiego samorządowca, któ-
ry zrobił dla górnictwa tyle do-
brego, co prezydent Rudy Śląskiej. 
W tym podniosłym tekście brak mi 
tylko informacji, na którą czekają 
zapewne także sami rudzcy górni-
cy. A mianowicie, czy pani prezy-
dent jest przygotowana na tąpnię-
cia w polskiej branży wydobyw-
czej? Wszyscy, rozsądni prezydenci 
górnośląskich miejscowości  szanu-
ją górników i kopalnie, ale równo-
legle budują alternatywny plan dla 
swoich miasta, na wypadek gdy-
by węgiel przestał być  gospodar-
czym – za przeproszeniem – fila-
rem naszego regionu. Modelowym 
przykładem jest Rybnik. Tamtejszy 
prezydent, Adam Fudali,  trzyma 
kciuki za górnictwo, ale na wszel-
ki wypadek jedną z dzielnic miasta 
chce uczynić wielką strefą inwesty-
cyjną. Może i jest to działanie mało 
medialne, ale za to bardzo sku-
teczne. Ludzie  cenią takich samo-
rządowców.  Fudali rządzi 16 lat 
i wszystko wskazuje na to, że zaliczy 
jeszcze jedną kadencję. Prezydent 
Dziedzic obrała inną ścieżkę samo-
rządowej kariery. W listopadzie do-
wiemy się, czy jest ona skuteczna.
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COŚ CIę CIESZy, 
ŚMIESZy, DENERWUJE 

DZWOń: 
32 209 18 18 

PISZ: 
fILJUREK@INTERIA.PL

AZBEST 
- dofinansowanie 

do demontażu i utylizacji 
792 013 569

Dekarstwo 10 lat gwarancji

Wymiar spra-
w ied l iwośc i 
jest domeną 
państwa. Sądy 

orzekają wyroki w imieniu 
Rzeczypospolitej. Na rachu-
nek RP budowane są także 
gmachy, w których urzędują 
pracownicy Temidy. Nie ma 
powodu, aby dokładały się 
do tego samorządy. W ostat-
nich latach tylko w jednej 
miejscowości gmina przeka-
zała Ministerstwu Sprawie-

dliwości  działkę pod budowę 
sądu. Stało się to w Rudzie 
Śląskiej, w 2012 roku. Po-
darowaliśmy Temidzie grunt 
o wartości 3,5 mln zł. Na 
koszt miasta opracowa-
na została także dokumen-
tacja projektowo - kosztory-
sowa oraz wykonane przyłą-
cza elektryczne. Trudno zro-
zumieć taką hojność mia-
sta, którego prezydent czę-
sto podkreśla gospodarskie 
podejście do samorządowych 

pieniędzy. Za 3,5 mln zł moż-
na było zrobić sporo pożytecz-
nego na rzecz miasta, a Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości, 
skoro chciało mieć nowy bu-
dynek sądu, to powinno sobie 
poradzi. Sprawa budzi tak-
że etyczne wątpliwości. Do 
sądu tafia sporo spraw, gdzie 
stroną pozwaną jest miasto. 
Czy Temida potrafi zachować 
swoją przysłowiową ślepotę, 
kiedy na ławie oskarżonych 
zasiada jej darczyńca?  (bl)

OKAZJA!
Sprzedam działkę 2000 m kw. wraz z domem 
- stan surowy - o powierzchni 350 m kw.
w Mikołowie - Śmiłowicach w doskonałej 
lokalizacji - tuż pod lasem - do ul. Gliwickiej 
tylko 200 metrów! Do działki doprowadzone 
są media (gaz, woda, prąd, kanalizacja), 
dobra droga dojazdowa.

TEL. 509 797 881

SPRZEDAM 
OGRóDEK 

DZIAłKOWy 
W MIKOłOWIE, 

W POBLIżU 
„AUChAN”. 

Tel. 664 224 631

Sporo piszecie o budowlanych „perełkach” 
w Rudzie Śląskiej. Tematów w naszym 
mieście wam nie zabraknie. Miała być 
budowa mostu przy ul. Poniatowskiego. 

I co? Wyszło, jak zawsze. Z firmą, która wygra-
ła przetarg, miasto zerwało umowę. O co poszło? 
Niby o nierzetelność firmy, choć na mieście krą-
żą inne plotki, ale nie chcę podsuwać fałszywych 
tropów. Wiem, że z przetargami bywają proble-
my, ale to miasto jest od tego, aby je rozwiązy-
wać. Może należało wpisać inne kryteria do prze-
targu? Zrzucanie odpowiedzialności na firmę jest 
niepoważne, bo jako podatnik płacę pensję nie 
prezesowi firmy, ale prezydentowi miasta i jego 
urzędnikom, którzy nie potrafią opanować tak 
prostej - jakby się zdawało - sprawy, jak budo-
wa mostu. 

Czytelnik

 List do Redakcji

Remonty 
po Rudzku
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Na palcach jednej ręki można policzyć samorządy, 
które dokładają się do budowy gmachów 
sądowych na swoim terenie. Z niewiadomych 
powodów jest w tej grupie Ruda Śląska.

Grunt to Temida



Roczny zysk rudz-
kiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów 
i Kanalizacji wyno-

si około 7 mln zł. Spółka jest 
bogata, bo handluje wodą. 
Kupuje w Górnośląskim 
Przedsiębiorstwie Wodociągo-
wym drogocenny płyn po 2,25 
zł netto za metr sześcienny. 
Odbiorca końcowy, czyli sto-
jący po drugiej stronie kurka 
rudzianin, płaci za tyle samo 
6,06 zł. Prawie czterozłoto-
wą górkę inkasuje PWiK. Nic 
dziwnego, że spółka przyno-
si spore zyski. Podczas kwiet-
niowego posiedzenia Komi-
sji Budżetu i Przedsiębiorczo-
ści Rady Miasta, radni zapy-
tali Grzegorza Rybkę, prezesa 
PWiK, co chce zrobić z taką 
forsą. Rybka dyplomatycznie 
odpowiedział, że sposób zago-
spodarowania zysku zależy od 
właściciela. Właściciel, czyli 
prezydent Grażyna Dziedzic, 
już podczas marcowej sesji 
Rady Miasta, podzieliła się 
swoim pomysłem na częścio-
we wydanie tej kasy. Zasu-
gerowała, że bogata miejska 
spółka może poratować swoją 
ubogą siostrę, czyli tonący w 
długach Aquadrom. Obecny 
podczas posiedzenia Komi-
sji Budżetu i Przedsiębiorczo-
ści, prezes Jacek Morek ujaw-
nił, że kierowany przez niego 
Park Wodny na koniec 2013 
roku przyniósł ponad 11 mln 
zł straty. Teoretycznie, pomysł 

z przepompowaniem kasy 
z jednej wodnej spółki do dru-
giej nie jest zły. Szkoda jedy-
nie, że płatnikami są rudzia-
nie, którzy płacąc za wodę, 
podbijają zysk PWiK. Jeże-
li ten pomysł wejdzie w życie, 
Aquadrom będzie doić miesz-
kańców podwójnie. Z jednej 
strony dotacja na Park Wod-
ny idzie z oficjalnej, wspól-
nej kieszeni, czyli budżetu 
miasta. Plan z PWiK zawęża 
krąg opodatkowanych „tylko” 
do użytkowników wody, czyli 
- generalnie - też wszystkich 
mieszkańców miasta. Zbi-
gniew Domżalski, poprzed-
ni prezes PWiK, sugerował, 
że gdyby obniżyć zysk spół-
ki, mieszkańcy mogliby płacić 

mniej za wodę. Powiedział, co 
wiedział i stracił robotę. Ko-
lejny prezes już tak nie szar-
żuje z pomysłami. Pomysł, 
aby z zysków PWiK dotować 
Aquadrom mogą przybloko-
wać jedynie radni. Zobaczy-
my, co zrobią. (fil) 
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POMOC 

DROGOWA

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

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

tel./fax +48 32 771 46 26

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

WULKANIZACJA
WYNAJEM 

SPRZĘTU USŁUGI 

BUDOWLANE WYNAJEM 

SAMOCHODÓW MECHANIKA
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mniej za wodę. Powiedział, co 
wiedział i stracił robotę. Ko-
lejny prezes już tak nie szar-
żuje z pomysłami. Pomysł, 
aby z zysków PWiK dotować 
Aquadrom mogą przybloko-
wać jedynie radni. Zobaczy-

Aquadrom notuje straty. Rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przynosi zyski. Obie spółki należą 
do miasta. Prezydent Grażyna Dziedzic wpadła więc na genialny pomysł, aby przepompować kasę z PWiK do 
Aquadromu. Jest tylko jeden mały problem. Zyski spółki wodociągowej pochodzą z opłat za wodę, które płacą 
mieszkańcy. Rudzianie woleliby zapewne mniej płacić za wodę, niż dotować Aquadrom. 

POROZUMIENIE DLA RUDY ŚLĄSKIEJ
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY TAKŻE MŁODZIEŻ
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 telefoniczny z Przewodniczącym Zbigniewem Do-
mżalskim (tel. 501 153 853) lub drogą mailową: porozumienie.rs@op.pl.

Jesteśmy otwarci także na nawiązanie 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 CO NAJMNIEJ PIĄTE MIEJSCE 
NA NASZEJ LIŚCIE KANDYDATÓW DO RADY MIASTA.

W imieniu Zarządu,
Sekretarz Eugeniusz Jarczyk
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Wodny haracz
ZBiGnieW dOmŻaLSKi, 
były prezes PWiK
Gdyby miasto zrezygno-
wało z dywidendy, cena 
za metr sześcienny wody 
mogłaby spaść nawet 
o dwa złote.Częste mycie może przedłużyć Aquadromowi życie
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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

Pisaliśmy już wielokrot-
nie o tej sprawie i wszystko 
wskazuje na to, że będzie-
my jeszcze do niej wracać. 

Na razie dokumenty krążą między 
przedsiębiorcą, miastem i - w roli ar-
bitra - Samorządowym Kolegium Od-
woławczym. Jeżeli sprawa nie ruszy 
z miejsca, nie można wykluczyć, że 
strony spotkają się w sądzie. A wte-
dy prezydent może puścić miasto 
z torbami, jeżeli trzeba będzie zapła-
cić niedoszłemu inwestorowi miliony 
złotych odszkodowania. 

Sprawa ciągnie się od półtora roku. 
Firma Max-Eco-Oil chce uruchomić 
linię technologiczną do niskotempe-
raturowej pirolizy gumy, która pozwa-
la w nowoczesny i bezpieczny spo-
sób utylizować, m.in. zużyte opony 
i uzyskać z nich olej. W USA i kra-
jach Unii Europejskiej niskotempe-
raturowa piroliza uchodzi za techno-
logię innowacyjną. 

W POLSCE NIE JEST 
JESZCZE SZEROKO 
STOSOWANA. ZyGMUNT 
MAKARSKI, PREZES 
I WSPółWłAŚCICIEL 
MAX-ECO-OIL, POSTANOWIł 
PRZETRZEć SZLAK.

 Wynajął magazyny przy ulicy Hal-
lera 18 w Rudzie Śląskiej. Dla tego 
rodzaju inwestycji kluczowe są opinie 
instytucji odpowiadających za ochro-
nę środowiska. Zygmunt Makarski 
uzyskał wszystkie, niezbędne zgo-
dy. Nie miała zastrzeżeń Powiatowa 
Inspekcja Sanitarna ani Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska. Jeże-
li chodzi o niskotemperaturową piro-
lizę, nikt w Polsce nie dysponuje tak 
nowoczesną technologią, jak Max-
-Eco-Oil. Linia produkcyjna wyposa-
żona jest w całodobowy system mo-
nitoringu powietrza. Specjalna apa-
ratura na bieżąco rejestruje poziom 
spalin. Zgodnie z procedurą, wydru-
ki z monitoringu mają trafiać później 
do RDOŚ. Nie do wszystkich trafia 
taka argumentacja. Kilka miesięcy 

temu na temat inwe-
stycji przy Hallera 18 
ukazała się kuriozal-
na publikacja w miej-
skim biuletynie. 

DZIENNIKARKA, 
PISZĄC O MONITORINGU, 
PRZEKONyWAłA, 
żE ChODZI TyLKO 
O… TELEWIZJę 
PRZEMySłOWĄ.

