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Grażyna Dziedzic przygotowała apel do Donalda 
Tuska w sprawie opodatkowania wyrobisk 
górniczych. Radni byli tym razem wyjątkowo 
zgodni i odrzucili projekt takiej uchwały. 
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2 Aktualności

Mam poważne 
wątpliwości, czy 
słynne hasło wy-

borcze z 2010 roku było 
trafi one. „Odnowa” nie oddaje 
bowiem fi lozofi i przetrwania eki-
py trzymającej władzę w mieście. 
Mam inny, uaktualniony wariant 
hasła: „Co złego, to nie my”. Nie 
wziąłem sobie tego z kapelusza. Od 
trzech lat przysłuchuję się wszyst-
kim komunikatom, wypowiedziom, 
polemikom płynącym z magistra-
tu. Ani razu nikt nie przyznał się 
tam do błędu. Wszyscy są winni, 
tylko nie oni. Dyżurnym czarnym 
charakterem jest wciąż poprzedni 
prezydent, ale jeden gangster nie 
udźwignie napięcia w dobrym 
kryminale. Stąd, w miarę upływu 
rudzkiego fi lmu, na planie poja-
wiają się kolejni, mniejsi i więksi, 
źli chłopcy. Za wpadkę z kremato-
rium na Wirku zapłacił naczelnik, 
choć z upoważnienia prezydent 
wydano zgodę na lokalizację spa-
larni. Kiedy pojawiły się problemy 
z oddaniem do użytku drogi N-S, 
podejrzenia padły na upierdliwego 
powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego i nieżyciowe przepisy. 
Już w miesiąc po otwarciu rond 
turbinowych, trzeba było je remon-
tować. Dlaczego? Bo kierowcy nie 
potrafi ą jeździć. Ostatnio pojawił 
się negatywny bohater z najwyż-
szej półki, bo sam premier Tusk, 
który nie płaci Rudzie Śląskiej 
państwowych subwencji. Zresz-
tą nie tylko Tusk nabroił. Wciąż 
nie mamy pieniędzy z rozlicze-
nia projektu ISPA. A wiadomo, że 
kwity muszą podpisać urzędnicy 
w Brukseli. Spisek zatacza coraz 
szersze kręgi. Aż strach się bać. 
W imieniu wszystkich rudzian, 
mam do pani prezydent wielką 
prośbę, aby nie zrzucać za coś winy 
na amerykański rząd, bo to ner-
wowe chłopaki są. 
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Od dłuższego czasu 
najbliższe oto-
czenie pani 

prezydent Rudy Śląskiej oraz 
sinobrody nestor wśród rad-
nych lansują ciekawą tezę. 
Mianowicie: pani prezydent 
nie wolno krytykować, bo jest 
kobietą. Przyznacie Państwo: 
nowatorska to koncepcja 
w sprawowaniu władzy, któ-
rą warto by rychło opatento-
wać i puścić w świat. Może 
na czymś Ruda Śląska by 
wreszcie zarobiła porządną 
kasę do miejskiego budżetu? 

Mieszkań komunalnych 
brak - nie wolno krytykować, 
bo kobieta. Zerwanie przetar-
gu na wspólne oczyszczanie 
średnicówki przysporzyło 
nam paru „sympatyków” na 
Śląsku - cicho sza, bo rządzi 
kobieta. Trasa N-S otwarta 
z półrocznym opóźnieniem 
- patrz wyżej. Mocno kon-
trowersyjne decyzje kadro-
we i podejrzenia mobbingu 
w miejskich instytucjach 
- kobieta u steru, krytyki 
niet. Gimnazjaliści i ucznio-
wie podstawówek wypadli 
fatalnie na tle rówieśników 
z innych śląskich miast - tu 
niech nikt nie waży się pisnąć 
słowa, bo za oświatę odpowia-
da w mieście żeński tercet. 
I tak dalej można wyliczać…

Tak się dziwnie składa, że 
dotąd nie słyszałem „gende-
rowego” argumentu na przy-

kład z ust prezydent Zabrza 
Małgorzaty Mańki - Szulik, 
czy wiceprezydent Święto-
chłowic Aleksandry Skowro-
nek. A szczerze wątpię, żeby 
miały samych wielbicieli 
wśród tamtejszych radnych. 
Prezydent miasta to urząd, 
a urząd rozlicza się za de-
cyzje. Czy gdyby na stołku 
prezydenta w Rudzie Ślą-
skiej zasiadał facet i podjął 
dokładnie te same decyzje, co 
Grażyna Dziedzic - krytyka 
byłaby w pełni uprawniona 
i rozgrzeszona?

Problem również w tym, 
że środowisko pani prezy-
dent jest w swoim postę-
powaniu - delikatnie rzecz 
ujmując - niekonsekwentne. 
Oto, podczas niedawnego 
spotkania Grażyny Dziedzic 
z mieszkańcami Kochłowic, 
głos zabrała pochodząca z tej 
dzielnicy pani poseł Danuta 
Pietraszewska. Niestety, jej 
wystąpienie skutecznie za-
głuszało rycząco - buczące 
towarzystwo mieniące się 
zwolennikami obecnej władzy 
miejskiej. I co? Nikt z męskiej 
części otoczenia pani prezy-
dent nie stanął w obronie pani 
poseł, a w pierwszym rzędzie 
dumnie siedział, chociażby 
radny szczycący się tytułem 
rycerskim. Aż boję się zapytać: 
czyżby panowie uważali, że 
pani poseł nie jest kobietą?

Obserwator
„Afera” wybuchła w maju tego roku, 
przed próbą zorganizowania w mieście 
drugiego referen-
dum w sprawie 
odwołania pre-
zydent Grażyny 
Dziedzic. 

Podczas specjal-
nie zwołanej kon-
ferencji prasowej, 
prezydent zakomu-
nikowała, że doszło 
do wycieku danych 
osobowych z Urzędu 
Miasta. Pracownik 
magistratu, prawdo-
podobnie na prośbę 
referendystów miał 
rzekomo zweryfikować 
dane 1300 mieszkańców na-
szego miasta. To poważny zarzut. 
Naruszanie ustawy o ochronie danych oso-
bowych wymiar sprawiedliwości ściga z całą 
surowością, bo rośnie liczba przestępstw 
związanych z podszywaniem się pod cudzą 

tożsamość. Na referendystów padły podej-
rzenia, że dla swoich politycznych ambicji są 
w stanie złamać prawo. Trudno ocenić, na ile 

to zamieszanie miało wpływ na nieuda-
ne referendum. Teraz okazuje 

się, że przestępstwa nie było. 
Po półrocznym śledztwie 
prokuratura w Gliwicach 

umorzyła sprawę. Angażo-
wanie wymiaru sprawie-

dliwości weszło w krew 
wysokim urzędnikom 

rudzkiego magistra-
tu. Przypomnijmy, 

że w lutym 2012 
roku z Urzędu 

Miasta mia-
ło „wyparo-
wać” dwa 

miliony złotych. 
Podejrzenia padły 

na nieżyjącą już skarb-
nik miasta. Za trzy miesiące minie druga 
rocznica złożenia w tej sprawie doniesienia 
do prokuratury. I co? I nic.

Jan Ostoja

Seksmisja po rudzku
Felieton gościnny

Prokuratura w Gliwicach umorzyła 
śledztwo w sprawie wycieku danych 
osobowych z Urzędu Miasta, 
podczas przygotowań do drugiego 
referendum. Przypomnijmy, że 
zwolennicy prezydent miasta 
posądzili organizatorów referendum 
o próbę nielegalnego wykorzystania 
danych osobowych. 

Umorzony 
wyciek

Tyle samo wyjazdów 
co zjazdów

Wszystkim Górnikom 
z Rudy Śląskiej 

Życzy redakcja „Prawdy o Rudzie Śląskiej” 
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MAREK WESOŁY, przewodniczący Komisji Budżetu 
i Przedsiębiorczości Rady Miasta

Komentując  zaistniałą sytuację dotyczącą uchwalania 
zmian w budżecie, chciałbym wyjaśnić mieszkańcom 
dwie kwestie. Rada Miasta nie bojkotuje podejmowa-
nia uchwał, co próbuje sugerować pani prezydent. 
Zrobiliśmy wszystko, żeby podjąć wszystkie te decyzje, 
które były oczywiste  i potrzebne miastu. Nie jesteśmy 
jednak, jako radni, maszynkami do głosowania. Ża-
den prezydent miasta nie może szantażować radnych 
uchwałami, które w jednym projekcie zawierają dobre 
i złe decyzje,  bezsporne i sporne kwestie. Obrady Rady 
Miasta to nie jest ruletka. Tu nie obowiązuje  zasada: 
wszystko albo nic. 
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DOMY POD KLUCZ Z DZIAŁKAMI:

WIĘCEJ OFERT I SZCZEGÓŁÓW NA: 

www.co-wal.pl

DZIAŁKI:
ORZESZE
Woszczyce 800m2 - 44tys.
Gardawice 700m2 - 42tys.
Gardawice 3000m2 - 90tys.
Zawada 700m2 - 45tys.
Jaśkowice 600m2 - 45tys.
Ornontowice 4000m2 - 55zł/m2

MOKRE MIKOŁÓW 800m2

BEŁK 1500m2 - 105tys.
przy lesie z gazem

MIESZKANIA:
ORZESZE
47m2 - 120 000 zł 3 pokoje
ŁAZISKA GÓRNE
44 m2 - 112 000 zł 2 pokoje
48 m2 - 115 000 zł 3 pokoje
MIKOŁÓW
38 m2 - 125 000 zł 2 pokoje
ORZESZE WYNAJEM
70 m2 - 900 zł

Co-wal nieruchomosci
43-180 Orzesze, ul. Rybnicka12 
tel: 668-786-306, 32-729-82-72

Dom parterowy 94m2 
z działką 800m2 259 tys.

Dom z poddszem 94m2 + 24 m2 
garaż z działką 800m2 

279 tys.

Dom parterowy 69m2 + 21m2 
garaż z działką 700m2 

229 tys.

Dom parterowy 67m2

z działką 700m2 209 tys.

Na początku listopada odby-
ły się dwie nadzwyczaj-
ne sesje Rady Miasta. 
Obie miały wyjątkowo 

burzliwy przebieg. Obrady przerywano, aby 
kontynuować je następnego dnia, ale i tak 
nie doszło do kompromisu. O co toczy się 
spór? Prezydent Grażyna Dziedzic chce 
przeprowadzić gruntowną korektę tegorocz-
nego budżetu miasta. Konkretnie chodzi 
o obniżenie planowanych dochodów i wy-
datków. Ruda Śląska nie otrzymała jeszcze 
zwrotu pieniędzy z rozliczenia projektu ka-
nalizacyjnego (ISPA). Prezydent chce, aby 
zaplanowane, lecz brakujące 12 mln zł zdjąć 
z budżetu na 2013 rok. Tłumaczenie strony 
prezydenckiej wydaje się logiczne. Skoro nie 
dostaliśmy kasy, to jej fi zycznie nie ma, więc 
można 12 mln zł zdjąć z planu fi nansowego. 
Opozycja nie zgodziła się jednak na taki pro-
jekt uchwały. Część radnych chce wiedzieć, 
jakie konsekwencje dla realizacji pla-
nów budżetowych przynie-
sie tak duża korekta. 
Tym bardziej, że 
z magistratu 

płyną niepokojące sygnały na temat kon-
dycji fi nansowej miasta. Okazuje się, że 
mizerne wydatki inwestycyjne mają spaść 
jeszcze bardziej, z 51 mln zł do 43 mln zł. 
Z kolei przesunięcia niektórych inwestycji 
na przyszły rok spowoduje wzrost zaplanowa-
nych wydatków majątkowych do 66 mln zł. 
W tym roku realizacja tej pozycji budżetowej 
wyniosła zaledwie 27 mln zł. Skąd wziąć 
pieniądze na 2014 rok? Prawdopodobnie 
z kredytu. Zadłużanie miasta, które zdecy-
dowało o wyborczej porażce Andrzeja Stani, 
stanie się instrumentem rządzenia miastem 
w rękach jego następczyni. Paradoks polega 
na tym, że radni nie mówią, że nie godzą 
się na projekt zmian w budżecie. Oni chcą 
jedynie wiedzieć, czy korekty będą miały kon-
sekwencje, m.in. dla długoletniej prognozy 
fi nansowej miasta. Poza tym, w nierozliczo-
nych kosztach ISPA nie chodzi jedynie o pie-
niądze, lecz także o zasady. Zdjęcie z budżetu 
12 mln zł, zostało ujęte w jednym projek-
cie uchwały wraz innymi de-

cyzjami fi nansowymi, 
które wymagają 

zgody Rady 

Miasta. Wirtualne miliony wrzucono do jed-
nego worka z całkiem realnymi potrzebami, 
jak np. zgoda na realizację projektu unijnego 
w jednej ze szkół. Radni zostali postawieni 
pod ścianą. Jeżeli nie godzą się na wycofanie 
12 mln zł, to jednocześnie utrudniają realizację 
innych ważnych zadań. Po zakończeniu sesji, 
która nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć, 
radny Kazimierz Myszur w imieniu klubu PiS 
wystąpił do prezydent miasta o przygotowanie 
projektu uchwały, która pozwoli zrealizować 
kwestie nie budzące wątpliwości, a jednocze-
śnie wyłączyć z obrad sprawę 12 mln zł aż 
do przedstawienia oczekiwanych analizy. Na 
próżno. Zwaśnione strony straciły szansę, aby 
wyjść z twa-
rzą z tej 
patowej 
sytuacji.  
(fi l)

Jesteśmy mieszkańcami Kuźnicy Rudzkiej, a dokładnie ulicy 
Sobieskiego. Każdy kto tu zajrzał wie, że to taki trochę koniec 
świata, oddalony od centrum i zapomniany przez władze miasta. 