W kontekście taktyki przyjętej 
przez miasto wobec inwestora, trud-
no takie pomyłki tłumaczyć zwykłą 
niewiedzą. Początkowo nic nie za-
powiadało takiego rozwoju sytuacji. 
W styczniu 2013 roku Wydział Urba-
nistyki i Architektury Urzędu Mia-
sta dał zielone światło tej inwesty-
cji, stwierdzając jej zgodność z Miej-
scowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

- Od tego wszystko się zaczęło. 
Uniknęlibyśmy zamieszania, gdyby 
wtedy powiedziano nam, że nie ma 
zgodności z planem. Poszukalibyśmy 
sobie lokalizacji gdzie indziej. Ale 
skoro miasto nie miało zastrzeżeń, 
rozpoczęliśmy całą procedurę zwią-
zaną z uruchomieniem inwestycji. 
Uzyskanie zgody na budowę w tej 

sytuacji powinno być formalnością - 
mówi Zygmunt Makarski.

Przedsiębiorca nie dostał jednak 
zgody. Zygmunt Makarski, zaniepo-
kojony przeciągającymi się formal-
ności, poprosił o spotkanie z Grażyną 
Dziedzic, od której dowiedział się, że 
inwestycji nie będzie. 

PODCZAS ROZMOWy 
W MAGISTRACIE POJAWIł 
SIę WĄTEK TEGOROCZNyCh 
WyBORóW 
SAMORZĄDOWyCh ORAZ 
OBAWy, żE ZGODA NA 
ZAKłAD UTyLIZACJI 
OPON MOżE ZAGROZIć 
WIZERUNKOWI PREZyDENT 
MIASTA.

Przedsiębiorca nie dał za wygraną. 
Zażądał zastępczych lokalizacji dla 
planowanej linii technologicznej. Do-
piero po naszej publikacji i kilku pi-
smach interwencyjnych, pod koniec 
marca miasto przysłało swoje czte-

ry propozycje. Trudno uznać te ofer-
ty za poważne. Okolice ul. Sobieskie-
go nie wchodziły w grę, ze względu na 
sąsiedztwo obszarów zielonych i rolni-
czych. Pozostałe wskazania to tereny 
należące do kopalni Pokój, huty Po-
kój, i spółki Tauron Wytwarzanie. Ma-
karski zadzwonił do każdej z tych firm 
i został odprawiony z kwitkiem. Wy-
wołał jedynie konsternację, bo w hu-
cie, kopalni i elektrowni nikt nie wie-
dział, dlaczego miasto skierowa-
ło inwestora akurat pod ich adresy. 
W tej sytuacji, prezes Max-Eco-Oil 
poskarżył się do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego w Katowicach. 
SKO uznało racje inwestora, uchyliło 
w całości decyzję władz Rudy Śląskiej 
i skierowało sprawę do powtórne-
go rozpatrzenia. Samorządy, aby nie 
mieć problemów, zazwyczaj liczą się z 
opinią Kolegium. Jeżeli sporna sprawa 
trafi do sądu, opinia SKO może mieć 
decydujący wpływ na treść wyroku. 
W rudzkim magistracie nic sobie jed-

nak z tego nie robią. Miasto rozpatrzy-
ło sprawę i ponownie odmówiło wyda-
nia zgody na budowę. Jako jeden z ar-
gumentów, podano dosyć kuriozalną 
opinię, że planowana działalność po-
lega na odzyskiwaniu odpadów, a tere-
ny przy Hallera nie mają takiego prze-
znaczenia. W procesie niskotempera-
turowej pirolizy uzyskuje się dobrej ja-
kości olej opałowy, który odpadem ra-
czej nie jest. Właściciel ma w tej spra-
wie opinie ekspertów, które trudno 
będzie podważyć, gdyby doszło do są-
dowej konfrontacji. Sprawa utknęła 
w miejscu, ale Max-Eco-Oil nie daje 
za wygraną. Firma przygotowuje kolej-
ne pismo odwoławcze do SKO. Po kil-
ku tygodniach sprawa trafi zapewne 
znów do rudzkiego magistratu. Trud-

no oczekiwać, że prezydent zmieni 
w tej sprawie zdanie przed wyborami. 

NAJGORSZy WARIANT 
ROZWOJU TEJ SyTUACJI 
JEST TAKI, żE INWESTOR 
STRACI CIERPLIWOŚć 
I PóJDZIE NA SĄDOWĄ 
WOJNę Z MIASTEM.

 A wtedy, prezydent wybrany w li-
stopadowych wyborach nie zacznie 
urzędowania od przystawek, ale od 
pasztetu.

- Wciąż liczę na porozumienie 
z miastem. Jestem gotów do rozmów 
na temat rozwiązania tego proble-
mu. Wyjście jest proste, wystarczy 
zaproponować nam zastępcze lokali-
zację dla naszej inwestycji. Nie chce 
mi się wierzyć, że miastu nie zależy 
na inwestorach - mówi Zygmunt Ma-
kartski. 

Jerzy Filar

Prezydent Rudy Śląskiej nic sobie nie robi z opinii Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sprawa dotyczy 
przedsiębiorcy, który walczy o prawo do uruchomienia nowoczesnej firmy w Rudzie Śląskiej. Kolegium przyznało rację 
właścicielowi firmy Max-Eco-Oil i nakazało miastu ponownie rozpatrzyć jego wniosek. Miasto drwi sobie z opinii SKO 
i po raz kolejny odprawiło inwestora z kwitkiem.

MIASTO IDZIE W ZAPARTE

PISZĄC O MONITORINGU, 
PRZEKONyWAłA, 

sytuacji powinno być formalnością - 
mówi Zygmunt Makarski. ry propozycje. Trudno uznać te ofer-

ku tygodniach sprawa trafi zapewne 
znów do rudzkiego magistratu. Trud-
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Zgodnie z majową nowelizacją 
ustawy dotyczącej promocji za-
trudnienia nasz urząd pracy stanął 
przed trudnym wyzwaniem. Pomi-
jając fakt konieczności nauczenia 
się wypełniania nowych druków, 
druczków, wniosków i profi lowania 
- z czym pracownicy z całą pewno-
ścią sobie poradzą - trzeba będzie 
wykazać się nie lada umiejętno-
ściami i kreatywnością. 

Ustawa zakłada podział bezrobot-
nych na trzy profile:

- Pierwszy profil pomocy - skiero-
wany do aktywnych, którzy potrzebują 
przede wszystkim przedstawienia ofert 
pracy, usług rynku pracy lub wsparcia 
w podjęciu działalności gospodarczej;

- Drugi profil pomocy - przeznaczo-
ny dla wymagających wsparcia. Zakła-
da on wykorzystanie wszystkich usług 
i instrumentów, jakie oferują urzędy, 
np. szkolenia, staże, subsydiowanie za-
trudnienia;

- Trzeci profil pomocy - dla osób od-
dalonych od rynku pracy, czyli osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym 
i tych, które nie są zainteresowane sa-

modzielnym podjęciem pracy lub legal-
nym zatrudnieniem. Tą grupą będą się 
zajmować - wspólnie z urzędami pra-
cy - prywatne agencje zatrudnienia, 
ośrodki pomocy społecznej i organiza-
cje pozarządowe.

Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w rze-
czywistości:

PIERWSZy 
PROfIL POMOCy 

- pomaga ustalić, na ile klient urzę-
du pracy jest oso-
bą samodzielną i nie 
trzeba mu w niczym 
pomagać, a wyłącz-
nie przedstawiać 
kolejne oferty pra-
cy. Taka osoba i tak 
pewnie z nich nie 
skorzysta, bo skoro 
jest samodzielna, to 
sama znajdzie ofer-
tę, która spełni jej 
oczekiwania. Czy 
w naszym mieście 
także? Bardzo wąt-
pliwe z uwagi na fakt, że nasi przed-
siębiorcy nie mogą liczyć na wsparcie 
z miasta i są tym samym zmuszani do 
minimalizowania kosztów, aby prze-
trwać. Owa sytuacja sprowadza się zaś 
do tego, że każdy, kto tylko może, pro-
wadzi swoją działalność sam. Jeśli nie 
może, to zatrudnia pracowników wy-
łącznie na podstawie umowy agencyj-
nej lub umowy zlecenia.

DRUGI 
PROfIL POMOCy 

- kierowany do osób, które potrze-
bują (chcą) skorzystać z odpowied-
nich możliwości przygotowanych przez 
urząd, bądź też sami znaleźli rozwiąza-
nie sytuacji, w której się znaleźli. Wy-
magają więc tylko jego zrealizowania 

przy pomocy narzędzi dostępnych dla 
urzędu pracy - bony szkoleniowe, bony 
stażowe, bony zatrudnieniowe, bony 
na zasiedlenie, refundację składek na 
ubezpieczenia społeczne za bezrobot-
nych podejmujących pierwszą pracę. 

TRZECI 
PROfIL POMOCy

- dotyczy osób zupełnie nieradzących 
sobie. Dla tej grupy w zasadzie nie ma 
żadnych rozwiązań na dzień dzisiejszy. 

Jest to spowodowane faktem, iż instytu-
cje, które z założenia mają pomóc, nie są 
zupełnie do tego przygotowane, a część 
nawet nie istnieje w naszym mieście.

WIęKSZOŚć OSóB NALEżĄCyCh 
DO TRZECIEJ GRUPy, TO OSOBy 
DOBRZE ZNANE 
W MOPS I JUż DAWNO 
NAUCZONE SPOKOJNEGO żyCIA 
NA CUDZy RAChUNEK. 

Wysyłani są do nich niejednokrotnie 
wystraszeni pracownicy socjalni, któ-
rzy wypełniają kolejne wnioski o zasiłki 
celowe. Zasiłki te skutecznie wspierają 
bezrobocie, działając według schema-
tu: „po co iść do pracy, skoro pieniądze 
same przychodzą”. Nie ma też żadne-
go skutecznego programu, który umoż-

liwiłby chociaż zachęcenie tych ludzi 
do podjęcia jakichkolwiek działań. Na-
wet, gdyby te osoby chciały podjąć pra-
cę i wykonywać np. prace interwencyj-
ne w zamian za kolejny zasiłek, to nie-
stety prac tych jest niewiele w naszym 
mieście i mało kto o nich wie. Ponad-
to za ich realizację płaci się firmom ze-
wnętrznym zamiast pomóc sobie wza-
jemnie.

PODOBNO PRACA 
USZLAChETNIA. 

Istniałaby więc 
szansa na to, aby 
przynajmniej część 
z tej grupy osób od-
zyskała poczucie 
własnej wartości, 
gdyby tylko mogła 
podjąć jakąkolwiek 
pracę w zamian za 
zasiłek. W efekcie 
również sukcesyw-
nie usamodzielnia-
łaby się. Niestety, 
do tej pory nikt nie 

wpadł na pomysł, jak skutecznie prze-
rwać to błędne koło. „Główni zainte-
resowani”, doskonale wyszkoleni przez 
społeczeństwo, korzystają z innych 
możliwości. Jakich?

Kiedy już się obudziliśmy i zauważy-
liśmy, że 

GRO Z KORZySTAJĄCyCh 
Z ZASIłKóW CELOWyCh 
PRZEZNACZA JE 
NIEKONIECZNIE ZGODNIE 
Z ZAłOżENIEM, 

to wprowadziliśmy bony żywnościo-
we w zamian za gotówkę. Fajny pomysł. 
Nawet może i mógłby się udać, gdy-
by nie fakt, że bony są do zrealizowania 
w większości również w lokalach z alko-
holem. W ten właśnie sposób właściciele 

owych lokali bardziej lub mniej świado-
mie realizują plan. Skuteczny plan, tyle 
tylko, że nie tej właściwej, zainteresowa-
nej strony. Zamiast żywności, nasi bez-
robotni uzyskują alkohol. Uzależniają 
się od niego jeszcze bardziej, czego efek-
tem jest jeszcze mniejsze zainteresowa-
nie pracą. Dalej zatem nie wychodzimy 
poza zamknięte koło doprowadzania na-
szych mieszkańców do ubóstwa. Należy 
zatem mocno trzymać kciuki za pracow-
ników naszego urzędu pracy, ponieważ 

POSTAWIONO PRZED NIMI 
ZADANIE, Z KTóRyM JESZCZE 
SOBIE NIKT W NASZyM MIEŚCIE 
NIE PORADZIł. 