Właśnie te władze usiłujemy zainteresować naszymi problemami, 
których naprawdę tutaj nie brakuje. Próbowaliśmy przekazać je 
Pani Prezydent. Skorzystaliśmy z okazji i rok temu poszliśmy na 
jej spotkanie z mieszkańcami, które odbywało się u nas w Rudzie.

Przedstawiliśmy swoje bolączki, a jest ich niemało. Mamy utrud-
nione dojście z ulicy Piastowskiej na Sobieskiego. Do zrobienia są 
chodniki. W okropnym stanie znajduje się park na naszej ulicy. Jest 
nie tylko zaniedbany, ale przede wszystkim niebezpieczny. Z tym 
wszystkim zapoznaliśmy Panią Prezydent. Obiecała, że zajmie się 
naszymi sprawami. Byliśmy pełni nadziei, niestety na wyrost. 

Minął rok i nic nie zostało zrobione. Jesteśmy bardzo rozcza-
rowani, ale nie to jest najgorsze. Zrozumielibyśmy, że nie ma 
pieniędzy albo, że będzie to zrobione później, ale Pani Prezydent 

na spotkaniu po roku, czyli na tym, które odbyło się teraz w li-
stopadzie, wyparła się wszystkiego. Na pytanie, dlaczego nic nie 
zrobiła w naszej sprawie, chociaż obiecała to rok temu, wszystkiego 
się wyparła. Powiedziała nam wprost, że ona niczego nam nie 
obiecywała, że można to sprawdzić w notatkach z ubiegłego roku. 
My doskonale pamiętamy, że obiecała, a w notatki zaglądać nie 
będziemy, bo można je spreparować. 

Zresztą na wspomnianym spotkaniu inna mieszkanka dzielnicy 
zapytała, kiedy będzie obniżony, obiecany dla wielodzietnych 
rodzin podatek dla psa. Pani Prezydent stwierdziła, że skoro nie 
powiedziała tego publicznie, to oznacza, że niczego nie obiecy-
wała. Jesteśmy oburzeni takim zachowaniem. Nie potrzebujemy 
obiecanek bez pokrycia, tylko konkretów i prawdy. A poza tym 
jesteśmy przekonani, że chodzenie na spotkania z Panią Prezydent 
po prostu nie ma sensu. Zwyczajnie szkoda na to czasu.

Mieszkańcy ul. Sobieskiego w Rudzie

 List do Redakcji

Sesyjny maraton, którego byliśmy świadkami w listopadzie wywołał lawinę 
komentarzy. Do naszej redakcji napłynęły listy, maile i telefony w tej 
sprawie. Wiele z tych opinii nie można opublikować z prostego powodu: 
musielibyśmy wykropkować co drugie słowo.

Awantura 
o kasę i zasady
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- Rada Miasta wyznaczyła 
Pana do reprezentowania Rudy 
Śląskiej w Zgromadzeniu Człon-
ków Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego. Pan już za-
siadał kiedyś w tym gremium.

- Tak. Każdorazowo z nową 
kadencją samorządu wybiera się 
przedstawicieli do GZM. Zgodnie 
ze statutem Związku, prezydenci 
miast wchodzą z automatu, a dru-
giego przedstawiciela wyznacza 
Rada Miasta. Na początku kadencji 
powierzono mi to zadanie. Jestem 
zadowolony z mojej pracy w GZM 
w tamtym okresie. Udało się wy-
negocjować taki kształt Zarządu 
Związku, aby jego członkiem został 
prezydent Rudy Śląskiej. Ja zostałem 
szefem Komisji Rewizyjnej. 

- Ale później Pan i cała Ruda 
Śląska pożegnała się z GZM.

- Wynika to z pewnych pertur-
bacji, jakich doświadczyliśmy pod-
czas procedowania nad zmianą 
Statutu GZM. Dyskusja nad nową 
nazwą Związku doprowadziła do 
braku wymaganej większości dla 
uchwalenia tej zmiany. Ruda Ślą-
ska wypadła więc ze Związku, a po 
pewnym czasie ponownie podjęto 
decyzję o przystąpieniu, a właściwie 
ponownym wstąpieniu. Ostatecznie 
Ruda Śląska ponownie jest człon-
kiem GZM.

- Wszystko wskazuje na to, 
że GZM najlepsze czasy ma już 

za sobą. Prezydent Tychów po-
stuluje nawet, aby rozwiązać 
Związek. Jaka jest Pana opinia 
w tej sprawie?

- Wsłuchuję się w publiczną dys-
kusję nad propozycją prezydenta 
Dziuby o samorozwiązaniu GZM. 
Jego wniosek wypływa niewątpliwie 
z przekonania, że rola takiej insty-
tucji powinna być bardziej istotna 
dla aglomeracji. Na pewno wielu 
włodarzy miast ma podobne ocze-
kiwania. Nie zapominajmy jednak, 

że GZM, przy wszystkich swoich 
słabościach i brakach, funkcjonuje 
w określonej rzeczywistości praw-
nej, politycznej i społecznej. Od 
lat toczy się publiczna dyskusja na 
temat powiatu metropolitalnego. 
Moim zdaniem warto dokończyć 
ten projekt i poczekać do przyszło-
rocznych wyborów. Dajmy szanse 
nowowybranym samorządowcom 
na podjęcie decyzji dotyczących 
przyszłości GZM.

- Prezydent Rudy Śląskiej 
chyba także sceptycznie oce-
nia GZM. Nasze miasto nie 

przystępuje nawet do wspól-
nych przetargów.

- Nie chcę komentować tych de-
cyzji prezydent Grażyny Dziedzic. 
Natomiast bardzo ważne jest dla 
Rudy Śląskiej, aby nasze miasto 
było widoczne i aktywne na arenie 
regionalnej. Takiej fi lozofi i służy 
obecność w GZM. Ruda Śląska, ze 
względu na położenie, liczebność 
i potencjał gospodarczy, ma natu-
ralne predyspozycje do tego, aby 
pełnić rolę jednego z liderów naszej 

aglomeracji. Jednakże koncentro-
wanie się wyłącznie na sprawach 
wewnętrznych powoduje, że nie 
wykorzystujemy danej nam szansy. 
Powinniśmy mocniej akcentować 
swoją obecność nie tylko w GZM, ale 
także w Subregionie Centralnym.

- Subregion Centralny rzad-
ko gości w publicznej dyskusji, 
jaka toczy się w Rudzie Ślaskiej.

- Najwyższy czas, aby nadrobić 
te zaległości. Zgodnie z założenia-
mi Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego na lata 2000-2020, woje-
wództwo śląskie zostało podzielone 

na cztery subregiony (tzw. obszary 
polityki rozwoju): środkowy, pół-
nocny, południowy oraz zachod-
ni. Jednym z celów wskazanego 
podziału było zwiększenie dy-
namiki rozwoju województwa 
śląskiego. Subregion Centralny 
(zwany także subregionem 
środkowym) jest położony 
w centralnej części woje-
wództwa śląskiego. W jego 
skład wchodzi osiem po-
wiatów oraz 14 miast 
na prawach powiatu, 
w tym Ruda Ślaska. Na 
terenie tego Subregionu 
zamieszkuje około 2,85 mln osób, co 
stanowi około 61%6 ludności całego 
województwa śląskiego 

- Aktywność w Subregionie 
Centralnym to kwestia prestiżu?

- Prestiżu i pieniędzy. Niedawno 
odbyło się drugie, subregionalne 
spotkanie konsultacyjne Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. W trakcie dyskusji po-
ruszono szczególnie ważny temat, 
dotyczący wysokości środków, jakimi 
będzie dysponował Subregion Cen-
tralny w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Aktualnie 
przyjęte wyliczenia pokazują kwotę 
285 mln euro w ramach puli środ-
ków regionalnych oraz dodatkowo 
434 mln euro z puli krajowej. Jest 
o co walczyć. 

Rozmawiał: Jerzy Filar

Zbudowanie gospodarczego tele-
-mostu między Polską a Kazach-
stanem było jednym z tematów 
rozmowy Jerika Utembajewa, am-
basadora Kazachstanu w Polsce 
z Małgorzatą Bohosie-
wicz-Suchoń, prezesem 
Izby Gospodarczej Eks-
porterów i Importerów. 

Izba planuje zorgani-
zowanie na początku 
przyszłego roku konfe-

rencji, poświęconej możliwościom zacie-
śnienia współpracy między obu krajami. 
Ambasador Utembajew zadeklarował 
objęcie konferencji patronatem.

Ze względu na bogactwa naturalne 
oraz żyzne ziemie, Kazachstan należy 

do najbardziej obiecujących gospodarek 
świata. O dynamice rozwojowej tego kraju 
i jego możliwościach organizacyjnych 
najlepiej świadczy imponujące tempo 
i rozmach, z jakim przygotowano Astanę 

do pełnienia roli stolicy państwa. Kazach-
stanem zainteresowane są wszystkie liczą-
ce się gospodarki świata. W gronie państw, 
którym zależy na pogłębianiu współpracy, 
znajduje się także Polska. Przeszkodę 
w nawiązywaniu kontaktów handlowych 

wciąż stanowi brak kanału komunika-
cyjnego między przedsiębiorcami obu 
krajów. Izba Gospodarcza Eksporterów 
i Importerów pragnąc wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom środowisk gospodarczych 

planuje uruchomienie te-
le-mostu między Polską 
a Kazachstanem.

- Chcemy uruchomić 
stałe, internetowe łącze, 
działające na zasadzie 
online. Członkowie na-
szej Izby, zainteresowa-

ni współpracą z Kazachstanem, będą 
mogli uzyskać potrzebne im informacje 
bezpośrednio od tamtejszych ekspertów 
gospodarczych albo pracowników odpo-
wiednich ministerstw - wyjaśniała prezes 
Małgorzata Bohosiewicz - Suchoń, pod-

czas rozmowy z ambasadorem Utem-
bajewem.

- Wspieramy każdy pomysł, który 
pozwoli na zacieśnieniu gospodarczych 
relacji między naszymi krajami - zade-
klarował Jerik Utembajew.

Izba Gospodarcza Eksporterów i Im-
porterów przygotowuje się do zorgani-
zowania na początku przyszłego roku 
w Katowicach, forum gospodarczego 
pod patronatem ambasadora Kazach-
stanu. (bl)

Wydawca „Prawdy o Rudzie Śląskiej” wspiera medialnie działania Izby Gospodarczej Eksporterów 
i Importerów. Izba zajmuje się nawiązywaniem kontaktów gospodarczych na rynkach obiecujących, ale słabo 
rozpoznanych przez śląskich przedsiębiorców. W połowie listopada prezeskę Izby i redaktora naczelnego 
„Prawdy” przyjął Jerik Utembajew, ambasador Kazachstanu w Polsce. 

„Prawda” i Kazachstan
MAŁGORZATA BOHOSIEWICZ-SUCHOŃ, prezes IGEI
Zachęcam rudzkich przedsiębiorców do współpracy z nami. W przy-

szłym roku chcemy zorganizować kilka misji gospodarczych do krajów 
o dużym potencjalne ekonomicznym, lecz słabo rozpoznanych przez 
polskich przedsiębiorców. Warto tam z nami pojechać. 

Nie wykorzystujemy szansy
Na temat aktywności Rudy Śląskiej na arenie regionalnej rozmawiamy 
z JAROSŁAWEM WIESZOŁKIEM, przewodniczącym Rady Miasta.

Nasze miasto powinno 
być widoczne 
i aktywne na arenie 
regionalnej. 

Od lewej: Jerzy Filar, redaktor naczelny „Prawdy”, Maciej Bohosiewicz, przedsiębiorca 
i wiceprezes Polsko-Armeńskiej Izby Gospodarczej, Jerik Utembajew, ambasador 
Kazachstanu w Polsce, Małgorzata Bahosiewicz-Suchoń, prezes IGEI
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- Od jakiegoś czasu prezydent Grażyna 
Dziedzic obarcza rząd za trudności bu-
dżetowe Rudy Śląskiej. Jako przedstawi-
ciel partii rządzącej, czuje się Pan win-
ny sytuacji, że władze miasta mają pro-
blemy?

- W polityce zrzucanie na innych odpo-
wiedzialności za swoją nieudolność jest bro-
nią obosieczną. Wyborcy raczej nie współczu-
ją narzekającemu politykowi, lecz zastanawia-
ją się, czy dokonali dobrego wyboru głosując 
na osobę, która nie radzi sobie w trudnych sy-
tuacjach. Obojętnie, kto rządzi w Polsce, za-
wsze aktualny jest problem zobowiązań finan-
sowych państwa wobec samorządów. W takiej 
samej sytuacji znajdują się wszystkie miasta 
i gminy w Polsce. 

- Mieszkańcy, słuchając niektórych 
wypowiedzi prezydent miasta albo osób 
z jej otoczenia, mogą odnieść wrażenie, 
że Donald Tusk nie płaci na czas, bo nie 
lubi Rudy Śląskiej…

- Rozumiem ironię w pytaniu, ale całkiem 
poważnie mogę zapewnić, że premier nie 
uwziął się na Rudę Śląską ani na żadne inne 
miasto. Różnica polega tylko na tym, że samo-
rządowcy z innych miejscowości, nie zrzuca-
ją winy na Warszawę za swoje niepowodzenia. 
Narzekanie na innych i wykręcanie się od od-
powiedzialności za problemy bardzo obniża 
rangę władzy lokalnej. 