Jeśli i oni nie udźwigną tego ciężaru 
i nie znajdą rozwiązania sytuacji, sami 
mogą stać się bezrobotnymi. Skąd taki 
wniosek? A no stąd, że w nowelizacji 
ustawy przewidziano powiązanie wyso-
kości środków przekazywanych powia-
tom z Funduszu Pracy na wynagrodze-
nia pracowników powiatowych urzę-
dów pracy z efektami ich działania. 
Premiowani będą pracownicy pracu-
jący bezpośrednio z klientami indywi-
dualnymi i instytucjonalnymi (doradcy 
klienta indywidualnego, doradcy klien-
ta instytucjonalnego), a także kadra 
kierownicza tych urzędów, które uzy-
skają najlepsze wyniki w doprowadza-
niu do zatrudnienia. Tak więc 

WIERZyMy W KREATyWNOŚć 
PRACOWNIKóW URZęDU 
PRACy I LICZyMy NA TO, żE NIE 
ZASIĄDĄ Z DRUGIEJ STRONy 
BIURKA.

Cztery lata to czas obserwacji funk-
cjonowania nowych przepisów. Miejmy 
nadzieję, że rudzkie instytucje, które 
z założenia mają wspomagać działania 
urzędu pracy z zewnątrz, są przygoto-
wane do efektywnej współpracy. 
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„REfERENDyŚCI” - AKTyWNI, SKUTECZNI I POMySłOWI

17 sierpnia odbyło się otwarcie 
sezonu łowieckiego w kole „DIA-
NA” Bytom.

Polowanie poprzedzone było ze-
braniem członków Koła, na któ-
rym Zarząd omówił sposoby za-
bezpieczenia areałów uprawnych 
przed szkodami wyrządzanymi 
przez dziki.

W związku z interwencjami 
mieszkańców i rolników z Rudy Ślą-
skiej Koło Łowieckie „DIANA” Bytom 
w celu zabezpieczenia płodów prze-
kazało rolnikom dwa elektryczne pa-
stuchy, jak również wystawiło cztery 
sztuki przenośnych wysiadek, dzięki 
którym pełniący dyżury myśliwi sta-
rają się nie dopuścić do strat w miej-
scach najbardziej narażonych na 
szkody.

- Kontynuując ten temat należy 
powiedzieć, że rozpoczynający się se-
zon łowiecki to nie tylko prace i na-
kłady finansowe koła, ale przede 
wszystkim remonty urządzeń ło-

wieckich, takich jak: paśniki, pod-
sypy i ambony, które to obiekty na-
gminnie uszkadzane są przez wan-
dali, jak również osoby, którym my-
ślistwo kojarzy się z polowaniami 
(zabijaniem zwierzyny). Tym oso-
bom chciałbym uświadomić, że my-
ślistwo to praca włożona w działania 
mające na celu odciągnięcie zwierzy-
ny od pól uprawnych i zminimalizo-
wanie strat rolników i zagrożeń dla 
mieszkańców - wyjaśnia Józef Sku-
bacz, prezes Koła Łowickiego „Dia-
na” Bytom.

Myślistwo to nakład prac gospo-
darczych i przedsięwzięć mających 
na celu zagospodarowanie terenu ło-
wieckiego zwanego obwodem łowiec-
kim lub też łowiskiem. To działania, 
które kontynuują piękne tradycje 
i zwyczaje myśliwskie od pokoleń 
wpisane w historię naszej ziemi.

Sezon w „Dianie” rozpoczęty

JóZEf SKUBACZ

BezROBOTNY URZĄD PRACY

WIOLETA MAJER
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Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, a kon-
kretnie Administracja  
nr 6 w Bykowinie, zafundo-
wała mieszkańcom ulicy 
Poloczka nowy parking.

- RSM sprzedała w tym re-
jonie dzielnicy teren pod ga-
lerię. Dzięki staraniom moim  
i Administracji nr 6, środki fi-
nansowe pozostały w naszej 
dzielnicy. Wyszliśmy naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkań-
ców i część z nich przeznaczy-
liśmy na budowę siłowni pod 
chmurką, która od wielu ty-
godni cieszy się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców. 
Funduszy wystarczyło jesz-
cze na parking w rejonie ulicy 
Poloczka. Myślę, że ta inwe-
stycja nie mniej cieszy osoby, 
mieszkające w tej części Byko-
winy. Parking był w zasadzie 
niezbędny, bowiem wcześniej 

mieszkańcy parkowali swo-
je samochody na terenie, któ-
ry dziś zajmuje galeria - tłu-
maczy radny dzielnicy i zara-
zem członek Rady Nadzorczej 
RSM Władysław Dryja.

Nowy parking może po-
mieścić około 30 aut i został 

oddany do użytku w połowie 
sierpnia.

- To bardzo potrzebna in-
westycja, kiedy wybudowano 
galerię, miejsc do parkowa-
nia pozostało znacznie mniej.  
W tej chwili bez przeszkód mo-
żemy pozostawiać bezpiecz-

nie swoje pojazdy w pobliżu 
bloków. Na razie na parkin-
gu jest jeszcze trochę miejsca, 
ale to sezon urlopów. Po waka-
cjach na pewno miejsce to zo-
stanie zapełnione - zapewnia 
pan Jan, mieszkaniec ulicy Po-
loczka. Test i foto. (wt)

- Błagam was pomóżcie… 
- takimi słowami zwróci-
li się do naszej redakcji 
mieszkańcy ulicy Modrze-
jewskiej w Goduli. 

Na tejże ulicy między 
blokami z nume-
rami 5 i 7 jest pub 

oraz sklep, w którym można za-
kupić alkohol. Wszystko byłoby 
dobrze, gdyby nie fakt, że niemal 
codziennie po 22.00, czyli po za-
mknięciu sklepu i pubu zaczyna 
się zabawa.

- Pijana młodzież przenosi się 
na pobliskie murki otaczające 
słynny, oddany niedawno do użyt-

ku, Burloch. Wtedy zaczyna się 
nasza gehenna. Jest picie, krzyki 
i przekleństwa. To wszystko trwa 
niemal do rana. Wzywamy Straż 
Miejską, ale ona nie ma chyba 
tylu samochodów, by interwenio-
wać tak często jak powinna - mówi 
mieszkanka pobliskiego bloku.

Mieszkańcy ulicy Modrzejew-
skiej mają pomysł na rozwiąza-
nie tej patowej sytuacji. Proponu-
ją ustawienie w tym miejscu ka-
mery lub zwiększenie liczby pa-
troli. Zastanawiają się równocze-
śnie nad tym, kto wydał pozwole-
nie na umieszczenie pubu mię-
dzy blokami, na dodatek naprze-
ciw przedszkola.

- Może ktoś nam wreszcie po-
może? My chcemy spokojnie 
mieszkać i spać w nocy, w koń-
cu musimy jakoś funkcjonować, 
bo chodzimy do pracy. Mieszka-
ją tu całe rodziny i ludzie starsi, 
którzy nie pragną niczego wię-
cej, niż spokoju. W takich wa-
runkach po prostu nie da się 
normalnie żyć - dodaje nasza 
Czytelniczka.

Mamy nadzieję, ze los miesz-
kańców ulicy Modrzejewskiej za-
interesuje urzędników rudzkiego 
magistratu i w miarę szybko roz-
wiążą tę patową dla jej mieszkań-
ców sytuację.

Tekst i foto (wt)

Mieszkańcy ulicy Nałkowskiej w Ru-
dzie i jej okolic, zwłaszcza ci w wie-
ku szkolnym, od dawna czekali na 
wybudowanie w tym rejonie boiska. 
Doczekali się w tym roku, ale to co 
mają do dyspozycji, nie do końca 
przypomina obiekt sportowy z praw-
dziwego zdarzenia. 

- Kilka miesięcy temu zamontowa-
no przy naszym bloku dwa kosze do gry 

w koszykówkę. Bardzo cieszyliśmy się, 
że okoliczna młodzież i dzieci będą mia-
ły wreszcie miejsce, gdzie będą mogły spę-
dzać czas wolny. Niestety nasza radość 
okazała się przedwczesna - mówi miesz-
kaniec bloku przy ulicy Nałkowskiej.

W staraniach mieszkańców o boisko od 
kilku lat uczestniczy radny dzielnicy Ruda 
Władysław Kucharski. 

- Sprawa budowy boiska ciągnie się 
już od 2006 roku. Od tego czasu do 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
która jest właścicielem terenu, wysy-
łałem w imieniu mieszkańców pisma. 
Długo to trwało, ale wreszcie udało się 
temat sfinalizować. Tak przynajmniej 
mi się wydawało - wspomina radny Ku-
charski.

Rzeczywiście, w tym roku zmontowano 
kosze. Tyle tylko, że na zwykłym trawni-
ku. Boiskiem do gry w koszykówkę w ża-
den sposób nie da się tego nazwać.

- Nie trzeba być nauczycielem wy-
chowania fizycznego, ani znawcą spor-
tu, aby wiedzieć, że na takiej nawierzch-
ni nie da się grać. Musi zostać utwardzo-
na, aby można to było nazwać boiskiem. 
Obecnie można w tym miejscu jedynie 
powrzucać piłki do kosza, a chyba nie  
o to chodziło. Młodzi ludzie po prostu 
chcą rozgrywać w takim miejscu mecze - 
tłumaczy radny.

Mamy nadzieję, że rozpoczęta inwesty-
cja doczeka się kontynuacji i w niedalekiej 
przyszłości, przy ulicy Nałkowskiej, po-
wstanie prawdziwe boisko do koszykówki.

(wt) Foto. Maciej Geyer

Mieszkańcy walczą o spokój

Nowy parking w Bykowinie

Boisko nie do koszykówki Na odcinku Ruda 
Śląska Cheb-
zie - Ruda 

Śląska - Zabrze (ok. 7 km) 
zostały zakończone pra-
ce związane z wymianą na-
wierzchni torowej oraz wy-
mianą sieci trakcyjnej w to-
rze nr 1. Rozpoczęły się pra-
ce rewitalizacyjne w torze 
nr 2 na odcinku Ruda Ślą-
ska Chebzie - Ruda Śląska 
- Zabrze. Obecnie trwa wy-
miana nawierzchni torowej, 
przebudowa sieci trakcyjnej, 
a także przebudowa drugiej 
krawędzi peronowej (w torze 
nr 2) w stacji Ruda Śląska 
Chebzie oraz na przystanku 
osobowym Ruda Śląska.

W zakresie przebudowy 
peronów w stacji Ruda Ślą-
ska oraz Ruda Śląska Cheb-
zie zostały już zabudowa-
ne nowe krawędzie pero-
nowe przy torze nr 1, kon-
strukcja wiat została wypia-
skowana oraz pomalowana, 
trwa budowa drugiej połowy 

zadaszenia wiat peronowych 
(wiaty odzyskają dawny, hi-
storyczny wygląd), wymiana 
nawierzchni peronów, insta-
lacji oświetleniowej oraz na-
głośnienia. Ponadto na pero-
nach zostanie zamontowana 
mała architektura tzn. ławki, 
kosze i tablice informacyjne. 
W stacji Ruda Śląska Cheb-
zie trwa również remont 
przejścia pod torami. Zakoń-
czenie tego etapu prac prze-
widujemy w październiku 
2014r. Ponadto zakres prac 
na tym odcinku linii kolejo-
wej obejmuje również roboty 
z branży automatyki, teleko-
munikacji, elektroenergetyki 
oraz wymianę urządzeń ste-
rowania ruchem kolejowym 
i rewitalizację obiektów in-
żynieryjnych. Szacunkowy 
koszt tej rewitalizacji to ok. 
41 mln zł. Głównym wyko-
nawcą tych prac jest Przed-
siębiorstwo Napraw i Utrzy-
mania Infrastruktury Kolejo-
wej w Krakowie. (wt)

Po kolei

Do końca listopada zakończone zostaną prace rewi-
talizacyjne na szlaku kolejowym Ruda Śląska Chebzie 
- Ruda Śląska - Zabrze. Prace te są prowadzone zamien-
nie w torze nr 1 i 2. W stacji Ruda Śląska Chebzie i na 
przystanku osobowym Ruda Śląska perony są w trakcie 
kompleksowej przebudowy.



Przełom tegorocznego lata i jesie-
ni sprzyja wszelkim podsumowa-
niom, bo w listopadzie wystawi-
my samorządowcom cenzurkę za 

cztery lata urzędowania. Rankingów po-
wstaje wiele. Większość z nich ukierun-
kowana jest na konkretny wycinek rzeczy-
wistości, na przykład wyludnianie się, po-
ziom bogactwa, skuteczność w pozyskiwa-
niu środków unijnych itd. Omawiany przez 
nas report pod tym względem jest wyjąt-
kowy. Na zlecenie miesięcznika samorzą-
dowego „Wspólnota” przebadano wszyst-
kie polskie wsie, miasta i gminy pod kątem 
zmian, jakie zaszły w latach 2010 - 2014. 
Oczywiście, dobór takiego przedziału nie 
jest przypadkowy, bo zamyka ramy mija-
jącej kadencji. Z rankingu wynika, gdzie 
urzędują prawdziwi gospodarze, a gdzie 
„na stołkach” usadowili się lawiranci, któ-
rzy złe rządzenie maskują propagandą suk-
cesu i autopromocją. 

Zbadano każdą z 2479 jednostek sa-
morządowych, w których odbyły się wy-
bory bezpośrednie. Wszystkie miejscowo-
ści zostały porównane w wymiarze gospo-
darczym, społecznym, infrastrukturalnym 
i finansowym. Aby zająć wysoką pozycję  
w rankingu ogólnym, należało uplasować 
się na szczycie w częściach składowych.  
I odwrotnie. Samorządy, które znalazły się 

na dole tabeli, były kiepskie w każdej bada-
nej dziedzinie. 

RUDA ŚLĄSKA WyPADłA fATALNIE. 
ZAJMUJĄC 2444 MIEJSCE, 
ZNALEźLIŚMy SIę NA SAMyM 
DOLE RANKINGU OGóLNEGO. 
NAJBARDZIEJ JEDNAK MARTWI 
PRZEDOSTATNIE MIEJSCE RUDy 
ŚLĄSKIEJ W ZESTAWIENIU MIAST 
NA PRAWACh POWIATU. 

Można przypuszczać, że miejska propa-
ganda, o ile w ogóle zareaguje, uzasadni 
niskie notowania Rudy Śląskiej okoliczno-
ściami zewnętrznymi i rzekomym spusto-
szeniem, jakie po sobie zostawił poprzed-
nik Grażyny Dziedzic. Niestety, przy tym 
rankingu takie tłumaczeniu nie pomogą. 
Zestawienie analizuje zmiany, jakie zaszły 
na przestrzeni czterech lat. Nie ma tam 
porównań i analogii do przeszłości. Tutaj 
jest punktowana tylko indywidualna ak-
tywność prezydentów, burmistrzów i wój-
tów. To nie jest pierwszy ranking, w którym 
Ruda Śląska wypada niepokojąco słabo.  
W ubiegłym numerze pisaliśmy o zesta-
wieniach analizujących stopień ubożenia  
i tempo wyludniania się miast. Ruda Ślą-
ska też była negatywnym bohaterem tych 
rankingów. (fil)
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Powstał raport oceniający jakość wszystkich polskich samorządów w kontekście kończącej 
się kadencji 2010 - 2014. Ruda Śląska wypadła fatalnie. W kategorii miast na prawach 
powiatu, na 66 miejscowości zajęliśmy przedostatnie miejsce. W ogólnej klasyfikacji, w której 
znalazły się wszystkie jednostki samorządowe, a jest ich 2479, Ruda Śląska znalazła się na 
samym dole tabeli, w ostatniej pięćdziesiątce.

1 - Rzeszów
2- Legnica
3- Jelenia Góra
4- Bielsko-Biała
5 - Kielce
6 - Białystok
7 - Jastrzębie-Zdrój
8 - Chorzów
9 - Tychy 
10 - Zielona Góra
11 - Lublin
12 - Katowice
13 - Żory
14 - Toruń
15 - Rybnik
16 - Łomża
17 - Zamość
18 - Jaworzno
19 - Włocławek
20 - Warszawa
21 - Wałbrzych
22 - Gliwice

23 - Siedlce
24 - Konin
25 - Piotrków Trybunalski
26 - Kraków
27 - Gdańsk
28 - Grudziądz
29 - Łódź
30 - Suwałki
31 - Tarnobrzeg
32 - Gdynia
33 - Zabrze
34 - Kalisz
35 - Wrocław
36 - Gorzów Wielkopolski
37 - Chełm
38 - Słupsk
39 - Olsztyn
40 - Płock
41 - Krosno
42 - Dąbrowa Górnicza
43 - Bydgoszcz
44 - Elbląg

45 - Radom
46 - Szczecin 
47 - Sosnowiec
48 - Sopot
49 - Ostrołęka
50 - Siemianowice
51 - Nowy Sącz
52 - Świnoujście
53 - Przemyśl
54 - Poznań
55 - Biała Podlaska
56 - Częstochowa
57 - Leszno
58 - Świętochłowice
59 - Tarnów
60 - Piekary Śląskie
61 - Bytom
62 - Koszalin
63 - Mysłowice
64 - Opole
65 - RUDA ŚLĄSKA
66 - Skierniewice

RANKING MIAST NA PRAWACh POWIATU 
OCENIAJĄCy MIJAJĄCĄ KADENCJę SAMORZĄDU

Gorzej jest tylko 
w Skierniewicach

Ważnymi ha-
słami zwy-
cięskiej kam-
panii wybor-

czej Grażyny Dziedzic sprzed 
czterech lat były oszczędność  
i gospodarność. Kandydatka 
na urząd prezydenta krytyko-
wała rozrzutny styl rządzenia 
Andrzeja Stani. Zarzucano 
mu trwonienie miejskich pie-
niędzy. Za koronny argument 
posłużyły liczby. W 2010 roku 

koszty utrzymania miasta wy-
niosły 393,5 mln zł, co stano-
wiło 81,46% wszystkich wy-
datków. Po objęciu stanowi-
ska, prezydent Grażyna Dzie-
dzic zaordynowała miastu za-
ciskanie pasa. Jak w prakty-
ce wyglądają efekty tej kura-
cji odchudzającej? W 2013 
roku koszty utrzymania mia-
sta wyniosły 503,5 mln zł, co 
daje 90,78% wszystkich wy-
datków.

Oszczędna 
i gospodarna?

2010 (ANDRZEJ STANIA) - 81,46 %

KOSZT UTRZyMANIA MIASTA 
W SKALI WSZySTKICh WyDATKóW

2013 (GRAżyNA DZIEDZIC) - 90,78 %
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Ze względu na ska-
lę miast, powinni-
śmy Rudę Śląską 
porównywać raczej  

z Chorzowem albo Zabrzem. Nie ro-
bimy tego, aby uniknąć oskarżeń  
o rażącą tendencyjność. Pod wzglę-
dem poziomu cywilizacyjnego oraz 
jakości i skuteczności samorządu, 
Zabrze i Chorzów plasują się o kil-
ka półek wyżej, niż Ruda Śląska. Dla 
zachowania dobrego samopoczucia 
lepiej więc nie drążyć tego tematu. 
Świętochłowice są lepszym materia-
łem porównawczym ze względu na 
podobny poziom rozwoju i zbieżną 
skalę problemów. Ruda Śląska, Świę-
tochłowice i Bytom tworzą tak zwa-
ny śląski „trójkąt bermudzki”, w któ-
rym najbardziej dają o sobie znać ne-
gatywne skutki transformacji ustrojo-

wej i gospodarczej. Cztery lata temu 
Świętochłowice znajdowały się na-
wet w gorszej sytuacji, niż Ruda Ślą-
ska. Poprzednik Dawida Kostemp-
skiego, obecnego prezydenta nie ro-
bił nic, aby ściągnąć do miasta środki 
zewnętrzne. Końcówka jego kaden-
cji upłynęła w aurze skandalu, zwią-
zanego z zarzutami korupcyjnymi. 
W Rudzie Śląskiej sprawy wygląda-
ły inaczej. Andrzej Stania dosyć ak-
tywnie i skutecznie zabiegał o środ-
ki zewnętrzne. Środki unijne pozy-
skane na budowę placu Jana Pawła II 
i większość inwestycji drogowych to 
efekt starań z poprzedniej kadencji. 

DAWIDA KOSTEMPSKIEGO 
I GRAżyNę DZIEDZIC, 
NA STARCIE KADENCJI 
łĄCZyłO JEDNO. OByDWOJE 
ZACZyNALI SWOJĄ 
PRZyGODę NA STANOWISKU 
PREZyDENTA. 

Zarówno w Świętochłowicach, 
jak i w Rudzie Śląskiej, w 2010 roku 
padło wiele zapowiedzi reform, no-

wego otwarcia, odnowy itp. Po czte-
rech latach nadszedł czas rozliczeń 
obietnic. Oczywiście, znów się na-
razimy internautom, ale Dawid Ko-
stempski słowa dotrzymał, a Gra-
żyna Dziedzic nie. W ciągu czte-
rech lat Świętochłowice pozyska-
ły 106 mln zł dotacji unijnych. Po-
wstają z tego inwestycje, które od-
mieniają oblicze tego miasta. Rekul-
tywacja stawu Kalina, największe-
go w regionie płynnego składowiska 
szkodliwych chemikaliów, jest bez-
precedensowym przedsięwzięciem 
na skalę kraju. Podobnie jak odda-
ny w ubiegłym miesiącu ekologiczny 
basen na Skałce. Pracownicy tego 
obiektu musieli jeździć do Niemiec, 
aby przyjrzeć się, jak to działa, po-
nieważ w Polsce jeszcze nie ma ta-
kich kąpielisk. Trudno też nie wspo-
mnieć o Muzeum Powstań Ślaskich, 
które przyjmie pierwszych zwiedza-
jących w październiku tego roku.  
O tej inwestycji przychylnie piszą 
nawet prawicowe portale interne-
towe, raczej wrogo nastawione do 
urzędników związanych z Platfor-

mą Obywatelską. Na tym tle Ruda 
Śląska wygląda blado. Przez cztery 
lata, trzykrotnie większe od Święto-
chłowic miasto, pozyskało zaledwie 
77 mln zł środków unijnych, w tym 
sporo na „projekty miękkie”, z któ-
rych otrzymaniem nie ma żadne-
go problemu. Świętochłowice dzię-
ki środkom unijnym uzbroiły tere-
ny inwestycyjne, co pozwoliło przy-
stąpić temu miastu do Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Rudy Śląskiej nie chcą w KSSE, bo 
nie spełnia kryteriów. Zwolennicy 
Grażyny Dziedzic tłumaczą jej sła-
bą skuteczność zemstą Platformy 
Obywatelskiej za przegrane wybory  
w 2010 roku. Jest to hipoteza 
śmieszna i z gruntu fałszywa. 

GDyBy POLITyCZNE 
WZGLęDy MIAły STEROWAć 
PRZEPłyWEM ŚRODKóW 
ZEWNęTRZNyCh DO MIAST, 
ZABRZE POWINNO OGłOSIć 
JUż BANKRUCTWO. 

W tym mieście, PO poniosło naj-
bardziej spektakularną porażkę  
w czasie wyborów samorządowych. 
Prezydent Małgorzata Mańka-Szu-
lik pokonała Mirosława Sekułę, jed-
nego z najbardziej prominentnych 
polityków tej partii i obecnego mar-
szałka województwa. Mimo tego Se-
kuła i jego ludzie nie mszczą się na 
Mańce-Szulik. Zabrze idzie do przo-
du i przede wszystkim ma dobry po-
mysł na budowanie własnej mar-
ki, jako stolicy turystyki przemysło-
wej. Podobnie jest w Rybniku. Od 16 
lat rządzi tym miastem Adam Fudali.  
W czasie jego prezydentury Rybnik 
zawsze lokuje się na czele albo w ści-
słej czołówce wszystkich samorządo-
wych rankingów. Ze względu na wiel-
kość i związki z górnictwem to mia-

sto można porównywać z Rudą Ślą-
ską. Ale na tym porównania się koń-
czą. Adam Fudali zdaje sobie sprawę, 
że nie można budować przyszłości 
miasta w oparciu o górnictwo, bo losy 
tej branży są niepewne i niewiele tu-
taj zależy od samorządowców.

RyBNIK SZUKA SWOJEJ 
SZANSy W ROZWOJU 
TERENóW INWESTyCyJNyCh. 
SZKODA, żE RUDA ŚLĄSKA 
NIE IDZIE TĄ DROGĄ. 