- Prezydent miasta obraziła się nie tyl-
ko na rząd, ale także na parlamentarzy-
stów z Rudy Śląskiej. Pańska partyjna 
koleżanka, poseł Danuta Pietraszewska 
oraz poseł Grzegorz Tobiszowski z PiS 
stali się personami non grata na uroczy-
stościach i imprezach organizowanych 
przez miasto.

- Trudno zrozumieć i zaakceptować tę sytu-
ację. Posłowie wypełniają swoje obowiązki dzię-
ki mandatowi społecznemu. Lekceważąc ich, 
prezydent odwraca się plecami do kilkudziesię-
ciu tysięcy rudzian, którzy oddali głos na Da-
nutę Pietraszewską albo Grzegorza Tobiszow-
skiego. Trudno znaleźć logikę w takim postę-
powaniu. Nawet jeżeli prezydent miasta kieru-
je się motywacjami osobistymi i ambicjonalny-
mi, to trzeba je odłożyć na bok, dla dobra Rudy 
Śląskiej. Danuta Pietraszewska i Grzegorz To-
biszowski należą do władz swoich partii. Ich 
głos w Warszawie i Katowicach się liczy. Zdo-

byli się także na rzecz niezwykłą jak na polskie 
realia polityczne. Jest sprawą oczywistą, że Da-
nutę Pietraszewską i Grzegorza Tobiszowskie-
go dzielą różnice programowe, ale w sprawach 
dotyczących Rudy Śląskiej potrafią zakopać to-
pór wojenny między PO i PiS. Prezydent mia-
sta nie chce albo nie potrafi wykorzystać ich 
możliwości i potencjału. Myślę, że wyborcy PO 
i PiS śledzą sytuację i wyciągają wnioski. 

- Prezydent miasta uważa, że partie 
polityczne nie powinny mieć wpływu na 
rządzenie miastem.

- Skoro tak mówi, to znaczy, że chyba nie do 
końca rozumie, na czym polega polityka. Gdy-
by spojrzeć na obecną sytuację w mieście, to 
najbardziej zdyscyplinowaną i zdeterminowa-
ną partię tworzą zwolennicy prezydent Gra-
żyny Dziedzic. To jest jej prywatna partia i to 
na dodatek pozbawiona zewnętrznej kontro-
li. U nas, w Platformie Obywatelskiej, a po-
dejrzewam że w PiS jest podobnie, obowiązu-
je hierarchia decyzyjna. Nad kołem w Rudzie 

Śląskiej są władze regionalne, a wyżej cen-
trala w Warszawie. Funkcjonują sądy partyj-
ne oraz wiele innych organów kontroli i nad-
zoru. Każda błędna decyzja naszego członka, 
nawet jeżeli jest nim poseł albo prezydent mia-
sta, może zostać poddana ocenie i weryfikacji. 

- Sugeruje Pan, że prezydent związany 
z partią polityczną jest lepszy od „bez-
partyjnego”?

- Prezydent miasta sprawujący władzę pod 
określonym sztandarem partyjnym, odpowia-
da nie tylko przed mieszkańcami, ale także 
przed środowiskiem politycznym, które go wy-
kreowało. System podwójnej odpowiedzialno-
ści na pewno służy miastu i poprawia jakość 
rządzenia.

- W mediach, prezydent Grażyna Dzie-
dzic, przedstawiana jest jako osoba nie-
zależna, która nie ulega partyjnym na-
ciskom.

- Polityka informacyjna i promocyjna magi-
stratu jest tematem zasługującym na odręb-
ną uwagę. Warto się zastanowić nad koszta-
mi tej medialnej aktywności i czy w ogóle są 
to pieniądze rozsądnie wydane. Moim zda-
niem opinia publiczna nie traktuje już po-
ważnie przekazu informacyjnego dotyczą-
cego Rudy Śląskiej. Wystarczy wspomnieć 
o sensacji sprzed kilku miesięcy, kiedy poważ-
ne badania socjologiczne miały udowodnić, że 
Ruda Śląska znajduje się na czwartym miej-
scu w Polsce, w rankingu miast, w których 
żyje się najlepiej. Okazało się to nieprawdą, 
a raczej błędną i wyrywkową interpretacją 
jednego parametru badawczego. Takie sytu-
acje nie budują pozytywnego wizerunku mia-
sta, ale nas ośmieszają.

- Ale informacja o tym, że prezydent 
spłaciła po poprzedniku 50 mln zł dłu-
gu, brzmi poważnie.

- Na szczęście rudzianie potrafią liczyć i ma-
ją dobrą pamięć. Prezydent sprzedała za 

40 mln zł PEC i dostała z Urzędu Marszał-
kowskiego ponad 10 mln zł zwrotu, za wybu-
dowany przez Andrzeja Stanię plac Jana Paw-
ła II w Nowym Bytomiu. Mieszkańcy dosko-
nale wiedzą, gdzie tkwi źródło tego „cudu” go-
spodarczego. 

- Porozmawiajmy o sytuacji we-
wnętrznej rudzkiej PO. Usunęliście ze 
swoich szeregów Sladka. To była trud-
na decyzja?

- Trudna i bolesna, zwłaszcza dla mnie, po-
nieważ promowałem pana Jerzego Sladka, 
proponując jego kandydaturę na stanowisko 
sekretarza w rudzkim kole PO. Ale niestety, 
nie mogliśmy już dłużej tolerować jego postę-
powania. Naszym zdaniem Jerzy Sladek dzia-
łał wbrew interesom partii, a szalę przeważy-
ło jego zachowanie się wobec innych kolegów. 
Decyzję o wykluczeniu podjął sąd partyjny 
w Katowicach, a potwierdził ją Krajowy Sąd 
Koleżeński w Warszawie.

- Znacznie poważniejszy kaliber ma 
sprawa radnego Tadeusza Grozmaniego, 
który stracił mandat, kiedy okazało się, 
że współpracował ze służbą bezpieczeń-
stwa. W mieście krąży opinia, że broni-
cie Grozmaniego. 

- Nie dyskutujemy z wyrokami sądu. Tade-
usz Grozmani przestał być członkiem PO, za-
nim zapadł wyrok w jego sprawie. Podobnie jak 
opinia publiczna w Rudzie Śląskiej, byliśmy 
zaskoczeni tą sytuacją. 

- Niedawno rozdzieliście funkcje szefa 
miejskiego i powiatowego szefa koła PO. 
W powiecie Pan jest przewodniczącym, 
a w mieście Aleksandra Skowronek. Dla-
czego?

- Tak jest łatwiej i sprawniej zarządzać ko-
łem w dużym mieście, jakim jest Ruda Śląska. 
Dzielimy między siebie obowiązki.

- Mówi się, że to był pretekst, aby lan-
sować Aleksandrę Skowronek na prezy-
denta miasta w przyszłorocznych wybo-
rach.

- Sprawa kandydata na prezydenta jest 
wciąż otwarta. Aleksandra Skowronek do-
skonale nadawałaby się do sprawowania tego 
urzędu ze względu na doświadczenie zawo-
dowe. Przez lata była wiceprezydentem Rudy 
Śląskiej, a teraz doskonale radzi sobie na tym 
stanowisku w sąsiednich Świętochłowicach.

- A Jarosław Kania?
- Świetny kandydat. Jarosław Kania zna się 

na zarządzaniu, a dzięki pracy w Radzie Mia-
sta ma doskonałe rozeznanie w problemach 
naszego miasta. Ale - powtarzam - sprawa 
jest otwarta. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że 
mamy w kim wybierać.

- A Pan? Tytuł profesorski byłby du-
żym atutem. Prezydent Krakowa wygrał 
wybory, między innymi dzięki temu, że 
mieszkańcy zaufali mądremu człowie-
kowi.

- Nie mam takiej wewnętrznej potrzeby ani 
politycznego temperamentu, aby startować 
w wyborach. Natomiast, także z racji statu-
su społecznego, czuję się współodpowiedzial-
ny za swoje miasto. Kieruję się zasadą Joh-
na Kennedyego: „Nie pytam, co Ruda Śląska 
zrobi dla mnie, ale co ja mogę zrobić dla Rudy 
Śląskiej”. 

To nie jest 
prezydentura 
kompromisu

Z profesorem ALEKSANDREM BŁASZCZYKIEM, 
przewodniczącym koła powiatowego Platformy Obywatelskiej 

w Rudzie śląskiej, rozmawia Jerzy Filar.

Nie pytam, co Ruda Śląska zrobi 
dla mnie, ale co ja mogę zrobić 
dla Rudy Śląskiej.
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Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 324 32 28, 32 467 33 11 od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 14 00.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23, 40-389 Katowice

ZAPRASZA
Do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością i składania w siedzibie Spółki pisemnych ofert na zakup:

Prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia 
(obręb nr 26 Łaziska Górne, karta mapy 5) obejmującego działkę ewidencyjną nr 1262/137 o pow. 21.046,00 m2 

wraz z prawem własności budynków i budowli wchodzących w skład bazy transportowej.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KA1M/00056516/1

Współrzędne GPS- N: 50o8’14.9”; E: 18o50’41.14”
Termin składania ofert do dnia 17.12.2013 r. do godz. 1200.

Postępowanie odbędzie się w dwóch etapach:
I. zebranie wstępnych ofert,

II. negocjacje z potencjalnymi oferentami.

Pełna informacja o nieruchomości oraz wymagania ofertowe zostały opublikowane na stronie internetowej 
www.tauron-nieruchomosci.pl 
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Na ulicy Zabrzań-
skiej znajduje 
się hurtownia 
Biedronki, wyjeż-

dżają z niej setki samochodów. Jadąc 
po błotnistej drodze wywożą 
błoto aż na średniców-
kę. Po wyschnięciu 
tworzą się tuma-
ny kurzu, które 
roznoszą się po 
całym osiedlu. 
Nie możemy 
otwierać okien, 
kurz dosłownie 
wdziera się do 
mieszkań - na-
rzekają mieszkańcy  
ul. Słowiańskiej. 

Swoim problemem zaintere-
sowali radnego dzielnicy Władysława 
Kucharskiego, który na początku paź-
dziernika złożył w tej sprawie interpe-
lację. Poruszył w niej jeszcze jeden nie 
mniej uciążliwy problem.

Zgadzam się z mieszkańcami, że 
kurz daje im się we znaki. Wielu 
z nich zgłasza mi jeszcze jedną spra-
wę. Dodatkowo uprzykrza im życie 
odór dochodzący z kompostowni przy  
ul. Kokotek. Zgłaszałem ten problem do 
Straży Miejskiej, niestety bezskutecznie 
- mówi radny Władysław Kucharski.

W odpowiedzi na interpelację, którą 
otrzymał, czytamy - zgodnie z „Regula-
minem utrzymania czystości i porządku 

na terenie mia-
sta Ruda Śląska” 

właściciele nieru-
chomości są zobo-

wiązani do zapobiegania 
i przeciwdziałania przedostawa-

nia się na drogi i place publiczne błota 
i innych zanieczyszczeń związanych 
z ruchem pojazdów wyjeżdżających 
z nieruchomości. W związku z tym, że 
wspomniana nieruchomość jest wła-
snością Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym pewnej firmy zobowiązano 
Straż Miejską do egzekwowania od niej 
oczyszczania wyjazdu z nieruchomości.

Odpowiedź na interpelację  wystoso-
wano 23 października. Zdjęcie wyko-
nane 13 listopada pokazuje niestety, że 
wspomniane egzekwowanie jest nadal 
mało skuteczne.

Natomiast jeśli chodzi o odór do-
chodzący z Przedsiębiorstwa Usług 

komunalnych w  Rudzie Śląskiej to nie 
pochodzi on z kompostowni, gdyż nie 
została ona uruchomiona. Na wnio-
sek PUK w czerwcu ubiegłego roku 
zostało wszczęte postępowanie admi-
nistracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla „Budowy instalacji do biologicznego 
przetwarzania odpadów w procesie 
stabilizacji wraz z towarzyszącą infra-
strukturą”. Jednak na wniosek PUK 
Prezydent Miasta w marcu tego roku 
zawiesiła postępowanie administracyj-
ne w tej sprawie  - to możemy wyczytać 
w odpowiedzi na interpelację. 

Problem jednak w tym, że niezależ-
nie od tego czy kompostownia działa 
czy nie, odór dochodzący z PUK jest 
faktem niezaprzeczalnym. Władze mia-
sta, mając na uwadze dobro mieszkań-
ców, nie powinny go lekceważyć.

Tekst i foto (wt)

Ulica Janty w Orzegowie z pozo-
ru wygląda na miejsce spokojne 
i bezpieczne. To wrażenie jest 
jednak mylące. Co do tego nie 
mają wątpliwości mieszkańcy, 
którzy domagają się zamonto-
wania progu zwalniającego. Po 
raz kolejny zwrócili się z prośbą 
do radnego Marka Kobierskie-
go, który jeszcze raz złożył w tej 
sprawie interpelację.

Poprzednia moja interpelacja 
nie odniosła skutku. Spra-
wę zbadała wprawdzie Ko-

misja ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, ale uznała, że wybu-
dowanie progu zwalniającego jest 
bezzasadne. Głównie dlatego, że 
zdaniem członków komisji, ruch na 
tejże drodze jest lokalny i docelowy, 
a chodniki dosyć szerokie. Z pozoru 
wydawałoby się to prawdą, jednak 
rzeczywistość jest inna - mówi radny 
Marek Kobierski.

Słowa radnego potwierdza-
ją mieszkańcy.

Nieprawdą jest, że ruch na naszej 
ulicy jest nieduży. Wystarczy przyj-
rzeć się temu rano i w godzinach 
szczytu. Wtedy na ul. Janty panuje 
naprawdę intensywny ruch samo-
chodów. Dlaczego? Przede wszyst-
kim dlatego, że kierowcy skracają 
sobie tędy drogę, chcąc uniknąć 
stania na skrzyżowaniu ulic Hlonda 
i Orzegowskiej. Na dodatek przekra-
czają prędkość. To też godziny, kiedy 
nasze dzieci idą do szkoły i wracają 
z niej - mówi zatroskana mieszkanka 
ulicy Janty.

Zarówno ona jak i jej sąsiedzi 
budowy progów zwalniających do-
magają się nie bez powodu, po pro-
stu obawiają się o bezpieczeństwo 
swoich dzieci. Mają nadzieję, że 
Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego jeszcze raz przeanalizuje 
sytuację na ulicy Janty i weźmie pod 
uwagę ich sugestie. (wt)

Czekają na próg 
zwalniający

Błoto, kurz i odór 
straszą na Karmańskim
Mieszkańcy dzielnicy Ruda, a dokładnie ulic Słowiańskiej, 
Wawelskiej i Raciborskiej od wielu miesięcy nie mogą swobodnie 
otwierać okien w swoich mieszkaniach. Powody takiego stanu 
rzeczy są co najmniej dwa: kurz i smród dostające się do środka. 
Rudzianie z precyzją określają ich pochodzenie.
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Opony
Kilkanaście, jeszcze kilka lat temu, wie-

lu kierowców jeździło na oponach ca-
łorocznych czy wielosezonowych. Te-
raz to już historia i jeździmy na opo-

nach sezonowych, czyli letnich i zimowych. 
W wielu krajach zmiana opon jest już obowiązkowa 
i o tym myślą też nasi ustawodawcy. Producenci 
ogumienia zalecają zmianę opon letnich na zimo-
we, gdy średnia temperatura dobowa spadnie po-
niżej 7 stopni Celsjusza. Jest to zasada generalna, 
którą trudno określić datą, ale nadszedł już czas, 
w którym spokojnie możemy pomyśleć o „prze-
kładce” samochodowego obuwia. Dla oszczędno-
ści i przede wszystkim bezpieczeństwa.

RÓŻNICE OPON ZIMOWYCH I LETNICH

Opony letnie różnią się od zimowych głównie 
składem mieszanki, z jakiej są wykonane. Skład 
mieszanki opon zimowych przystosowany jest do 
pracy w temperaturach poniżej 7 stopni Celsju-
sza. Przy takich temperaturach nabierają swoich 
właściwości, tracąc je po przekroczeniu granicz-
nych 7 stopni. Opona zimowa powyżej temperatu-
ry 7 stopni zaczyna nadmiernie szybko się rozgrze-
wać, co powoduje jej szybkie zużycie. Przy niskich 
temperaturach jest natomiast skuteczna, zarówno 
w zakresie trzymania się jezdni, jak i podczas ha-
mowania zarówno na suchej, jak i na mokrej na-
wierzchni. A to już ma wpływ na bezpieczeństwo.

Opony zimowe różnią się od opon letnich rów-
nież rzeźbą bieżnika. Bieżnik opon zimowych ma 
więcej nacięć na oponie, tzw. lamelek, są one rów-

nież głębsze, niż w przypadku opon letnich. Taka 
charakterystyka pozwala zachować oponie zimo-
wej przyczepność w warunkach zimowych.

NA CO ZWRÓCIć UWAGĘ PRZY 
„PRZEKŁADKACH”?

Nim zmienimy opony zimowe na letnie, powin-
niśmy dokładnie obejrzeć stan opon zdjętych z ob-
ręczy przed poprzednią wymianą. Chyba, że zakła-
damy opony nowe. Pierwsze, na co powinniśmy 
zwrócić uwagę, to głębokość bieżnika. W Polsce do 
ruchu dopuszcza się opony o głębokości bieżnika 
nie mniejszej niż 1,6 mm, co w praktyce jest o wie-
le za mało. Opona letnia, której bieżnik jest płytszy 
niż 3 mm, gwałtownie traci swoje właściwości trak-
cyjne, szczególnie na mokrych nawierzchniach. 
Przed montażem opon sprawdźmy, czy opony nie 
mają jakichś uszkodzeń na boku, czy samym bież-
niku. Jeśli mamy wątpliwości, sprawdźmy to u wul-
kanizatora. Po założeniu na felgi opon, konieczne 
jest wyważenie koła. Bardzo ważną rzeczą jest też 
ciśnienie w oponach. Jego wysokość podana jest 
w „instrukcji obsługi” każdego samochodu. Uby-
wa ono z opon w naturalnym procesie oddychania 
gumy oraz poprzez nieszczelność wentyli. Ciśnie-
nie mniejsze niż zalecane przez producenta, powo-
duje pogorszenie właściwości trakcyjnych opony, jej 
hamowania, reakcji na skręty, zwiększa opory to-
czenia, co za tym idzie - spalanie.

Opony zmienione, koła wyważone, więc spokoj-
nie możemy wyruszać w trasę w jesienno-zimo-
wych warunkach drogowych.

Jerzy Paja

Moto 
rady

Za nami piękna, „złota jesień”, przed nami - dni, których kierowcy najbardziej nie 
lubią. Mgły, opady, niskie temperatury i krótkie dni. To wszystko razem wzięte spra-
wia, że prowadzenie pojazdu wymaga dużo większej koncentracji, a i tak jazda jest 
mniej bezpieczna. By temu niebezpieczeństwu w jakiś sposób zapobiec, trzeba od-
powiednio przygotować samochód do jesienno zimowych warunków. Dziś o oponach.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym 
czasie mieszkańcy Chebzia nie doczekają 
się zmiany lokalizacji przejścia dla pie-
szych na ulicy Niedurnego. Ich zdaniem 
to, położone przy wiadukcie nad Drogową 
Trasą Średnicową nie jest najlepiej usy-
tuowane.

- Pozostaje praktycznie niewykorzystane, bo 
znajduje się z dala od przystanku autobusowego. 
Chcielibyśmy przesunąć go o kilkadziesiąt me-
trów dalej, właśnie w bezpośrednie sąsiedztwo 
przystanku - mówi mieszkaniec Chebzia.

Podkreśla, co można również zauważyć podczas 
kilkunastominutowych obserwacji, że ludzie 
skracają sobie drogę, przebiegając przez jezdnię 

w niedozwolonym miejscu. Biorąc pod uwagę 
natężenie ruchu na tym odcinku, to proceder 
bardzo niebezpieczny. 

Interpelację w tej sprawie złożyła radna Bar-
bara Wystyrk - Benigier. Niestety, okazało się, 
że po raz kolejny z sugestiami mieszkańców nie 
zgodziła się Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego i negatywnie zaopiniowała przenie-
sienie przejścia dla pieszych. W odpowiedzi, jaką 
otrzymała radna, nie ma podanej konkretnej 
przyczyny takiej decyzji. Jest jedynie lakoniczne 
stwierdzenie: „z punktu widzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego obecna lokalizacja wskazywa-
nego przejścia dla pieszych jest jego optymalną 
lokalizacją”. Czy tak wyczerpująca odpowiedź 
zadowoli mieszkańców?  (wt)

Mieszkańcy ul. Przelotowej w Orzegowie 
liczą na wymianę nawierzchni drogi. Mają 
nadzieję, że inny, a przede wszystkim 
trwały, rodzaj pokrycia ulicy sprawi, że 
nie trzeba będzie jej notorycznie remon-
tować.

- Droga pokryta jest trylinką, która w ogóle 
nie sprawdza się jako stała nawierzchnia. 
Nie ma się czemu dziwić. Z informacji, które 
uzyskałem wynika, że powinna być wyko-
rzystywana jedynie do budowy parkingów 
i tymczasowych dróg. Tylko w takich przy-
padkach jest odpowiednia - mówi mieszkaniec 
ulicy Przelotowej.

Opinię naszego Czytelnika potwierdzają fakty. 
Trylinka ułożona na drodze rzeczywiście jest 
nietrwała. Kostki wypłukuje woda, tworząc 
znaczne ubytki. Równie często kostki pękają 
pod ciężarem przejeżdżających samochodów. 
Tak czy inaczej droga notorycznie nadaje się 
do naprawy.

- Nieustannie monitujemy o remont bo na-
wierzchnia często nie nadaje się do użytku. 
Nie chcemy się naprzykrzać urzędnikom, ale 
nie mamy wyjścia - dopowiada orzegowianin.

Zarówno on, jak i jego sąsiedzi liczą, że kiedy 
wreszcie nawierzchnia drogi zostanie wykonana 
z trwałego materiału, problemy skończą się 
bezpowrotnie. (wt)

Tymczasowa nawierzchnia 
daje się we znaki

Przejście dla 
pieszych 
po staremu



Temat podatku od pod-
ziemnych wyrobisk jest 
niezwykle ważny dla sa-
morządów. Sprawa cią-

gnie się od wielu lat. Wciąż nie ma 
precyzyjnych wskazań, czy podziem-
ną, kopalnianą infrastrukturę moż-
na uznać za budowle. Bo jeżeli tak, 
to trzeba płacić od tego podatek. Dla 
gmin górniczych oznaczałoby to do-
datkowy zastrzyk kasy do lokalnych 
budżetów. Temat jest ważny, ale 
podjęty w najmniej odpowiednim 
momencie. Kopalnie od lat nie znaj-
dowały się w tak fatalnym położe-
niu. Na świecie spadają ceny węgla, 
w Polsce rośnie import taniego su-
rowca ze Wschodu, a przy śląskich 
kopalniach piętrzą się zwały „czar-
nego złota”, którego nikt nie chce 
kupić. W branży węglowej najwięk-
sze straty poniosła Kompania Wę-
glowa, która jest największym praco-
dawcą w Rudzie Śląskiej. 

W TEJ CHWILI TEMATEM 
OGÓLNOPOLSKIEJ DYSKUSJI 
NIE JEST TO, CZY KOPALNIE 
MAJĄ PŁACIĆ GMINOM 
KOLEJNY PODATEK, ALE CZY 
PRZETRWAJĄ CIĘŻKIE CZASY. 

Na razie mówi się o racjonali-
zacji zatrudnienia i łączeniu ko-
palń. Znając polskie realia, łączenie 

bywa zazwyczaj wstępem do likwi-
dacji. Samorządy mają ambiwalent-
ny stosunek do górnictwa. Nie lu-
bią tej branży, bo generuje szkody 
i psuje środowisko, ale kochają ją 
za miejsca pracy, podatki i lokal-

ną koniunkturę gospodarczą, któ-
ra towarzyszy kopalniom. Od chwi-
li objęcia władzy przez prezydent 
Grażynę Dziedzic, za największego 
sojusznika górnictwa w naszym re-
gionie uchodzi Ruda Śląska. Joanna 
Strzelec-Łobodzińska, była prezeska 
Kompanii Węglowej, była chętnie 
widzianym gościem w rudzkim ma-
gistracie. Pomysł prezydent Graży-
ny Dziedzic, aby w przededniu Dnia 
Górnika skierować apel do premie-
ra, z prośbą o prawne uregulowa-
nie kwestii podatków od wyrobisk, 
zaskoczył i rozczarował wszystkich. 
Nawet jej sojuszników w Radzie 
Miasta. Rezolucję w tej sprawie pre-
zydent przedstawiła radnym do ak-
ceptacji, podczas listopadowej sesji. 
Swoje oburzenie, podkładaniem im 
przysłowiowego „kukułczego jaja”, 
wykazali  w głosowaniu. 

ZA PRZYJĘCIEM APELU 
OPOWIEDZIAŁA SIĘ 
ZALEDWIE JEDNA OSOBA, 
13 RADNYCH BYŁO PRZECIW, 
A 3 WSTRZYMAŁO SIĘ OD 
GŁOSU. 

W dyskusji, jako pierwszy głos za-
brał radny Dariusz Potyrała, który za-
zwyczaj wspiera swoim głosem pomy-
sły prezydent Dziedzic. Apel w sprawie 
kolejnego opodatkowania tej branży 

nazwał on wprost „dożynaniem górnic-
twa”.

Z przedmówcą zgodził się Andrzej 
Stania, a apel określił krótko „strza-
łem w kolano”. 

- W latach 2000 - 2010 górnic-

two przekazało do budżetu państwa 
60 mld zł, w tym samym czasie 
z Warszawy wróciło na Śląsk jedynie 
10 mld zł - mówił radny Stania. 

Marek Wesoły zasugerował, aby 
nie poddawać pod głosowanie ape-

lu, bowiem nie jest sprawą Rady Mia-
sta apelować o przyspieszenie legi-
slacji, zwłaszcza w tak drażliwej dla 
miasta górniczego sprawie. - Każdy 
pracownik górnictwa wystarczająco 
dużo podatków odprowadza do bu-

dżetu państwa. Nie 
możemy przyłożyć 
ręki do nałożenia 
kolejnego - podkre-
ślił Marek Wesoły. 