Z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla województwa śląskie-
go Rybnik dostanie 300 mln zł na bu-
dowę swojego odcinka drogi Pszczy-
na - Racibórz, która ma wielkie zna-
czenie dla rozwoju gospodarczego 
tego regionu. Gdyby kierować się lo-
giką niektórych rudzkich komenta-
torów, prezydent Fudali nie powinien 
dostać ani złotówki od władz woje-
wództwa rządzonego przez PO. Pre-
zydent Rybnika nie kryje swoich PiS-
-owskich sympatii, a w zbliżających 
się wyborach uzupełniających do Se-
natu, otwarcie popiera kandydatkę 
tej partii. Przykładów na to, że wiel-
ka polityka ma niewielki wpływ na to 
co dzieje się w samorządach, moż-
na wymienić więcej. W Katowicach, 
PO i PiS powinny rzucić wszystkie 
siły i środki, aby usunąć ze stanowi-
ska prezydenta Uszoka. Stolica wo-
jewództwa to przecież najbardziej ła-
komy kąsek. Ale nikt nie pali się do 
walki z Uszokiem, bo rządzi dobrze  
i potrafią to docenić nawet jego prze-
ciwnicy. Obrońcy Grażyny Dziedzic 
chętnie obarczają winą za wszelkie 
zło otoczenie zewnętrzne, nie do-
strzegając słabości we własnym śro-
dowisku. To jest błąd, który często 
mści się podczas wyborów. 

Jerzy Filar

Ostatnio dosyć 
modne stało się na 
portalach interne-
towych mieszanie 
„Prawdy” z błotem 
za porównywanie 
Rudy Śląskiej do 
Świętochłowic. 
Dla niektórych 
internautów jest 
to z naszej strony 
przejaw koniunktu-
ralizmu, ponieważ 
o naszym mieście 
piszemy krytycznie, 
a o Świętochło-
wicach raczej 
w pozytywnym 
kontekście. Ro-
zumiemy ukrytą 
frustrację autorów 
tych komentarzy, 
bo - niestety - Ruda 
Śląska nie wytrzy-
muje porównań do 
swojego mniejsze-
go sąsiada.

Blado przy sąsiadach

W Świętochłowicach, dzięki środkom unijnym, zbudowano jeden z najnowocześniejszych basenów w Polsce. Ruda Śląska nie otrzymała unijnej dotacji 
na remont kąpieliska w Nowym Bytomiu.

Dzięki środkom unijnym trwa rewitalizacja stawu Kalina. W Rudzie Śląskiej jest wiele ekologicznie zdegradowanych terenów, 
o których nikt nie chce pamiętać.



Generalnie nie ma 
powodu, by kobie-
ta w ciąży, szcze-
gólnie w pierw-

szych miesiącach, nie mogła 
prowadzić samochodu. Jeśli 
jednak zasiada „za kółkiem”, 
powinna wziąć pod uwagę 
czynniki, które mogą wpły-
wać na bezpieczeństwo jaz-
dy. Większa ochota na sen, 
złe samopoczucie czy nud-
ności mogą spowodować de-

koncentrację, a ta ma już 
ogromny wpływ na bezpie-
czeństwo. W późniejszych 
miesiącach dochodzą ruchy 
dziecka i to jest dodatkowy 
czynnik, który może zakłócić 
koncentrację.

Mówiąc o bezpieczeństwie 
jazdy, nie sposób pominąć te-
matu zapinania pasów bez-
pieczeństwa. Wprawdzie nasz 
kodeks drogowy pozwala ko-
bietom w widocznej ciąży je-

chać z niezapiętymi pasami, 
ale należy pamiętać, że pasy 
bezpieczeństwa i poduszka 
powietrzna zapewniają kie-
rowcy (w tym wypadku przy-
szłej mamie) bezpieczeństwo 
w podróży. Dlatego też ko-
bieta w ciąży zapinając pasy, 
musi pamiętać, aby były od-
powiednio zapięte (nie mogą 
przechodzić przez brzuch, 
dolny pas powinien znajdo-
wać się nisko pod brzuchem, 

a górny nad brzuchem i mię-
dzy piersiami), a fotel odsu-
nięty od kierownicy (ta nie 
może uciskać brzucha z za-
chowaniem sprawności mo-
torycznej. Najlepiej zachować 
odległość około 25 centyme-
trów między brzuchem a kie-
rownicą) i przedniej podusz-
ki powietrznej. W handlu do-
stępne są adaptery do pasów 
bezpieczeństwa, dzięki któ-
rym dolny pas dobrze się ukła-

da nisko na biodrach i mied-
nicy, a także specjalne nakład-
ki anty-uciskowe na pasy, któ-
re pomagają chronić brzuch 
i zwiększają komfort podró-
ży. Warto w taki zestaw się 
zaopatrzyć. Koszt niewielki, 
a komfort jazdy poprawia się 
w znacznym stopniu.

Przejdźmy do jazdy. Siada-
jąc za kierownicą, należy pa-
miętać o tym, aby mieć jak 
największą swobodę. Tę ogra-
nicza rosnący brzuszek, więc 
bezwzględnie należy zdjąć 
kurtkę, żeby dodatkowo nie 
ograniczała ruchów. Wybiera-
jąc się w dłuższą trasę, należy 
tak zaplanować podróż, żeby 
był w niej czas na zwiększoną 

ilość postojów. Myślę, że za-
trzymanie się co godzinę i wy-
konanie kilku ćwiczeń rozluź-
niających doskonale poprawi 
samopoczucie i w znacznym 
stopniu wyeliminuje znużenie 
i zmęczenie. Czasami dla lep-
szego komfortu, warto wybrać 
dłuższą trasę, ale po lepszej 
drodze, by uniknąć niewska-
zanych drgań i jazdy w kor-
kach. Stres i spaliny nie są ko-
rzystne ani dla matki, ani dla 
dziecka. 

W zaawansowanej ciąży, ko-
bieta spodziewająca się dziec-
ka powinna ograniczać samo-
dzielne prowadzenie samo-
chodu i najlepiej, by podróżo-
wała jako pasażer.
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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
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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.
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Dziś samochód jest przedmiotem codziennego użytku, z którego 
korzystają wszyscy członkowie rodziny. Panie w takim samym stopniu 
jak panowie, ale te pierwsze mogą spodziewć się potomka i wtedy 
pojawia się dylemat, czy w czasie ciąży zasiadać za kierownicą, czy nie?Jerzy Paja

Moto 
rady

Przyszła mama 
ZA KIEROWNICĄ

Fo
to

: W
er

on
ik

a 
G

aw
lik



11sierpień 2014r. • PRAWDA O RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZMAITOŚCI

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 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Wodnik (20 I - 19 II) Ten miesiąc nie da Ci zbyt 
wielu powodów do radości. Spadło na ciebie wiele 
obowiązków, którym musisz sprostać. To nie są ja-
kieś drobiazgi, które można odłożyć na później, ale 
poważne sprawy. Nie pozostaje Ci nic innego, jak 
ostro zabrać się do pracy.

Ryby (20 II - 19 III) Najbliższe tygodnie upłyną spo-
kojnie, pod warunkiem, że zapanujesz nad emocja-
mi. Powstrzymaj przykre słowa, bo zranisz kogoś, 
na kim Ci bardzo zależy albo kogoś, od kogo zależy 
Twoja kariera zawodowa. A więc: buzia na kłódkę.

Baran (20 III - 20 IV) Najbliższe dni wniosą do 
Twojego życia wiele radości i zmian. Niewykluczo-
ne, że spełni się przynajmniej część Twoich ma-
rzeń. Łatwiej będzie Ci je zrealizować, jeśli zrobisz 
sobie dobry plan. Licz na pomoc i współpracę życz-
liwych Ci ludzi.

Byk (21 - 20 V) Miesiąc zakończysz w doskona-
łym nastroju. Rozwiążesz kilka problemów, na któ-
rymi nie mogłeś dotychczas zapanować. W poko-
naniu ewentualnych trudności pomoże Ci intuicja  
i bogata wyobraźnia. Kontakty z innymi ludźmi będą 
przebiegać w przyjaznej atmosferze.

Bliźnięta (21 V - 20 VI) Nawiążesz kilka interesu-
jących znajomości. To nie będą przypadkowi ludzie. 
Niełatwo zdobyć ich zaufanie, ale warto się o to po-
starać. Przydadzą Ci się talenty dyplomatyczne. Je-
żeli wszystko pójdzie dobrze, możesz liczyć na po-
prawę sytuacji materialnej.

Rak (21 VI - 21 VII) Nadchodzą nerwowe dni.  
W pracy będziesz musiał wykazać się pomysłowo-
ścią, przebiegłością, odpornością na stres. Szykuje 
się walka o stołki. Ale, jeżeli w tym labiryncie intryg 
odnajdziesz dobrą drogą, wygrasz i awansujesz.

Lew (22 VII - 21 VIII) Stawiaj sobie coraz wy-
żej poprzeczkę, bo jesteś w formie. Nadmiar pra-
cy Cię nie stresuje, więc możesz spokojnie rozej-
rzeć się za kolejnymi możliwościami zarobkowa-
nia. Nadszedł dobry moment do założenia wła-
snego interesu.

Panna (22 VIII - 22 IX) Ważne decyzje w sprawach 
uczuciowych odłóż na bardziej sprzyjający czas. Te-
raz nie mają dużych szans na szczęśliwe zakończe-
nie. Za to w finansach sprawy przedstawiają się po-
myślnie. Spróbuj zagrać w jakąś grę losową.

Waga (23 IX - 22 X) Wysiłki i samozaparcie  
w oszczędzaniu przyniosą wymierne efekty. Spra-
wy zawodowo-finansowe nabiorą tempa. Stać Cię 
będzie wreszcie na zakup tego, o czym marzysz od 
dawna. Ogranicz maksymalnie wydatki na drobia-
zgi, a unikniesz konfliktów z partnerem. 

Skorpion (23 X - 21 XI) Zapowiada się pracowi-
ty miesiąc. Zadbaj tylko o skuteczność w działaniu,  
a osiągniesz sukces. Nie rozmieniaj swojej energii 
na drobne. Nie zwracaj uwagi na drobne przeszko-
dy, nie niszcz ich, ale omijaj.

Strzelec (22 XI - 20 XII) Czeka Cię udany mie-
siąc w sferze osobistej i zawodowej. Możesz za-
cząć starania o podwyżkę. Nie stawiaj jednak sze-
fowi wygórowanych warunków. Pamiętaj, że jeże-
li przesadzisz, na Twoje stanowisko znajdzie się 
wielu chętnych.

Koziorożec (21 XII - 19 I) Gwiazdy Ci sprzyjają. 
Twoje posunięcia będą dobre i słuszne. Uda się po-
myślnie przeforsować sprawy, na których najbar-
dziej Ci zależy. W sferze uczuć musisz jednak cier-
pliwie czekać. Pamiętaj, że prawdziwe uczucie, jak 
dobre wino, musi dojrzewać.

Horoskop Krzyżówka

Wśród osób, które do 15 września nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 
rozlosujemy nagrody książkowe. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Stefan 
Rutkowski z Wirku. Prosimy o odbiór nagrody, w siedzibie redakcji, ul. Rynek 
18, Mikołów, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.!

SUDOKU
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Radar umożliwi dokładniej-
sze prognozowanie zagro-
żeń oraz szybsze ostrzega-
nie przed nimi ludności po-

przez:
- objęcie skutecznym zasięgiem ra-

darowym obszarów źródłowych Odry, 
Opawy  i Ostrawicy oraz ich górnych 
biegów,

- poprawę dokładności pomiaru na-
tężenia opadów i prognozowania zasi-
lania rzek w wody opadowe,

- monitorowanie groźnych zja-
wisk meteorologicznych związanych 
z wiatrem na obszarze województwa 
śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego,

- ocenę stanu skupienia hydrome-
teorów (rozróżnia deszcz, grad, śnieg).

Urządzenie na tere-
nie województwa ślą-
skiego obejmie swoim 
działaniem i nadzorem 
wszystkie zlewnie pol-
skich dopływów górnej 
Odry, szczególnie Psi-
ny, Kłodnicy, Rudy i Bie-
rawki. Zapewni to wyso-
ką gwarancję informacji 
o opadach w dorzeczu 
górnej Odry, szczegól-
nie w zlewniach zasila-
jących zbiorniki Dzierż-
no i Rybnik.