„ Po d k ł a d a n i e 
Radzie Miasta ta-
kiego apelu jest co 
najmniej niefortun-
ne. W tej sprawie 
wystarczyło złożyć 
zapytanie do rudz-
kich parlamenta-
rzystów”. Tak pod-
sumował dokument 
przedstawiony rad-
nym przez prezy-
dent miasta radny 
Jarosław Kania.

Odniósł się rów-
nież do rozpo-
w s z e c h n i a n y c h 
przez nią informa-
cji, że część rad-
nych jest przeciwna 
górnictwu. 

- Ruda Śląska 
górnictwem stoi. 
Symbioza między 
miastem i tą bran-
żą jest nieroze-
rwalna. Jeśli podej-

mowałem dyskusję na temat planu 
ruchu kopalni Pokój to właśnie z tro-
ską o tę symbiozę. Górnictwo powin-
no fedrować, ale jednocześnie musi 
naprawiać szkody wyrządzane na 
powierzchni. Rada Miasta nigdy nie 
występowała przeciwko górnikom. 
Takie pomówienia są dla radnych po-
twarzą - dodał radny Kania.

Dziwił się jednocześnie, że prezy-
dent miasta, nazywając siebie przyja-
ciółką górnictwa, podpisała apel, któ-
ry jest, mówiąc wprost, „łupieniem” 
branży górniczej. 

- Jesteśmy przeciwni tej rezolu-
cji. Jest ona przysłowiowym „wbija-
niem noża w plecy górnictwu”. Nie 
możemy wyciągać kolejnych pienię-
dzy z kopalń. Musimy za to pomóc 
tej branży. Nie wolno doprowadzić 
do sytuacji, w której górnictwo znik-
nie z tej ziemi. Jest ono sercem gospo-
darki naszego miasta - podkreślił Ja-
rosław Kania.

Radny Kazimierz Myszur zapro-
ponował zorganizowanie w niedale-
kiej przyszłości sesji tematycznej po-
święconej górnictwu. Wielu radnych 
w swoich wystąpieniach jednoznacz-
nie poparło tę propozycję. Do tej su-
gestii przychylił się też przewodniczą-
cy Rady Miasta Jarosław Wieszołek. 
Wszystko więc wskazuje na to, że 
w najbliższym czasie możemy się 
spodziewać na sali sesyjnej ważnej 
debaty na temat górnictwa. Niesmak 
po odrzuconej rezolucji jednak pozo-
stał. (wt)

Drodzy Bracia Górnicy!
Z okazji Święta ku czci świętej Barbary, Waszej patronki, życzę Wam 
szczęśliwej szychty na każdy dzień fedrunku. 
Niech święta Barbara ma w nieustającej opiece Was i Wasze rodziny.
Życzę Wam spokojnej i bezpiecznej pracy 
oraz wytrwałości w pełnieniu odpowiedzialnej górniczej służby.
Życząc Wam satysfakcji, dumy, zdrowia, radości oraz rodzinnego ciepła, 
chcę Wam jednocześnie złożyć wyrazy szacunku i uznania za kolejny rok 
trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Szczęść Boże!
W imieniu Porozumienia dla Rudy Śląskiej, 
Zbigniew Domżalskiul. Raciborska 14, 41-700 Ruda Śląska

tel. kom. 607 685 151; 693 182 078; www.wawelska.rsl.pl

Oferujemy:
 domowe obiady 
   z dowozem do klienta
 imprezy firmowe 
   i okolicznościowe
 realizujemy bony 
   Kompanii Węglowej 

ZAPRASZAMY NA PROMOCYJNĄ OFERTĘ CATERINGU ŚWIĄTECZNEGO
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Debata odbyła się w najlep-
szym miejscu i czasie. Z Pol-
ski popłynął sygnał, że nie 
jesteśmy przeciwnikami 

ograniczania emisji dwutlenku węgla, 
ale jego ceną nie może być zduszenie 
przemysłu wydobywczo-energetyczne-
go. Warszawski szczyt klimatyczny poka-
zał bowiem, jakie są na świecie nastro-
je, jeżeli chodzi o energetykę węglową. 
Działacze organizacji ekologicznych ob-
razili się i opuścili obrady na znak prote-
stu, że Polska nie chce rezygnować z wę-
gla. Bojówkarze z Greenpace wdarli się 
nawet na dach Ministerstwa Gospodarki 

i rozwiesili wielki transparent, z ha-
słem że Polską nie rządzą ludzie, ale lob-
by górnicze. Nasz kraj zaczął ostatnio 
uchodzić za światowego „hamulcowego” 
w walce z ociepleniem klimatu. 

TAKI ZARZUT JEST 
ŚMIESZNY, BO Z CAŁEJ 
UNII EUROPEJSKIEJ IDZIE 
W POWIETRZE ZALEDWIE 
14 PROC. GLOBALNEGO 
DWUTLENKU WĘGLA. 

Największymi emitentami tego 
gazu są Chiny, USA, Rosja, In-

die, ale te państwa nie przejmu-
ją się międzynarodowymi, klima-
tycznymi ustaleniami, bo dla nich 
najważniejsza jest gospodarka na-
rodowa. Poza tym, nie ma twar-
dych dowodów na to, że za świa-
towym ociepleniem stoi człowiek. 
W historii notowano już podob-
ne, przejściowe wzrosty tempe-
ratury i nie można wykluczyć, że 
mamy do czynienia z naturalnym, 
cyklicznym zjawiskiem. Potężne 
lobby ekologiczne oraz kilka wpły-
wowych krajów Unii Europejskiej, 
w imię walki z ociepleniem po-

stanowiło jednak  rozprawić się 
z energetyką węglową. To raczej 
nie jest przypadek, że najwięk-
szym orędownikiem „postępowych” 
zmian jest Francja, która przoduje 
w energetyce atomowej i widzi 
w Polsce nie tylko światowego tru-
ciciela, ale także rynek zbytu dla 
swoich technologii. W każdym ra-
zie jest duża, polityczna i eko-
nomiczna presja, aby Polska nie 
blokowała „antyociepleniowych” 
projektów Unii Europejskiej, które 
generalnie sprowadzają się do eli-
minowania węgla z energetyki. 

JEŻELI ULEGNIEMY 
NACISKOM, ZAPŁACIMY 
WYSOKĄ CENĘ. 

Branża energetyczno-wydobyw-
cza stanowi podstawę polskiej go-
spodarki i póki nie mamy nic w za-
mian, majstrowanie przy węglu 
położy nas na łopatki. Najwięcej 
straci nasz region. A w naszym re-
gionie Ruda Śląska, która jest naj-
większą gminą górniczą nie tylko 
w Polsce, ale całej Europie. 

Debata zorganizowana przez 
Grzegorza Tobiszowskiego, rudzkie-
go posła, miała fundamentalne zna-
czenie. Rząd został zmuszony do 
złożenia jasnej deklaracji: ratujemy 
górnictwo, czy kupujemy atom od 

Francuzów albo stawiamy wiatraki. 
Taka deklaracja padła z ust same-
go wicepremiera i ministra odpowie-
dzialnego za przemysł wydobywczy. 
To nic, że ekolodzy się obrazili, opu-
ścili szczyt klimatyczny i poszli na 
piwo na warszawską Starówkę. Waż-
ne jest, że Polska zmienia punk-
ty odniesienia. Po sejmowej debacie 
i warszawskim szczycie świat już wie, 
że globalny klimat jest dla nas ważny, 
ale gospodarka narodowa, miejsca 
pracy i bezpieczeństwo energetyczne 
państwa są najważniejsze.

Jerzy Filar

Grażyna Dziedzic przygotowała apel do Donalda Tuska w sprawie opodatkowania 
wyrobisk górniczych. Radni byli tym razem wyjątkowo zgodni i odrzucili projekt 
takiej uchwały. Górnictwo przeżywa kryzys. Dobijanie kopalń kolejnym podatkiem 
mogłoby spowodować zapaść tej branży i katastrofę dla naszego miasta. 

 W przededniu światowego szczytu klimatycznego w Warszawie, Grzegorz Tobiszowski, 
poseł z Rudy Śląskiej, zorganizował w Sejmie debatę na temat górnictwa. Padły podczas 
niej bardzo ważne słowa i deklaracje. Janusz Piechociński, minister Gospodarki, zapewnił, 
że w kolejnych dziesięcioleciach węgiel będzie kluczowym paliwem polskiej energetyki. 

Nie dołujmy! Ratujmy!
GRZEGORZ TOBISZOWSKI, 
poseł z Rudy Śląskiej, 
organizator sejmowej debaty 
na temat górnictwa:

Trzymam wicepremiera za słowo. Zło-
żone przez niego deklaracje mają bar-
dzo ważne znaczenie dla polskiego sek-
tora wydobywczo-energetycznego. To 
jest ostatni moment na podjęcie strate-
gicznych decyzji, które zadecydują nie 
tylko o przyszłości tej branży, a także 
o losie Rudy Śląskiej, naszego regionu 
i całej Polski. Chcę doprowadzić do 
tego, aby polski przemysł wydobywczy 
odzyskał stabilność na rynku wewnętrz-
nym i stał się liczącym graczem na ryn-
kach światowych. Ogromny popyt na 
węgiel generuje energetyka, a zapotrze-
bowanie będzie rosło, bo w takim kie-
runku zmierza współczesny świat i to-
warzyszące mu zmiany cywilizacyjne. 
Musimy odtworzyć moce produkcyjne 
oparte na węglu kamiennym, a konkret-
nie: na polskim węglu kamiennym.    

JANUSZ PIECHOCIŃSKI, 
wicepremier i minister 
Gospodarki

W kolejnych dziesięcioleciach węgiel 
pozostanie kluczowym paliwem polskiej 
energetyki. Bogate zasoby węgla trak-
tujemy, jako atut polskiej gospodarki, 
a węgiel pełni i pełnić będzie rolę stabi-
lizatora bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju. Dzięki temu Polska ma wyższy 
wskaźnik bezpieczeństwa energetycz-
nego od innych krajów Unii Europej-
skiej. W ubiegłym roku z węgla kamien-
nego wytworzono w Polsce 50,6 proc. 
energii elektrycznej, a łącznie z węglem 
brunatnym - 84,1 proc. Zasoby węgla 
dają Polsce szansę oparcia bezpieczeń-
stwa energetycznego o własne zasoby.

Górnictwo
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Szczyt klimatyczny odbywający się na Sta-
dionie Narodowym, był jednym z najważ-
niejszych wydarzeń ekologicznych ostat-
nich lat, organizowanych w naszym kra-

ju. Oczy całego świata były skierowane na Warsza-
wę, ponieważ podczas szczytu mówiono sprawach 
ważnych nie tylko dla naszej części Europy, ale ca-
łego świata. Ważnym wątkiem dyskusji była kwestia 
konieczności ograniczenia emisji dwutlenku węgla  
w związku ociepleniem klimatycznym. Podczas 
szczytu, aktywiści Greenpace wdarli się nawet na 
dach Ministerstwa Gospodarki, aby podkreślić, że 
główną przyczyną problemów klimatycznych jest 
energetyka oparta na elektrowniach węglowych. 
Jako mieszkańcy regionu, którego ekonomiczny  
i społeczny byt zależny jest od górnictwa, nie może-
my zgodzić się z propozycjami narzucenia radykal-
nych ograniczeń przemysłowi wydobywczemu. Na 
szczęście, w podobnym duchu wypowiadał się Ja-
nusz Piechociński, minister gospodarki, który dekla-
rował, że Polska jest za ograniczeniem emisji dwu-
tlenku węgla, ale nie za ograniczeniem wydobycia 
polskiego węgla. Taki cel można osiągnąć, m.in, po-
przez unowocześnienie sektora energetycznego. 
Ważnym akcentem szczytu była inauguracja pol-
skiej edycji międzynarodowej inicjatywy ONZ - „Ca-
ring for Climate”. Woje-
wódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowi-
cach jako jedyny z fun-
duszy ochrony środowi-
ska został zaproszony do 
wzięcia udziału w tym 
przedsięwzięciu. Repre-
zentował go Zbigniew 
Wieczorek - Pełnomoc-
nik ds. Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania, 
który w Funduszu odpo-
wiada za przestrzeganie 
norm środowiskowych. 

Podczas polskiej inauguracji „Caring for Clima-
te” z udziałem byłego ministra środowiska Marcina 
Korolca oraz dyplomatów z Niemiec, Włoch i Fran-
cji, mówiono o konieczności włączenia przedstawi-
cieli środowisk gospodarczych do negocjowania glo-
balnego porozumienia klimatycznego pozwalają-

cego na szukanie lepszych rozwiązań w kwestiach 
ochrony przyrody i klimatu.

- Na starcie globalnych negocjacji, które mają 
zakończyć się porozumieniem w 2015 r., taki 
dialog jest bardziej potrzebny, niż kiedykolwiek 
wcześniej” - podkreślił Marcin Korolec. Jego zda-

niem, obok politycznych 
decyzji ws. ochrony kli-
matu, należy wsłuchać 
się w głos tych, których 
te zobowiązania dotkną. 
- Często ministrowie 
starają się rozwiązy-
wać sprawy klimatycz-
ne między sobą, pozo-
stawiając biznes trochę  
z boku. Dzięki współ-
pracy możemy przy-
czynić się do progresu 
w dyskusji dotyczącej 
klimatu i do dobrobytu 
obywateli - dodał. 