Radar na Górze św. 
Anny zostanie zintegro-
wany z systemem pol-
skich radarów mete-
orologicznych „PO-
LRAD”. Uwzględ-
niając dodatko-
wo planowane 
wdrożenie syste-
mu   analizy oraz 
prognozy sta-

nu atmosfery INCA moż-
na stwierdzić, że plano-
wana inwestycja umoż-
liwi lepsze prognozowa-
nie hydrologiczne i ste-
rowanie kaskadą zbiorni-
ków w celu uzyskania co 
najmniej 24 godzinnego 
czasu wyprzedzenia dla 
planowanych odpływów 
z tych zbiorników oraz 48 
godzinnego wyprzedze-
nia ostrzeżeń o katastro-
falnych wzrostach sta-
nów wody na dolnej Nysie 
Kłodzkiej i Odrze poniżej 
ujścia Nysy. 

Całkowity koszt budowy 
radaru wyniesie ok. 12,7 

mln zł (netto), zadanie 
jest także współfinan-

sowane ze środków 
wojewódzkich fun-
duszy w Opolu (2,9 
mln zł) i Wrocławiu 
(2,4 mln zł).

Ostrzeże przed gradem, nawałnicami, śnieżycami, mrozem oraz powodziami

Supernowoczesny 
radar na Górze św. Anny

GABRIELA LENARTOWICZ, 
prezes Wojewódzkiego funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach:

- Obserwujemy nasilenie gwał-
townych zjawisk meteorologicznych, 
m.in. burz, nawałnic z gradem i moc-
nymi opadami deszczu, które skut-
kują podtopieniami i zniszczeniami 
w infrastrukturze oraz przyrodzie. Dla-
tego tak ważne jest przewidywanie po-
jawienia się anomalii pogodowych, 
by był czas na zapobieżenie ich skut-
kom. Dzięki radarowi będziemy wie-
dzieć, że zbliża się do nas nawałnica 
z intensywnymi opadami - będziemy 
mieli czas na ostrzeżenie mieszkańców 
i ograniczenie jej skutków. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach udzielił 
dotacji w wysokości 
4,8 mln zł Instytutowi 
Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej 
- Państwowemu 
Instytutowi 
Badawczemu 
w Warszawie na… 
budowę stacji radaru 
meteorologicznego 
na Górze św. Anny. 
Radar obejmie 
zasięgiem obszar 
województw: 
śląskiego, opolskiego 
i dolnośląskiego 
o powierzchni 41 700 
km kw., na którym 
mieszka 8,5 mln ludzi. 

W ramach, trwającego 
do 30 kwietnia 2014 
roku naboru wnio-

sków na dofinansowanie zadań 
związanych z gospodarką wod-
ną, do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach 
wpłynęło 18 wniosków na łączną 
kwotę dofinansowania 16,3 mln 
zł. Pod koniec lipca Zarząd Fun-

duszu zatwierdził listę 16 zadań 
zakwalifikowanych do uzyskania 
dofinansowania. Ponadto dofi-
nansowanie dostały firmy wodo-
ciągowe, m.in. w Mysłowicach, 
Tychach, Żywcu, Brennej oraz 
gminy, m.in. Psary, Ornontowice 
czy Dąbrowa Zielona.

Ocena merytoryczna wnio-
sków dokonana została w opar-
ciu o kryteria stanu przygo-

towania zadania, osiągnię-
cia standardów Unii Europej-
skiej, zintegrowanej efektyw-
ności ekologicznej, ekonomicz-
nej i społecznej, a także szcze-
gółowe kryteria zawarte w re-
gulaminach naborów. Łączna 
wnioskowana kwota pożyczki 
dla wszystkich zadań to 15,9 
mln zł, z tego 9,5 mln zł na 
2014 rok.

Kolejne kilometry wodociągów



Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza pierwszy przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Bukowej 1, ozna-
czonej w obrębie Świętochłowice numerem ewidencyjnym 1325/14 o powierzchni 
419 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1C/00018660/7 przez Sąd 
Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa działka jest nie-
zabudowana, posiada kształt prostokąta. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Bu-
kowej - droga o nawierzchni asfaltowej. W otoczeniu działki instalacja elektryczna, 
wodna, kanalizacyjna, gazowa. Otoczenie nieruchomości to tereny zabudowy miesz-
kaniowej, jednorodzinnej, zabudowa usługowa (piekarnia), cmentarz.

W 2011 r. dokonano wyburzenia istniejącego na działce zbiornika wodnego. Wyburze-
nie polegało na zburzeniu stropu zbiornika i ścian żelbetowych do 0,5 m poniżej rzędnej 
terenu oraz zasypaniu pozostałej części zbiornika gruzem i przywiezioną ziemią. Teren po 
zasypanym zbiorniku został uporządkowany, wyrównany, obecnie porośnięty jest trawą.

Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Świętochłowice - przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem: A.3.6/6m1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i niskiej intensywności.

Cena wywoławcza - 61 000,00 zł Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 
1054, z późn. zm.) sprzedaż jest objęta zwolnieniem z podatku VAT.

Wadium - 5 000,00 zł. 
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 11 września 2014r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. 
Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku 

Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 8 września 2014r., z zaznaczeniem „I przetarg ustny, nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bukowej 1. 

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 118, tel. 32 349 19 31.

LOKAL MIESZKALNy NA SPRZEDAż W ŚWIęTOChłOWICACh
Prezydent Miasta Świętochłowice 

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem  
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu położonego w Świętochło-
wicach przy ulicy: łagiewnickiej 62c/9 - pow. użyt. 38,00 m2, cena wywo-
ławcza - 82 000 zł, wadium - 9 000 zł, termin przetargu - 29 sierpnia 
2014 r. o godz. 1000

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Kato-
wicka 54. Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Święto-
chłowicach (p.5.) lub winno wpłynąć na konto Urzędu nr 54 1050 1373 
1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowi-
ce w terminie do 25 sierpnia 2014 r. (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. 32 349 19 31. Prezydent Mia-
sta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny. 

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
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

Ogłoszenia o przetargach dostępne są na stronie internetowej: 
www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 
pokój 113, tel. 32 349 19 35. 

Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uza-
sadnionej przyczyny.

1. Lokalu użytkowego nr 03 usytuowanego w kondygnacji pod-
ziemnej 5-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul. Chopi-
na 39 w Świętochłowicach, składającego się z 6 pomieszczeń 
połączonych ciągiem komunikacyjnym o łącznej powierzchni użytko-
wej 105,82 m2. 

Przetarg ustny nieograniczony: 12 września 2014 r. o godz. 
1100 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

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

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

2. Lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego na parterze budyn-
ku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 6 w Świętochłowicach  
o powierzchni użytkowej 97,68 m2 składającego się z 8 pomieszczeń  
i korytarza.

Drugi przetarg ustny nieograniczony: 19 września 2014 r. 
o godz. 1130 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowic-
ka 54.

Cena wywoławcza - 126 000 zł. Sprzedaż zwolniona jest z po-
datku VAT.

Wadium w wysokości 25 000 zł uprawniające do licytacji należy 
wnieść przelewem na konto do dnia 15 września 2014 r. 

3. Lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego na podwyższonym 
parterze budynku mieszkalnego przy ul. hutniczej 11B w Święto-
chłowicach o powierzchni użytkowej 129,31 m2, składającego się 
z 6 pomieszczeń i piwnicy.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony: 19 września 2014 r.  
o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

Cena wywoławcza - 130 000 zł. Sprzedaż zwolniona jest z po-
datku VAT.

Wadium w wysokości 26 000 zł uprawniające do licytacji należy 
wnieść przelewem na konto do dnia 15 września 2014 r. 

LOKALE UżyTKOWE NA SPRZEDAż 
W ŚWIęTOChłOWICACh

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza przetargi ustne 

nieograniczone na sprzedaż: 

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza piąty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości:

Położonych w Świętochłowicach przy ul. Ślęzan będących własnością Gminy Świę-
tochłowice, stanowiących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3117/1 o po-
wierzchni 474 m2, 3117/8 o powierzchni 328 m2, 3117/10 o powierzchni 609 m2.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1C/00019050/5 przez 
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działy III i IV w/w księgi 
wolne są od wpisów.

Nieruchomość zlokalizowana w rejonie budynków mieszkalnych. Teren płaski, bez 
utrudnień, część nieruchomości porośnięta drzewami i krzewami. Przez nierucho-
mość poprowadzony kabel energii elektrycznej. Działki o kształcie regularnym zbli-
żonym do prostokąta porośnięte zielenią niską z nalotu posiadające dostęp do drogi 
publicznej ul. Ślęzan. Sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna szeregowa oraz wielomieszkaniowa. Dla w/w działek obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony jest symbolem 3MN/MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 07.03.2014 r. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomo-
ści odbył się w dniu 25.04.2014 r. Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 13.06.2014 r. Czwarty przetarg na zby-
cie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 08.08.2014 r.

Cenę wywoławczą nieruchomości do piątego przetargu ustala się w wysokości: - działka 3117/1 - 60 000,00 zł; działka 3117/8 - 43 000,00 zł; 
działka 3117/10 - 75 000,00 zł. Do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.

Wadium - 8 500,00 zł uprawniające do licytacji 1 nieruchomości
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przed-

łożą komisji przetargowej w dniu przetargu: 1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla dane-
go podmiotu rejestru, 2) kserokopię dowodu wpłaty wadium, 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nie-
ruchomości, 4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czyn-
ności na własny koszt.

Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Świętochłowicach nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 
najpóźniej do dnia 22 września 2014 r. (Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej w terminie ustalonym z notariu-
szem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-931.
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III liga

Grunwald
Rok założenia: 1920
Barwy: zielono - białe
Adres: ul. Kłodnicka 54, 41-706 Ruda Śląska
Telefon: (32) 242-55-62
Strona internetowa: www.grunwald.elsat.net.pl
Prezes: Teodor Wawoczny
Trener: Jacek Bratek
Asystent: Andrzej Ziob
Kierownik drużyny: Roman Merczyk

26.07. sobota, godz. 17.00 Piast II Gliwice - Grunwald
2.08. sobota, godz. 11.00 Grunwald - Swornica Czarnowąsy
6.08. środa, godz. 18.00 Górnik Wesoła - Grunwald
9.08. sobota, godz. 11.00 Grunwald - GKS 1962 Jastrzębie
16.08. sobota, godz. 17.00 LKS Czaniec - Grunwald
20.08. środa godz. 18.00 BKS Stal Bielsko-Biała - Grunwald
23.08. sobota, godz. 11.00 Grunwald - Małapanew Ozimek
30.08. sobota, godz. 17.00 Skalnik Gracze - Grunwald
6.09. sobota, godz. 11.00 Grunwald - Górnik II Zabrze
13.09. sobota, godz. 17.00 Polonia Bytom - Grunwald
20.09. sobota, godz. 11.00 Grunwald - Odra Opole
27.09. sobota, godz. 11.00 Szombierki Bytom - Grunwald
4.10. sobota, godz. 11.00 Grunwald - Skra Częstochowa
11.10. sobota, godz. 15.00 Pniówek Pawłowice Śląskie - Grunwald
18.10. sobota, godz. 13.00 Grunwald - Polonia Łaziska Górne
25.10, sobota, godz. 14.30 Ruch Zdzieszowice - Grunwald
2.11. niedziela, godz. 13.00 Grunwald - Podbeskidzie II Bielsko-Biała
8.11. sobota, godz. 13.00 Ruch II Chorzów - Grunwald
11.11. wtorek, godz. 11.00 Grunwald - Rekord Bielsko-Biała
15.11. sobota, godz. 13.00 Grunwald - Piast II Gliwice
22.11. sobota, godz. 13.00 Swornica Czarnowąsy - Grunwald

IV liga

Slavia
Rok założenia: 1919
Barwy: biało - niebieskie
Adres: ul. Sosinki 1, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: 502 598-140
Strona internetowa: www.slavia.elsat.net.pl
Prezes: Dariusz Dobiech
Trener: Marek Piotrowicz
Kierownik drużyny: Andrzej Dudka

9.08. sobota, godz. 17.00 Górnik Piaski - Slavia
16.08. sobota, godz. 11.00 Slavia - Ruch Radzionków
23.08. sobota, godz. 17.00 Zieloni Żarki - Slavia
27.08. środa godz. 18.00 Slavia - Unia Ząbkowice
30.08. sobota, godz. 17.00 Raków II Częstochowa - Slavia
 6.09. sobota, godz. 11.00 Slavia - Gwarek Tarnowskie Góry
13.09. sobota, godz. 16.00 Fortuna Gliwice - Slavia
20.09. sobota, godz. 16.00 Slavia - Pilica Koniecpol
27.09. sobota, godz. 15.00 MLKS Woźniki - Slavia
 4.10. sobota, godz. 15.00 Slavia - Sarmacja Będzin
11.10. sobota, godz. 15.00 RKS Grodziec Będzin - Slavia
18.10. sobota, godz. 15.00 Concordia Knurów - Slavia