Były szef resortu środowiska przekonywał także, 
że rozwój gospodarczy może iść w parze z ochroną 
klimatu.- Od 1989 roku, przy równoczesnej reduk-
cji gazów cieplarnianych o ponad 30 proc., polskie 
PKB wzrosło o 200 proc. - zaznaczył. 

W trakcie debaty dotyczących związków polskiego 

biznesu z ochroną środowiska wiceprezydent praco-
dawców Piotr Kamiński powiedział, że unijne cele 
redukcji CO2 o 20 proc. do 2020 roku mogą oka-
zać się bardzo kosztowne dla polskiego przemysłu, 
szczególnie dla górnictwa i przemysłu ciężkiego. 

Kamiński przypomniał, że podstawą polskiej 
energetyki jest węgiel i ta sytuacja nie zmieni się 
w ciągu najbliższych dekad. Jego zadaniem Polska 
powinna wyspecjalizować się w efektywnych i czy-
stych technologiach wykorzystania węgla i wokół 
tego tworzyć innowacyjny sektor gospodarki o zna-
czącym potencjale eksportowym. - Walka ze zmia-
nami klimatu nie może ograniczać się do promocji 
zjawiska emigracji przemysłu do państw nieobję-
tych regulacjami klimatycznymi; to nie przyniesie 
żadnego efektu - zaznaczył.

Fundusz na szczycie
Ponad 100 przedsiębiorców, działaczy gospodarczych oraz przedstawicieli organi-
zacji i instytucji ekologicznych uczestniczyło w inauguracji polskiej edycji międzyna-
rodowej inicjatywy ONZ - „Caring for Climate”. Było to jedno z ważniejszych wyda-
rzeń związanych z odbywającym się w Warszawie szczytem klimatycznym. 

Inicjatywa „Caring for Climate” została zapocząt-
kowana w 2007 roku przez sekretarza general-
nego ONZ Ban Ki - Moona i zrzesza ok. 400 firm  
z 65 państw. W tej chwili jest to największe na świe-
cie przedsięwzięcie środowiskowe adresowane do 
reprezentantów świata biznesu. W Polsce należy do 
niego 40 firm, które posiadają międzynarodowy cer-
tyfikat EMAS potwierdzający działanie firmy w zgo-
dzie z zasadami ochrony środowiska.

Celem podstawowym tej inicjatywy jest aktywne  
i kompleksowe wspieranie organizacji i firmy w two-
rzeniu długofalowych i skutecznych strategii prze-
ciwdziałania zmianom klimatycznym. To także plat-
forma umożliwiająca wymianę doświadczeń przed-
stawicieli świata biznesu, rządu, władz miast i re-
gionów, zmierzająca do edukacji społeczeństwa  
i wspólnego zapobiegania szkodliwym zmianom śro-
dowiskowym lub ich dalszym konsekwencjom oraz 
tworzenie silnego lobby na rzecz dbania o stan śro-
dowiska naturalnego.
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Gwarantujemy, że na-
sze ryby będą Wam sma-
kować! Polecamy także 
pstrągi z najlepszej pol-

skiej hodowli Złoty Potok oraz hodo-
wane na miejscu sumy.

To, czym się szczycimy, to wędzo-
ne przysmaki, które pachną i smaku-
ją wyśmienicie.

Oferujemy wędzone pstrągi, dor-
sze, flądry, halibuty, jesiotry, sumy, 
karpie, łososie bałtyckie oraz makrele.

Dlaczego warto kupić wędzoną  
u nas rybę, a nie w markecie?

Niewielu wie, w jaki sposób obec-
nie „wędzi” się ryby na skalę przemy-
słową. Są one wkładane do metalo-
wych szaf, gdzie w ciągu kilkudziesię-
ciu minut podane są dużej tempera-
turze, a na koniec, do komory zostaje 
wpompowany sztuczny aromat, któ-
ry w 15 minut nadaje „smak ryby wę-

dzonej”. I tak mamy gotowy produkt: 
szybko, sterylnie, przede wszystkim 
OPLACALNIE. Ale czy smacznie? 
Nie bardzo. 

U NAS JEST INACZEJ,  
BO WĘDZIMY ZGODNIE  
ZE STARĄ RECEPTURĄ!

- Wędzimy ryby według trzech kro-
ków. Nacieramy rybę solą, potem 
na całą noc zamaczamy ją w dobra-
nej przez nas kompozycji przypraw  
i ziół, a następnego dnia wędzimy ją 
aż do zmierzchu. Używamy do wę-
dzenia drzewa olchy i gruszy, któ-
re nadaje naszym rybom niesamowi-
tego smaku - opowiadają właściciele 
Rybołówki.

Bardzo ważnym elementem jest 
czas. Nie zastanawiamy się, jak dłu-
gą drogę musi przebyć ryba od pro-

ducenta do marketu. Pośrednicy, hur-
townicy… Od „uwędzenia” do sprze-
dania mija często ponad tydzień! My, 
wędzimy ryby praktycznie codziennie. 

W dodatku nadal konkurujemy ce-
nami nawet z hipermarketami, a to 
już jest nie lada osiągnięcie, ale możli-
we, bo jesteśmy producentami, a ryby 
są naszym własnym produktem.

SKĄD BIORĄ SIĘ  
NISKIE CENY KARPIA  
W HIPERMARKIETACH?

Tradycyjny karp polski hodowany 
jest przez 3 lata. To jest optymalny czas 
jego dorastania na naturalnych pokar-
mach. Ale można ten proces przyspie-
szyć! Robią tak głównie producenci  
w Czechach, na Litwie, Ukrainie. Dzię-
ki sztucznym paszom zawierającym 
hormony, antybiotyki i maczki kost-

ne, karpie hoduje się w dwa lata !!! Są 
oszczędności i stąd niskie ceny w mar-
ketach, bo tu głównie trafią ryby z im-
portu. Ale tych ryb nie można porówny-
wać z naszymi. W Rybołówce sprzeda-
jemy tylko prawdziwego, polskiego kar-
pia hodowanego tylko na pszenicy, bo 
ma smak i walory odżywcze. 

Kupując produkt „karpiopodobny”, 
zamiast pysznej ryby, nieświadomie 
serwujemy na stół zlepek hormonów 
i odpadów kostnych… Warto sprawę 
przemyśleć, bo święta są raz w roku  
i tylko wtedy jemy karpie. 

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY 
SMACZNEGO!

Ryby z Rybołówki proszą się na święta!

Świeże karpie wprost ze stawu, ryby morskie bezpośrednio od rybaka z Mrzeżyna, a także słodkowodne przysmaki: sum, 
szczupak, lin, pstrąg, jesiotr - świeże i wędzone. Tym kuszą swoich klientów właściciele mikołowskiej Rybołówki. Specjalnie 
na zbliżające się święta Bożego Narodzenia zapraszają do zakupu zarówno świeżych ryb, jak i wędzonych w Rybołówce.

Czy może być coś lepszego 
niż swojska, krucha, dobrze 
przyprawiona kiełbasa? Nie, 
ale pod warunkiem, że „swoj-
ska” to znaczy własnoręcznie 
zrobiona. 

Wielu z Państwa zapewne 
w tym miejscu przestanie 
czytać artykuł, bo zrobie-

nie kiełbasy może się wydać zadaniem 
ponad możliwości statystycznego sma-
kosza. Tymczasem sprawa jest o wiele 

prostsza, niż nam się wydaje. Zrobie-
nie kiełbasy nie jest trudne ani spe-
cjalnie czasochłonne. Wymaga jedynie 
odpowiednich narzędzi, przypraw, 
znajomości receptury oraz zapału 
do pracy. Tylko tego ostatniego firma 

Jelux nie może zapewnić. Natomiast, 
jeżeli chodzi o przyprawy, narzędzia 
i przepisy do wytwarzania wędlin, nie 
ma lepszego adresu, niż ulica Biel-
ska 49 w Mikołowie. Z Rudy Śląskiej 
łatwo tu dojechać. Jelux zaopatruje 
odbiorców detalicznych, którzy w do-
mowym zaciszu, nawiązując do naj-
lepszych śląskich i polskich tradycji, 
wracają do produkcji swoj-
skich wędlin, szynek, 
mięs. To właśnie 
z myślą o nich 
Jelux w swo-
jej siedzibie 
uruchomił 
s k l e p , 
w którym 
o f e r u j e 
naturalne 
o s ł o n k i , 
pek losó l , 
siatki, osłon-
ki na paszte-
ty, szeroką gamę 
przypraw i mieszanek, 

a także na-
rzędzia po-

trzebne do 
produkcji 
swojskich 
wyrobów. 
Dla Czy-
te lników 
„Prawdy”, 

firma przy-
gotowała dar-

mowe receptury, 
a także służy facho-

wą radą.

Zrób sobie kiełbasę!
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Wśród osób, które do 15 grudnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy 
książkę, Dariusza Jerczyńskiego „Historia Narodu Śląskiego”. Laureatem poprzedniej 
krzyżówki jest Pan Henryk Walewski z Bykowiny. Prosimy o odbiór książki: G. Musso 
„7 lat później”, w siedzibie redakcji, Mikołów, ul. Rynek 18, od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-16.00.

ZADZWOŃ, ZAMÓW I ODBIERZ LUB ZJEDZ NA MIEJSCU!!!

ZAPRASZAMY

Polecamy prawdziwą 
Włoską Pizzę

JUŻ OD 12 zł* 
Pizza AL.TONNO 32cm 

(sos pomidorowy, mozarella, 
tuńczyk, cebula czerwona, bazylia)

Restauracja & Pizza
„KATARZYNKA”

 41-706 Ruda Śląska, ul. Kaczmarka 1
tel. 501207012, tel. 518815536

www.katarzynka.rsl.pl
Zapraszamy w godzinach od 11:00-22:00

Oferujemy specjały 
kuchni śląskiej i włoskiej

Zestawy obiadowe 
JUŻ OD 9,90 zł

codziennie w godzinach 
od 12.00-15.00

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

* oferta promocyjna do końca października

ROLETY • ŻALUZJE • MOSKITIERY

Ruda Śląska - Nowy Bytom, ul. Niedurnego 33
tel./fax 32 340 44 17, kom. 798 036 020

www.tobof.pl, email tobof.biuro@interia.pl

 produkcja
 sprzedaż hurtowa i detaliczna
 montaż oraz naprawa
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- Darczyńcy odwiedzając stronę 
internetową projektu, mają okazję 
przeczytać, do jakich rodzin dociera-
ją wolontariusze. Na podstawie spo-
rządzonego przez „Super W” opisu, 
darczyńca podejmuje decyzję, której 
rodzinie chce udzielić pomocy - wyja-
śnia Anna Mucha, liderka akcji w Ru-
dzie Śląskiej. 

Co wyróżnia Szlachetną Paczkę 
spośród innych świątecznych akcji? 
- Przede wszystkim rodzaj pomocy, 
jaka trafi a do rodzin. Paczka nie jest 

podarowaniem czegoś, czego zbywa. 
Jest pomocą odpowiadającą na kon-
kretne potrzeby konkretnej rodziny. 
Rzeczy pakowane do pudeł przez dar-

czyńców są nowe, 
lub używane 
bardzo dobrej 
jakości - nie 
noszące śla-
dów użyt-
kowania . 
Dzieje się 
tak, ponie-
waż Szlachetna 
Paczka ma mieć 
głównie wartość 
prezentu. Rodziny włą-
czone do projektu nie są rodzi-
nami roszczeniowymi, same starają 
się poprawić swoją sytuację. Często 
jednak brakuje im już sił i motywacji. 
Otrzymanie wyjątkowego upominku, 
przygotowanego z myślą o nich, doda-
je skrzydeł - opowiada Anna Mucha. 
- Zrobienie paczki to nie wrzucenie 

pieniędzy do 
puszki. Dar-

czyńca przy 
pomocy wo-
lontariusza, 
przygoto-
wuje pacz-
kę i tylko od 

niego zależy, 
co w tej paczce 

się znajdzie - pod-
kreśla. 

Bazę rudzkich rodzin 
zgłoszonych do tegorocznej ak-

cji znajdziemy na stronie www.szla-
chetnapaczka.pl. Finał „Szlachetnej 
Paczki” zaplanowano na 8-9 grudnia. 
Wówczas góry prezentów trafi ą do po-
trzebujących. Dla kogo święta Bożego 
Narodzenia będą w tym roku radosne 
dzięki hojności darczyńców? ROD

Wybierz rodzinę i przygotuj 
świąteczną paczkę!
Tegoroczna akcja 
„Szlachetna Pacz-
ka” nabiera rozpę-
du. Niedawno zo-
stała otwarta baza 
rodzin objętych tą 
charytatywną ini-
cjatywą. 
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RoZMoWA Z PIOTREM ZIENCEM

- Nosi pan inne nazwisko, niż dziadek Alois Zientz.
- Po wojnie, władze zmieniały wszystkie - ich zda-

niem - niemiecko brzmiące nazwiska. Nazwisko 
można komuś zmienić, ale pamięci nie da się wy-
mazać.

- Jaka pamięć zachowała się o dziadku Aloisie?
- Dziadek był bardzo pracowitym, dobrym i odpowie-

dzialnym człowiekiem. Ciężko pracował na kopalni, aby 
utrzymać żonę i trójkę dzieci. Praca w kopalni uchroni-
ła go zresztą przed pójściem na front. Dziadek nie mie-
szał się do polityki, choć mieszkając w niemieckim By-
tomiu czuł się Ślązakiem. Dla czerwonoarmistów nie 
miało to jednak znaczenia.

- Wie Pan, gdzie zmarł dziadek?
- Kilka tygodni temu rodzice dowiedzieli się, że zgi-

nął w Donbasie, zagłębiu węglowym na terenie dzisiej-
szej Ukrainy.

- Przez te wszystkie powojenne lata w pańskiej ro-
dzinie tliła się iskierka nadziei, że Alois żyje?

- Nadzieja umiera ostatnia. Pamiętam z czasów dzie-
ciństwa, jak paliliśmy z rodzicami świeczki na cmenta-
rzu przy ulicy Piekarskiej w Bytomiu. Takich rodzin, jak 
my, było wiele. Paliliśmy znicze na znak pamięci, tęsk-
noty, oczekiwania na cud powrotu.

- Teraz, kiedy już państwo wiecie, gdzie i kiedy 
zmarł dziadek, odczuliście ulgę?

- W jakimś sensie tak. Wiadomo, że z upływem lat by-
liśmy już pewni, że dziadek nie żyje. Ale chcieliśmy wie-
dzieć, gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach umarł. Taka 
wiedza daje spokój, zarówno żywym jak i zmarłemu. 

- Pojedzie pan do Donbasu poszukać grobu dziad-
ka?

- Myślę, że obchody roku Tragedii Górnośląskiej 
stworzą taką możliwość nie tylko mnie, ale tysiącom 
śląskich rodzin, które doświadczyły podobnego losu. 
Trzeba myśleć o tych, którzy tej prawdy nie znają. Mam 
nadzieję, że obchody roku Tragedii Górnośląskiej po-
zwolą na odsłonięcie wszystkich, nieznanych dotąd 
kart z historii naszej ziemi. 
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Alois Zientz w czasie woj-
ny pracował w bytom-
skiej kopalni „Rozbark”. 
Niemcy nie wzię-

li go na front, bo tak jak 
wielu Ślązaków utrzymy-
wał trójkę małych dzie-
ci. Dali mu wybór: mun-
dur albo górniczy drelich. 
Alois Zientz wybrał pracę 
w kopalni. Nie chciał gi-
nąć za Hitlera, bo utoż-
samiał się ze Śląskiem. 
Dla czerwonoarmistów 
nie miało to jed-
nak znaczenia. Kiedy 
w styczniu 1945 roku 
zdobyli Śląsk, wywieźli 
Zientza na wschód. Ni-
gdy nie wrócił. Ile jest 
takich historii w ska-
li całego regionu? Nie-
stety, nie wiadomo. Przez lata PRL, 
zbrodnicza działalność Armii Czer-
wonej na Górnym Śląsku i maso-
we wywózki do łagrów, były tema-
tem tabu. Po 1989 roku, odkry-
wanie tej tragicznej karty histo-
rii naszego regionu, też nie idzie 
tak szybko i sprawnie, jak życzy-

łyby sobie rodziny ofiar. Zbliżają-
ca się 60. rocznica tamtych wyda-
rzeń jest dobrą okazją, aby nadro-

bić historyczne zaległo-

ści. W ślad za ogłoszeniem przez 
władze województwa 2015r. rokiem 
Tragedii Górnośląskiej, pójdą środ-
ki nie tylko na organizację obcho-
dów rocznicowych, ale także na ba-
dania naukowe. Sprawa nie jest ła-
twa, bo wymaga także współpra-

cy ze strony rosyjskiej. Polscy ba-
dacze wciąż nie mają dostępu do 
wielu tamtejszych archiwów, gdzie 
mogą znajdować się informacje 

o losach Ślązaków wywie-

zionych na wschód. Władze rosyj-
skie nerwowo reagują na sugestie, 
że ich żołnierze nie zachowywali się 
jak wyzwoliciele, lecz jak okupanci. 
Najlepszym tego dowodem jest za-
mieszanie, jakie spowodował nie-

dawno student ASP, który na wła-
sną rękę zainstalował w Gdańsku 
rzeźbę żołnierza radzieckiego gwał-
cącego kobietę. W tej sprawie inter-
weniował nawet rosyjski konsulat. 

Student może i złamał przepi-
sy o zasadach lokalizowania 
rzeźb w przestrzeni publicz-
nej, co nie zmienia faktu, 
że gwałty, rabunek i wywóz-
ki były znakiem firmowym 
czerwonoarmistów, maszeru-
jących przez Polskę i wschod-
nie Niemcy na Berlin. 

- W Sejmiku powstanie spe-
cjalna komisja, która zaj-
mie się organizacją wszyst-
kich wydarzeń związanych 
z obchodami 60. rocznicy Tra-
gedii Górnośląskiej. Powoła-
my komitet naukowy, który zaj-
mie się opracowaniem monogra-
fii, dokumentującej historyczne 
tło, przebieg, skalę i konsekwen-

cje dramatycznych wydarzeń, do 
jakich doszło na Górnym Śląsku 
w 1945 roku - mówi Piotr Zienc, 
radny Sejmiku Śląskiego.

Jerzy Filar

2015r. zostanie ogłoszony Rokiem Tragedii Górnośląskiej. Jest to zasługa, m.in. Piotra Zienca, 
radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Kulminacja obchodów nastąpi w pierwszych miesiącach 
2015 roku, w 60. rocznicę bestialstw i nieprawości, jakich Armia Czerwona dopuściła się na 
ludności Górnego Śląska. Dziesiątki tysięcy mieszkańców naszego regionu, w tym wielu rudzian, 
zostało wtedy wymordowanych albo wywiezionych do łagrów w Związku Radzieckim. 

Jeszcze pamięć 
nie zginęła

li go na front, bo tak jak 
wielu Ślązaków utrzymy-
wał trójkę małych dzie-
ci. Dali mu wybór: mun-
dur albo górniczy drelich. 
Alois Zientz wybrał pracę 

stety, nie wiadomo. Przez lata PRL, 
zbrodnicza działalność Armii Czer- ści. W ślad za ogłoszeniem przez 

o losach Ślązaków wywie- weniował nawet rosyjski konsulat. 
Student może i złamał przepi-

jących przez Polskę i wschod-
nie Niemcy na Berlin. 

cjalna komisja, która zaj-
mie się organizacją wszyst-
kich wydarzeń związanych 
z obchodami 60. rocznicy Tra-
gedii Górnośląskiej. Powoła-
my komitet naukowy, który zaj-
mie się opracowaniem monogra-
fii, dokumentującej historyczne 
tło, przebieg, skalę i konsekwen-

Marta i Alois Zientz, 
dziadko-
wie Piotra 
Zienca

W Świętochłowicach powstaje Muzeum Powstań Śląskich. Placówka 
zostanie otwarta w przyszłym roku. Dotarliśmy do wizualizacji.
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Przy pięknej pogodzie i na malowniczych 
trasach obsypanych opadającymi liśćmi, 
rozegrano w Halembie finały wojewódzkie 
Sztafetowych Biegów Przełajowych. 

W sumie do walki stanęło 98 szkolnych 
sztafet z całego województwa śląskie-
go. Każda sztafeta składała się z sześciu 

zawodników, co daje liczbę 608 biegających zawod-
ników. Biegający pokazali na trasie ogromną wolę 
walki. O medale, ale i o dalsze miejsca biegaczki 
i biegacze walczyli do ostatnich metrów i ostatniego 
tchu. Były i takie biegi, gdzie zawodnik kończący 

swoją zmianę, padał na bieżnie bez tchu i dopiero 
po kilku minutach odzyskiwał siły i okazywał radość 
z osiągniętego wyniku.

Zawody te pokazały, że w Rudzie Śląskiej bieganie 
jest bardzo popularne, a świadczą o tym uzyskane 
wyniki. Trzy medale i dwa czwarte miejsce są tego 
najlepszym dowodem. W kategorii szkół podstawo-
wych równych sobie nie miała Szkoła Podstawowa 
Sportowa nr 15 z Halemby. Zarówno dziewczęta, jak 
i chłopcy przybiegali na metę ze zdecydowaną prze-
wagą nad konkurencją. Nic więc dziwnego, że jako 
gospodarze imprezy, stając na najwyższym stopniu 
podium, zebrali prawdziwą owację. Medal brązowy 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wywalczyli 
chłopcy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Rudzie Śląskiej. Tuż za podium, czyli na czwartych 
miejscach uplasowały się gimnazjalistki z rudzkiego 
Gimnazjum nr 9 oraz uczennice z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Rudzie Śląskiej. General-
nie nie powiodło się tylko gimnazjalistom z G-11, ale 
to nie zachwiało klasyfikacją rudzkich szkół. Więcej 
medali wywalczył tylko Racibórz.

Prezes TL „Pogoń”, Piotr Prencel: Rozegrane 
na naszym terenie finały wojewódzkie w biegach 
sztafetowych stały na bardzo wysokim poziomie 
sportowym. Biegi były wyrównane, a o zwycięstwie 

często decydowały ostatnie zmiany. Wyniki sztafet 
w wielu przypadkach lepsze od ubiegłego roku. 
W zawodach uczestniczyli medaliści Mistrzostw 
Polski Młodzików, OOM i MP juniorów. Organizacja 
jak zwykle na wysokim poziomie. Rudzkie szkoły 
doskonale wpisały się w poziom zawodów. Pierw-
sze miejsca SPS 15 wśród dziewcząt i chłopców, 
czwarte miejsca G-9 i ZSO nr 1 wśród dziewcząt 
i trzecie miejsce ZSO nr 1 w kategorii chłopców 
świadczą o popularności biegów wśród młodzieży. 
Sukcesy te odniesione są w oparciu o lekkoatletów 
TL „Pogoń”.

Tadeusz Piątkowski

Bieg jest organizowany bez wzglę-
du na to, w jaki dzień tygodnia 
ta rocznica przypada i jaka jest 
pogoda. Przez lata formuła bie-

gu się zmieniała, by w roku jubileuszu 
20-lecia podzielić ją na trzy kategorie: 
bieg otwarty na dystansie 11 kilome-
trów oraz biegi na 3 kilometry dla dzieci 
i młodzieży i 6 kilometrów połączonych 
z konkurencją nordic walking.

W trzech biegach łącznie wystartowało 
około siedemset osób. Rekordu - ponad 
dziewięciuset biegaczy nie pobito. Biorąc 
pod uwagę fakt, że bieg rozgrywano w tzw. 

długi weekend, liczba startujących była 
imponująca. W biegu głównym do walki 
stanęło 230 zawodników z całej Polski, 
znanych z tras maratonów i ultramara-
tonów. Przychylne dla biegaczy warunki 
atmosferyczne oraz dobrze przygotowane 
trasy sprawiły, że walka na trasie była 
„ostra”. Oczywiście w gronie tych, którzy 
wystartowali, by się „pościgać”. Ci, którzy 
start potraktowali rekreacyjnie, biegali „dla 
idei” tej imprezy. Od startu na czele stawki 
uplasowało się dwóch zawodników: Dawid 
Malina i Wojciech Czernek. Na siódmym 
kilometrze przyśpieszył Dawid Malina 

z Rybnika i niezagrożony, 
jako pierwszy minął 
linię mety. W kate-
gorii pań najszyb-
ciej dystans 11 
kilometrów po-
konała Domini-
ka Wiśniewska 
- Ulfik z Zabrza. 
Najlepszym ru-
dzianinem na tra-
sie został Mirosław 
Połeć, a w kategorii pań 
- Katarzyna Czyż.

- To była trasa dla mnie. Lubię biegać 
w lesie i przy takiej pogodzie. Zaatako-
wałem na siódmym kilometrze, gdyż na 
finiszu nie jestem najszybszy i nie miał-
bym szans z Wojtkiem. Założony plan 
zrealizowałem w stu procentach i cieszę 
się ze zwycięstwa. Tym bardziej, że od-
niosłem je w takim dniu, jak 11 listopada 
- powiedział na mecie Dawid Malina.

Kiedy skończyli biegać „zawodow-
cy”, na trasę wyruszyli ci, którzy w tym 
dniu w większym stopniu chcieli uczcić 
rocznicę odzyskania niepodległości, niż 
rywalizować, co wcale nie oznacza, że tej 

rywalizacji nie było. Była, 
gdyż na obu dystan-

sach wystartowało 
wielu czynnych 
zawodników, 
którzy rywa-
lizację mają 
„we krwi”.

Podobać się 
mogła konku-

rencja na dystan-
sie 3 kilometrów, 

gdzie wielu uczestni-
ków, to kilkuletnie „szkraby”, 

biegnące w towarzystwie rodziców. Jakby 
na tę imprezę nie patrzeć, zwycięzcami 
na każdym dystansie byli wszyscy, którzy 
dobiegli do mety.

Tekst i foto: Tadeusz Piątkowski

Trzy medale rudzkich sztafet

WYNIKI:
Bieg główny mężczyźni
1. Dawid Malina (Rybnik)
2. Wojciech Czernek (Tychy)
3. Andrzej Nowak (Katowice)
Bieg główny kobiety
1. Dominika Wiśniewska - Ulfik 
(Mikołów)
2. Anna Skalska (Krynica)
3. Katarzyna Czyż (Ruda Śląska)
3 kilometry
1. Radosław Nogal 
2. Dominik Pietruszka
3. Krzysztof Szychta
6 kilometrów
1. Dawid Zaczek
2. Sebastian Połeć
3. Kamil Kubicki
Nordic walking
1. Ryszard Kłyś
2. Leszek Mielcarek
3. Karol Schroder

Biegowy hołd niepodległościowy

Pomysł sportowego uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości, to po-
mysł Henryka Kopcia z roku 1994. Jego ideą było oddanie hołdu tym, 
którzy o naszą niepodległość walczyli poprzez bieg, czyli połączenie 
zdrowego trybu życia z demokratycznymi przywilejami. Pomysł chwycił, wy-
startowało kilkaset osób i od tego roku w rocznicę odzyskania niepodległo-
ści na trasach przełajowych w Halembie zjawiają się miłośnicy biegania. 