25.10. sobota, godz. 14.30 Slavia - Przyszłość Ciochowice
 2.11. niedziela, godz. 13.00 LKS Kamienica Polska - Slavia
 8.11. sobota, godz. 13.00 Slavia - LKS Polonia Poraj

V liga

Urania
Rok założenia: 1921
Barwy: niebiesko - biało - czerwone
Adres: ul. Tunkla 12, 41-707 Ruda Śląska
Telefon: (32) 242-89-39
Strona internetowa: www.gksurania.pl
Prezes: Bernard Wawrzynek
Trener: Stanisław Mikusz
Asystent: Krzysztof Pawlik
Kierownik drużyny: Jacek Niewrzoł

9.08. sobota, godz. 17.00 Zamkowiec Toszek - Urania
16.08. sobota, godz. 11.00 Urania - Wilki Wilcza
23.08. sobota, godz. 17.00 Wyzwolenie Chorzów - Urania
27.08. sroda, godz. 18.00 Zuch Orzepowice - Urania
30.08. środa, godz. 11.00 Urania - MKS Zabrze
6.09. sobota, godz. 16.30 Tempo Paniówki - Urania
13.09. sobota, godz. 11.00 Urania - LKS Nędza
20.09. sobota, godz. 16.00 ŁTS Łabędy - Urania
27.09. sobota, godz. 11.00 Urania - Czarni Pyskowice
4.10. sobota, godz. 15.00 Sokół Orzesze - Urania
11.10. sobota, godz. 11.00 Urania - Orzeł Mokre
18.10. sobota, godz. 15.00 KS Rachowice - Urania
25.10. sobota, godz. 11.00 Urania - Wawel Wirek
2.11. niedziela, godz. 13.00 Buk Rudy - Urania
8.11. sobota, godz. 13.00 Urania - ROW II Rybnik

Wawel
Rok założenia: 1920
Barwy: niebiesko - białe
Adres: ul. Katowicka 1, 41-710 Ruda Śląska
Telefon: (32) 71-84-608
Strona internetowa: www.wawelwirek.info
Prezes: Dariusz Niemaszyk
Trener: Jarosław Zajdel
Kierownik drużyny: Eugeniusz Ufel
Masażysta: Eugeniusz Wawrzynek

9.08. sobota, godz. 17.00 Wawel - LKS Nędza
16.08. sobota, godz. 17.00 ŁTS Łabędy - Wawel
23.08. sobota, godz. 17.00 Wawel - Czarni Pyskowice
27.08. środa, godz. 18.00 Sokół Orzesze - Wawel
30.08. sobota, godz. 17.00 Wawel - Orzeł Mokre
6.09. sobota, godz. 16.30 KS 94 Rachowice - Wawel
13.09. sobota, godz. 16.00 Wawel - Zuch Orzepowice
20.09. sobota, godz. 16.00 Wawel - Buk Rudy
27.09. sobota, godz. 15.00 Energetyk ROW II Rybnik - Wawel
4.10. sobota, godz. 15.00 Wawel - Zamkowiec Toszek
11.10. sobota, godz. 13.00 Wilki Wilcza - Wawel
18.10. sobota, godz. 15.00 Wawel - Wyzwolenie Chorzów
15.10. sobota, godz. 11.00 Urania - Wawel
2.11. niedziela, godz. 13.00 Wawel - MKS Zabrze
8.11. sobota, godz. 13.00 Tempo Paniówki - Wawel

Ligowy rozkład jazdy

Lato to czas rozgrywania 
Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży. W lipcu we 

Wrocławiu o medale rywalizo-
wali lekkoatleci. Reprezentacja 
województwa śląskiego wywal-
czyła tam 13 medali: trzy złote, 
sześć srebrnych oraz cztery brą-

zowe. Barwy naszego regionu 
reprezentowała też trójka mło-
dych lekkoatletów TL Pogoń: Ka-
mil Kubicki, Damian Połeć i Mar-
ta Myszor. Najlepiej spisał się Ka-
mil Kubicki, który w biegu na 
2000 metrów z przeszkodami za-
jął siódme miejsce z wynikiem  

9.16,62 min., co jest jego nowym 
rekordem życiowym i zarazem 
rekordem klubu. W biegu na 
3000 metrów z czasem 9.19.62 
min. XV miejsce zajął Damian 
Połeć (również rekord życiowy),  
a w skoku w dal XVI była Marta 
Myszor (5,16 metra). (Tapi)

Nasi na OOM

Kamil Kubicki

W 1996 roku członkowie 
TKK PTTK TIGRIS 
i pasjonat cyklistyki - 

Zbigniew Domżalski wymyślili, że 
w Rudzie Śląskiej zorganizują za-
wody w kolarstwie górskim. Ci, 
którzy nie bardzo wiedzieli, „czym 
to się je”, uśmiechali się pod no-
sem mówiąc - kolarstwo górskie w 
Rudzie Śląskiej, dobre. - Do cza-
su, bo miłośnicy MTB „Tigrisa” 
znaleźli teren, w którym wytyczy-
li pętlę o długości 4,5 kilometra i 
120 metrach przewyższeń. Ten te-
ren, to bielszowicki park „Strzel-
nica” i przylegająca do niego hał-
da. Zawody zorganizowali, przyje-
chali na nie czołowi kolarze MTB 
i fama poszła w świat. Ot tamtego 
czasu przez rudzkie Mistrzostwa 
w Kolarstwie Górskim przewinę-
ła się plejada najlepszych polskich 
cyklistów jeżdżących po górach.  
Z olimpijczykami włącznie.

W tym roku XVIII edycja Mi-
strzostw Rudy Śląskiej rozegra-

na zostanie w niedzielę, 14 wrze-
śnia. Trudno dziś powiedzieć, kto 
na rudzkie zawody przyjedzie, 
gdyż dofinansowanie miasta z po-
wodu braku środków jest mocno 
okrojone, a jak wiadomo, nagro-
dy przyciągają sławne nazwiska. 
Organizatorzy twierdzą, że spon-
sorzy jak zwykle dopisują, więc  
i nagrody (a zarazem obsada) 
będą na odpowiednim poziomie.

Tak jak w latach poprzednich, 
zawody będą rozgrywane w kon-
kurencjach amatorów i zawodni-
ków z licencjami. Nie zapomnia-
no też o najmłodszych, dla któ-
rych przygotowana będzie spe-
cjalna trasa oraz konkursy spraw-
nościowe.

Regulamin zawodów na: 
www.rowery.ruda.pl. Pierw-
sze starty o 9.00, a zakończe-
nie zawodów i rozdanie nagród 
wraz z losowaniem 16.00.

Zapraszamy zarówno do startu 
jak i do kibicowania! Tapi

Kontakty młodych piłkarzy 
z włoskimi rówieśnikami 
mają swoją historię. Kiedyś 

na turnieje na Półwyspie Apeniń-
skim jeździli adepci futbolu Slavii, 
teraz pałeczkę przejęli młodzi pił-
karze bielszowickiego Jastrzębia. 
Na zaproszenie zaprzyjaźnionych 
organizatorów z Italii wyjechali 
na turniej w Termoli trampkarze 
roczników 2000-2002 pod wodzą 
trenerów Roberta Gąsiora oraz 
Michała Skowrona. Turniej w Ter-
moli ma swoją renomę i startu-

je w nim wiele zespołów nie tylko 
europejskich. Ekipa z Bielszowic 
nie jechała po trofea, ale po na-
ukę i doświadczenie. Dla młodych 
adeptów futbolu było to niesamo-
wite przeżycie, gdyż pierwszy raz 
mogli zagrać z ekipami z Włoch, 
Argentyny czy Albanii. Turnieju 
nie wygrali, ale nauczyli się wie-
le. Konfrontacja z innymi styla-
mi prezentowanymi przez rówie-
śników z wymienionych krajów, 
na pewno w przyszłości przyniesie 
efekty. Tapi

Katarzyna Jakubik jest te-
nisistką pingpongist-
ką Halembianki i na co 

dzień gra w drugiej lidze. Oka-
zuje się, że potrafi grać nie tyl-
ko celuloidową piłeczką na zie-
lonym stole. Z powodzeniem po-
trafi zamienić rakietkę na te-
nisową rakietę i grać na korcie  
w tenisa ziemnego. Udowodni-
ła to 9 sierpnia na kortach Sta-
dionu Śląskiego podczas Amator-
skiego Turnieju Tenisa Ziemne-
go Silesia Cup Chorzów. Stanęła 
do walki w kategorii Open kobiet  
i nie miała sobie równych. Wygra-

ła turniej zdecydowanie, wyprze-
dzając najmłodszą uczestnicz-
kę imprezy, Paulinę Frączek oraz 
Ewę Inn. Tak trzymać! (Tapi)

Na Strzelnicę po raz osiemnasty

Nie tylko na zielonym stole
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Do Italii po doświadczenia
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- Co robi na macie dziewczyna, 
która powinna królować na dysko-
tekach i przyciągać oczy płci prze-
ciwnej?

- Trenuję, walczę i staram się wygry-
wać, bo to bardzo lubię.

- Jak się znalazłaś na macie?
- Wcześniej trenowałam akrobaty-

kę. Nie osiągnęłam sukcesów, rzuci-
łam trening, przytyłam. Miałam 13 lat  
i za namową taty oraz brata, poszłam 
na trening zapaśniczy.

- Pod czyją pieczę?
- Elżbiety Garmulewicz.

- Spodobało się?
- Trenerka pochwaliła mnie, że tak 

ładnie wykonuję niektóre ćwiczenia. 
To mnie mile połechtało i postanowi-

łam zostać przy tej dyscyplinie sportu. 
Stwierdziłam, że zapasy, to jest to i na-
mawiam do przyjścia na matę młodsze 
koleżanki.

- Czy zapasy są sportem dla ko-
biet? Kobiety to piękno, subtel-
ność... Na macie to wygląda ina-
czej.

- Jak najbardziej. Piękno można 
oglądać też na macie. Przykładem jest 
Elżbieta Garmulewicz. Urody i figury 
zazdrości jej niejedna nastolatka.

- Pierwsze zawody?
- To były zawody UKS-ów. Pokonałam 

tam groźnie wyglądającą zawodnicz-
kę, wywalczyłam brązowy medal i wró-
ciłam do domu bardzo dumna z tego 
osiągnięcia. To było dodatkową moty-
wacją.

- Zawsze było z górki?
- Skąd. Wracałam też z zawodów 

bez medalu, wtedy byłam podłamana, 
ale krótko. Jednak nie odpuszczałam. 
Szybko brałam się za trening, żeby na 
następnych zawodach się odegrać.

- Reprezentacja?
- Zawsze dążyłam do reprezentacji  

i czekałam na powołanie. To przyszło 
po dwóch latach. Byłam szczęśliwa.

- Pierwszy start z orłem na weł-
niaku?

- Na Ukrainie. Byłam piąta. Pierwszy 
medal wywalczyłam na Łotwie. Jako 
kadetka startowałam w kategorii junio-
rek i to jest mój podwójny sukces.

- Rok 2014 na matach zapa-
sów młodzieżowych dziewcząt 

upływa pod znakiem Natalii 
Strzałki.

- Zdobyłam złote medale na MMP 
i OOM, brązowy medal na Mistrzo-
stwach Europy i srebrny na Mistrzo-
stwach Świata. Póki co, przegrywam tyl-
ko z Niemką, Nicole Amman. Do czasu!

- Co w najbliższym czasie?
- Wybieram się na Światowe Igrzy-

ska Młodzieży do Chin. Po kolejne do-
świadczenia.

- Marzenia?
- Pierwsze, to by zapasy stały się 

sportem narodowym. Drugie - Igrzyska 
Olimpijskie.

- Rio?
- Rio raczej nie, chociaż... Ale o To-

kio powalczę!!!

* * *

Rozmowie przysłuchiwał się Ma-
rek Garmulewicz. Ikona polskich za-
pasów, prezes ZKS Slavia, który po-
wiedział: Natalia posiada wszelkie 
predyspozycje nie tylko do uprawia-
nia zapasów, ale i każdej dyscypliny 
sportu. Pracowita, ma charakter, lubi 
walczyć i co najważniejsze, jest odpo-
wiedzialna i wie, czego chce. Dla niej 
nie ma treningu „na luzie”. Jak coś 
robi, to chce to robić dobrze. A poza 
tym kocha sport. Wróciła z zawodów, 
miała odpoczywać, ale to nie dla niej. 
Szybko zameldowała się na macie, 
by trenować. Z tej mąki będzie chleb! 
Nic dodać, nic ująć!

* * *

11 sierpnia w Centrum Olim-
pijskim PKOl w Warszawie odbyło 
się uroczyste wręczenie nominacji 
olimpijskich oraz ślubowanie olim-
pijczyków wyjeżdżających na Mło-
dzieżowe Igrzyska Olimpijskie Nan-
jing 2014. W tym gronie znalazła 
się zawodniczka ZKS Slavia, Natalia 
Strzałka, która jest jedyną przedsta-
wicielką polskich zapasów na Igrzy-
skach w Nanjing.

Tadeusz Piątkowski

Po okresie ucieczki gier zespołowych 
z otwartych boisk do hal, przyszedł czas 
na odwrotne trendy. Koszykówka, siat-
kówka, a ostatnio piłka ręczna wracają na 
powietrze. W nieco innych odmianach, bo 
w postaci koszykówki „ulicznej”, siatkówki 
plażowej i plażowej piłki ręcznej. Ta ostatnia 
zyskuje coraz większą popularność, a na 
mapie klubów, w których uprawia się tę 
dyscyplinę sportu, pojawił się halembski 
SPR Grunwald. Pasją do beach handballu 
swoich kolegów zaraził MATEUSZ KOż-
DOń, z którym rozmawiamy o początkach 
tej dyscypliny w Rudzie Śląskiej.

- Przypomnij swoją przygodę z piłką ręczną
- Moja przygoda z piłką ręczną rozpoczęła się 

w VI klasie szkoły podstawowej, kiedy to tata za-
brał mnie na mecz Grunwaldu. W trakcie me-
czu opowiadał mi o swojej przygodzie z handbal-
lem. Po interesującym meczu bardzo chciałem 
być szczypiornistą. Ówczesny trener, Bogdan Bier-
nat wiedząc, że mój tata dobrze radził sobie na po-
zycji bramkarza, postanowił przydzielić mi taką 
samą pozycję. W wieku 14 lat zadebiutowałem w 
III lidze. Miałem okazję wziąć udział w Memoria-
le im. Huberta Gorsza, gdzie miałem przyjemność 
sprawdzić się z byłymi reprezentantami Polski.  
W tym samym czasie powędrowałem też do Za-
brza. Podczas Mistrzostw Polski odpadliśmy w pół-
finale, uznając wyższość rywali. Po roku spędzo-
nym w Zabrzu, wróciłem do macierzystego klu-
bu. Grając w barwach Grunwaldu, wywalczyli-
śmy awans do II ligi. Miałem ogromną nadzieję, że  
i w tej lidze sobie poradzę. Niestety w ostatnim 
sparingu przed inauguracją doznałem kontuzji ko-
lana i na debiut w II lidze musiałem poczekać aż 
do rundy rewanżowej. Zagrałem wtedy z Orłem 
Przeworsk i debiut zaliczyłem do udanych. Plaga 
kontuzji mnie nie omijała - podczas meczu zerwa-
łem mięsień dwugłowy. W związku z tym w 2010 
roku postanowiłem zawiesić buty na haku. Tęsk-
nota do piłki ręcznej była ogromna i powróciłem 
w marcu 2014. Sezon w II lidze dobiegł końca, ale 
rozpoczęły się rozgrywki w III lidze, które zakoń-
czyliśmy na trzecim miejscu. 

- Kiedy spotkałeś się z piłką ręczną pla-
żową?

- Zaczęło się w 2008 roku. Postanowiliśmy 
spróbować swoich sił na plaży, chociaż nigdy 
nie mieliśmy styczności z beach handballem. 
Zagraliśmy w Mysłowicach zdobywając III miej-
sce i w Chrzanowie odległe VII miejsce. Zaba-
wa była fantastyczna! W tym samym okresie 
nastąpiły zmiany w zarządzie klubu oraz skła-
dzie Grunwaldu i tak zakończyliśmy przygodę  
z beach handballem. 

- Skąd pomysł założenia sekcji w Halem-
bie?

- Właśnie! Ta atmosfera, ludzie i otoczka tego, 
co działo się na piasku, utkwiły mi w pamięci. 
Wracając do ręcznej „halowej” namawiałem kole-
gów z drużyny, by spróbowali, bo warto. Mam na-
dzieję, że płomień, który narodził się we mnie, na-
rodzi się również w sercach kolegów. 

- Były problemy?
- Najczęściej jest problem z czasem. Każdy  

z nas poza treningami pracuje czy też studiuje. Ja 
też pracując, muszę zorganizować wyjazdy, stro-
je, sponsorów, treningi. Teraz po miesiącu dzia-

łań wiem, jaka to ciężka praca. Mam nadzieję, że 
moje starania zaowocują z biegiem czasu, a robię 
to dla promocji handballu na Śląsku i dla nasze-
go miasta, by docenili to, że są ludzie, którzy to ko-
chają i poświęcają czas.

- Nazwa sekcji?
- Beach Handball Team Grunwald Ruda Śląska 

- Jak wyglądała rekrutacja do sekcji i skład 
personalny?

- Nie było żadnej rekrutacji do sekcji. W skła-
dzie są zawodnicy z halowej piłki ręcznej: Mate-
usz Kożdoń - bramkarz, Wojciech Drobisz - bram-
karz, Szymon Kmieć - wlotek, Mirosław Stogowski 
- wlotek, Radosław Nowak - skrzydłowy, Grzegorz 
Krukowski - skrzydłowy, Dawid Mięsopust - skrzy-
dłowy, Piotr Kowal - kołowy, skrzydłowy, Mateusz 
Majrzchak - kołowy, skrzydłowy, Robert Kurzawa - 
rozgrywający, skrzydłowy

- Różnice w piłce ręcznej klasycznej i pla-
żowej?

- Przede wszystkim boisko, gumowa piłka, za-
miast odbić piłkę, przykłada się do piasku. Pole 
bramkowe jest zupełnie inne. Zespół składa się  

z trzech zawodników w polu plus bramkarz, a nie 
siedmiu. Liczone są punkty, a nie bramki. 1 pkt 
- zwykła bramka, natomiast spektakularna bram-
ka (chwyt i rzut z wyskoku, rzut z obrotem, bram-
ka zdobyta przez bramkarza, rzut karny) - 2 pkt. 
Są tzw. punkty meczowe - wygrywając połowę me-
czu - 1 pkt meczowy. Wygrywając dwie połowy - 
2 pkt meczowe, w przypadku remisu odbywają się  
Schoot-Out. Wykonuje go bramkarz i jeden za-
wodnik. Każda drużyna wykonuje pięć rzutów - 
każdy rzut inny zawodnik. Rzuty są wykonywane 
na przemian. Piłka nie może dotknąć podłoża.

- Jak często i gdzie trenujecie, jak wyglą-
da trening, kto jest trenerem?

- Mamy problemy z treningami, bo tak napraw-
dę nie mamy odpowiednich warunków do treno-
wania. Aktualnie trenujemy na ośrodku „Żabka” 
w Łaziskach Górnych. Jestem w trakcie rozmów  
z AWF Katowice, bo jako jedyni w okolicy mają wy-
miarowe boisko, ale kwota wypożyczenia obiektu 
na godzinę jest za duża dla nas - zawodników. Nie 
mamy określonej liczby treningów w tygodniu, bo 
to zależy od dyspozycyjności chłopaków. General-
nie trenera nie mamy. Ja to zapoczątkowałem, ale 
na treningu wszyscy wspólnie wymyślamy zagryw-
ki ustawienia. Wspieramy się wzajemnie.

- Pierwszy mecz?
- Oficjalnie jako BHT Grunwald Ruda Śląska 

pierwszy mecz rozegraliśmy na turnieju w Pszczy-
nie 28 czerwca. Pierwsze spotkanie przegraliśmy 
z SMS ŻAPN Żywiec 2:1 (9:15, 11:9, 3:1). Była to 
jedyna porażka na tym turnieju. Wygraliśmy cały 
turniej, a Mirosław Stogowski odebrał statuetkę 
najlepszego zawodnika turnieju 

- Kontakty z innymi klubami?
- Zadzwonił do mnie zawodnik z Inowrocławia. 

Dał mi parę wskazówek, poradził mi, abym uzbro-
ił się w cierpliwość, ponieważ początki są najgor-
sze. Chłopaki mają kontakt z dziewczynami z KPR 
Ruch Chorzów i myślę, że z czasem spotkamy się 
razem na treningu, by otrzymać porady, wspólnie 
potrenować. 

- Najbliższe plany?
- Wyjazd do Gdańska na ostatni turniej z cyklu 

POLISH BEACH HANDBALL TOUR, gdzie je-
dziemy zmierzyć się z doświadczonymi zawodnika-
mi i oczywiście powalczyć o jak najwyższą lokatę.

Rozmawiał: Tadeusz Piątkowski

Oczywiście, że Natalia
Jeśli w tym samym klubie są zawodniczki o tym samym nazwisku, uprawiają tę samą dyscyplinę sportu i odno-
szą sukcesy, może dojść do dziwnych sytuacji, a konkretnie pomyłek. Tę popełniliśmy przy imieniu tegorocz-
nej dominatorki światowych mat zapaśniczych w kategorii kadetek - Natalii Strzałki. W cuglach wywalczyła 
złoty medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, a złośliwy chochlik drukarski i korekta sprawiły, iż w tytule 
artykułu informującym o sukcesie znalazło się imię Izabeli Strzałki. Przyznajemy Izie to, co jej, ale bijąc się 
w piersi prostujemy, informując, że hołdy należą się NATALII STRZAłCE, z którą przy tej okazji rozmawiamy 
o jej dotychczasowej przygodzie z zapasami i planach na przyszłość.

Handball na plaży
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- Dlaczego ukrywa się 
Pan pod pseudonimem?

- „Kamasutra po ślą-
sku” nie jest jedyną książką  
w moim dorobku literackim. 
Prawdziwym nazwiskiem 
firmuję książki, które już 
napisałem i być może 
jeszcze napiszę. Nato-
miast „Kamasutra” ze 
względu na swoją wy-
jątkowość zasługu-
je na odrębną mar-
kę autorską. Nie ma 
w tym nic dziwne-
go, ani nowatorskiego. 
Maciej Słomczyński był 
wybitnym tłumaczem 
dzieł Szekspira, ale pod 
pseudonimem Joe Alex 
pisał znakomite krymi-
nały.

- Byłem niedawno na 
grillu u znajomych. Kie-
dy zrobiło się nudno, go-
spodarz wyjął pańską 

książkę i zaczął czytać na głos. 
Uczestnicy imprezy pokłada-

li się ze śmiechu.
- I o to 

c h o d z i ! 
„Kamasutra 
po śląsku” 

ma bawić 
C z y t e l n i k a . 
Hindusi mają 

swoją „Kamasu-
trę”, a my swoją, 
gdzie temat sek-

su ujęty jest w for-
mie satyrycznej, 
rubasznej i dow-
cipnej. 

- Pozycja lo-
tosu, w ślą-
skim wyda-
niu, robi 
wrażenie… 

- Proszę 
nie zdradzać 

szczegółów! Niech to pozosta-
nie niespodzianką dla Czytelników.

- Podobno przygotowuje pan 
kolejne gwarowe wersje „Kama-
sutry”?

- Ukazała się „Kamasutra po 
góralsku”, a w przygotowaniu 

są wersje: ukraińska, kaszubska  
i czeska. 

- Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Filar 

Sztelongi po naszymu
Rozmowa z Richatem handtUchem, współautorem „Kamasutry po śląsku”.

W księgarniach rekordy popularności bije „Kamasutra po Śląsku”. Jest to świetnie napisana i dowcipnie 
zilustrowana książeczka, której tytuł mówi sam za siebie. Dotarliśmy do autora, który ukrywa się pod 
tajemniczym pseudonimem Richat handtuch. W księgarniach ukazała się właśnie „Kamasutra po góralsku” 
tego samego autora, który tym razem ukrył się pod pseudonimem Jontek Zawojski.

Dutków trza mieć ze trzyi stówki

Coby hipnońć na Krupówki

Tam zaś zowdy nawet dzisiok

Spaceruje w futrze misiok

Pod futrom namacoj go maśnie

Może ciebie w kufa praśnie

Ale inno będzie śpiyewka

Kie pod futrom siedzi dziyewka