Łucznicze Towarzystwo Sportowe 
3D z Rudy Śląskiej specjalizuje 
się w łucznictwie terenowym, 
a zawodnicy tego klubu startują 
w kategoriach łuku bloczkowego 
myśliwskiego, łuku bloczkowego 
sportowego oraz łuków tradycyj-
nych. Sezon sportowy 2013 zbliża 
się do końca, można się więc po-
kusić o podsumowanie dokonań 
zawodników ŁTS.

Na otwarcie sezonu 
b y k o w i ń s c y 
łucznicy wy-

startowali w I Rundzie 
Grand Prix 2013, czy-
li międzynarodowym 
Pucharze Czech, 
Polski, Słowacji 
i Węgier, rozegra-
nych w Jaworzu 
koło Bielska-Białej. 
Wystartowało 110 
zawodników, a rudzcy 
łucznicy uzyskali wyniki:

Łuki bloczkowe my-
śliwskie seniorów: 4. Alek-
sander Golba 263 pkt. (rek. życ.); 
5. Mateusz Lis 259 pkt. (rek. życ.);  
11. Jakub Nurek 230 pkt.

W kategorii łuków bloczkowych 
sportowych seniorów zwyciężył Andrzej 
Mateoszek z wynikiem 255 pkt.

Kolejne rundy Pucharu rozegrane zosta-
ły dwa razy w Czechach - Mrlinek i Cholti-
ce oraz dwukrotnie na Słowacji - Rimavska 
Sobota i Zvolen. W łącznej klasyfikacji 
Grand Prix w kategorii łuków bloczkowych 
myśliwskich Aleksander Golba osiągnął 12 
miejsce, Mateusz Lis - 13 miejsce, Jakub 
Nurek był 25, a Andrzej Mateoszek w ka-
tegorii łuków bloczkowych sportowych 
został sklasyfikowany na trzecim miejscu.

Pod koniec maja zawodnicy ŁTS 3D 
wzięli udział w międzynarodowych zawo-
dach 3D we Wrocławiu z udziałem ponad 
80 zawodników z Polski, Czech, Słowacji 

i Niemiec. 
W rywaliza-

cji łuków bloczko-
wych pięciu rudzian osiągnęło rezultaty 
na miarę rekordów życiowych.

Łuki bloczkowe myśliwskie junio-
rów: 1. Maksymilian Wodarz 216 pkt. 
(rek. życ.); 2. Tymoteusz Długosz 202 
pkt. (rek. życ.)

Łuki bloczkowe myśliwskie senio-
rów: 6. Mateusz Lis 249 pkt.; 7. Jakub 
Nurek 237 pkt. (rek. życ.)

Łuki bloczkowe sportowe kade-
tów: 1. Piotr Literski 210 pkt. (rek. życ.)

Łuki bloczkowe sportowe senio-
rów: 1. Andrzej Mateoszek 272 pkt. 
(rek. życ.)

Łuki tradycyjne seniorzy: 2. Grze-
gorz Kostrzewski 147 pkt.

W lipcu, w niekwestionowanej „stolicy” 
polskiego łucznictwa terenowego - Ja-

worzu, rozegrano zawody w łucznictwie 
terenowym 3D,w których wzięło udział 
ponad 70 uczestników. Był to również 
udany start rudzkiego ŁTS-u. W kategorii 
łuków bloczkowych sportowych seniorów 
zwyciężył Andrzej Mateoszek z dorobkiem 
261 pkt, a w kategorii łuków bloczkowych 
myśliwskich seniorów, siódmy był Alek-
sander Golba (230 pkt.), a ósmy - Andrzej 
Lis (229 pkt.).

Kolejnym sprawdzianem łuczników 
ŁTS 3D były II Mistrzostwa Polski w Łucz-
nictwie Tradycyjnym, w których wystąpił 
zawodnik ŁTS 3D Grzegorz Kostrzewski, 
osiągając w kategorii łuku tradycyjnego 
bez okna (jest to łuk typu wschodniego) 
wynik 375 punktów, co dało mu 33 miej-
sce na 96 startujących w tej rywalizacji.

Biorąc pod uwagę bazę i warunki tre-
ningowe łuczników ŁTS 3D, uzyskane 
przez nich wyniki należy uznać za udane, 
tym bardziej, że konkurencja w tej dys-
cyplinie jest coraz większa. Zawodnicy 
z Rudy Śląskiej twierdzą, że nie jest to 
ostatnie słowo i w przyszłym roku na 
pewno będzie lepiej. Znaąc ich zapał do 
treningu, można im wierzyć w stu pro-
centach.

Tadeusz Piątkowski
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Piłka ręczna

Od tego sezonu regulamin roz-
grywek o Puchar Polski w fut-
salu został zmieniony. Związki 
wojewódzkie wyłaniają najlep-
sze zespoły, które na szczeblu 
centralnym dołączą do drużyn 
ekstraklasy. 

Jeden z trzech śląskich tur-
niejów kwalifikacyjnych, 
rozegrany został w Rudzie 

Śląskiej. Jego gospodarzem była 
Gwiazda, oprócz której o awans 
do dalszych gier rywalizowały: 

Marex Chorzów, Team Jaworz-
no i Fizjoteam Katowice. Awans 
do finału na szczeblu Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej wywalczyli 
gospodarze i Team Jaworzno. Fi-
nał rozegrany zostanie na prze-
łomie listopada i grudnia. (Tapi)

W Rudzie Śląskiej turnieju piłki 
ręcznej oldbojów nie było od sied-
miu lat. Powrócił i to w sporym 
wymiarze, gdyż w długi, listopado-
wy weekend w hali bielszowickiej 
Zgody rozegrano Turniej Oldbojów 
Ruda Śląska 2013 w kategoriach 
kobiet i mężczyzn. 

W kategorii pań do rywaliza-
cji stanęły drużyny: Zgody 
Ruda Śląska, Stupavy (Sło-

wacja), Hranic (Czechy) oraz Silesii 
Stars Polska. W kategorii mężczyzn 
grały: Grunwald Ruda Śląska, Zagłębie 
Lubin, Brno (Czechy) i Hana (Czechy). 
„wcześniej urodzeni” szczypiorniści 
i szczypiornistki pokazali, że choć 

lat przybywa i może już nie te siły, to 
technika pozostała. Wiele akcji mogło 
być książkowym pokazem dla dużo 
młodszych zawodników. Szkoda, że 
tego nie widzieli.

W kategorii pań zwyciężyły Hrani-
ce, przed Zgodą, Silesią Stars i Stu-
pavą, a w kategorii panów - Hana 
przed Grunwaldem, Zagłębiem Lubin 
i Brnem.

Przyznano też nagrody indywidu-
alne. Najlepszą zawodniczką została 
Stella Kubiczek ze Zgody, a najlepszym 
zawodnikiem - Marcin Księżyk z Grun-
waldu. Natomiast najlepszą bramkarką 
uznano Paulinę Salovą z Hranic, a naj-
lepszym bramkarzem - Tomas Vraha 
z Hany. (Tapi)

Choć na co dzień się o nich nie 
mówi, to solidnie trenują i od-
nosząc sukcesy, przypominają, 
że w Rudzie Śląskiej jest taka 
sekcja. Mowa o pięściarzach UKS 
„Śląsk” Ruda Śląska. 

Ostatni „boksowali” w Mię-
dzynarodowym Turnieju 
Bokserskim o Puchar Pre-

zydenta Miasta Rybnika im. J. Cy-
rana. W turnieju wystartowało  
94 zawodników i zawodniczek z klu-
bów OZB Katowice oraz Sokola Vitko-

vice, BC Ostrava i TEAM-u Kosowo. 
Podopieczni trenera Eugeniusza 
Saroty pokazali się z jak najlepszej 
strony, zajmując trzy pierwsze i jedno 
drugie miejsce. Najlepszymi w swoich 
kategoriach wagowych zostali: Adrian 
Kasprowicz, Aleksander Smołka i Mar-
cin Wowro. Drugie miejsce przypadło 
Marcinowi Kowalczykowi. Występ 
rudzkich pięściarzy jest bardzo do-
brym prognostykiem przed Pucharem 
Polski, który odbędzie się w dniach  
20-24 listopada w Nowym Dworze 
Mazowieckim. (Tapi)

Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
im. Ryszarda Dworoka ma uznaną 
renomę i wszedł na stałe do kalen-
darza imprez Polskiego Związku Za-
paśniczego. Kiedyś organizowano 
go w wielu kategoriach wiekowych, 
teraz ograniczono się do jednej ka-
tegorii - „kadet”. 

Od lat rozgrywany jest 
na przełomie paź-
dziernika i listopada. 

W tym roku był to ostatni weekend 

października. Do rywalizacji o me-
moriałowe medale w stylach wolnym 
i klasycznym stanęło 102 zawodników.  
51 z 20 klubów w stylu wolnym i tyluż 
samo z 17 klubów w stylu klasycznym. 
W tym gronie znalazło się 20 zawodni-
ków Slavii w stylu wolnym oraz ośmiu 
z Pogoni i Slavii w stylu klasycznym. 
Były także dwie ekipy zagraniczne: 
z Krnova oraz Nitry.

Walki rozgrywane były jednocześnie 
na dwóch matach, a ich poziom często 
bardzo wysoki. Ale to normalne, skoro na 

matach startowało wielu reprezentantów 
Polski w tej kategorii wiekowej. 

W stylu wolnym widoczna była domi-
nacja Slavii. W dziesięciu kategoriach 
wiekowych rudzianie zdobyli 14 meda-
li, w tym pięć złotych. Na najwyższym 
stopniu podium dla zwycięzców stanęli: 
Dominik Maczan, Krzysztof Kaliski, To-
masz Kitel, Rafał Danisz i Patryk Zawada. 
Medale srebrne wywalczyli: Dominik 
Dziewieo, Jacek Kupniewski, Piotr Kar-
poń i Dawid Grygiel, a brązowe - Kewin 
Matusik, Edwin Krawczyk, Grzegorz 
Twardowski, Dawid Strzałka i Korne-
liusz Janeczko. W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężył ZKS Slavia, przed ZKS Stal 
Rzeszów i Mazowszem Teresin.

W stylu klasycznym rudzianie (Pogoń 
i ZKS Slavia) zdobyli pięć medali. Złote 
- Michał Kareciński i Filip Chrząszcz, 
srebrne - Marek Noga i Mateusz Ka-
reciński, a brązowy - Kamil Krzewina. 
W klasyfikacji zespołowej na pierwszym 
miejscu uplasował się Olimpijczyk Ra-
dom, na drugim - Pogoń Ruda Śląska, 
a na trzecim - Krnov. Slavia została skla-
syfikowana na 11 miejscu.

Tadeusz Piątkowski

„Mastersi” w Bielszowicach

Boks

Dobry występ 
młodych pięściarzy

Futsal

Pucharowy awans Gwiazdy

Tabela końcowa turnieju
1. Gwiazda 3  7  17- 7
2. Team Jaworzno 3  5  11-10
3. Marex Chorzów 3  4  12- 9
4. Fizjoteam Katowice 3  0   7-21Zapasy na 102

Udany sezon łuczników ŁTS 3D
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KonSpEKt:
Proponujemy następujące tematy warsztatów 

związanych ze skutecznymi metodami przeciw-
działaniu czarnemu PR i innym działaniom nisz-
czącym pozytywny publiczny wizerunek.- czas: 
ok.10 godzin

CZĘŚć I 
1. Zasady i metody autoprezentacji w warun-

kach normalnych i ekstremalnych (dyskusja pre-
zentacja praktyk).

2. Zasady i realizacja tworzenia własnego 
wizerunku w mediach (komunikacja werbalna 
 i niewerbalna). Mowa ciała jako ważny element 
wypowiedzi. Sztuka prezentacji przed kamerą: 
wizaż, techniki wypowiedzi, autoprezentacja (ćwi-
czenia praktyczne).

3. Jak rozpoznać metody tzw. czarnego PR Ich 
istota i konsekwencje - przykłady konkretne na 
polskiej scenie gospodarczej i politycznej (dezin-
formacja, dezorientacja, dywersja, prowokowanie 
cudzych zachowań, szczucie (nagonka),tworzenie 
pozorów i pretekstów, dyskredytacja, insynuacje, 
niedomówienia).

4. Sposoby udanej obrony przed skutkami czar-
nego PR- przykład i praktyczna nauka stosowania 
instrumentów obronnych lub minimalizujących 
straty wizerunkowe.

5. Gra symulacyjna uczestników zajęć bro-
niących wizerunku zaatakowanej przez media 
firmy. Efekty gry prezentowane przez liderów 
grup - filmowane i analizowane pod względem 
ich skuteczności i ich wiarygodności. 

6. Sposoby reagowania na krytykę w mediach 
(trening przed kamerą).

7. Czynniki wpływające na skuteczność 
działań public relations wśród lokalnych  
i branżowych społeczności - prezentacja filmowa 
(studium przypadku).

8. Metody prowadzenia efektywnej konferencji 
- trening praktyczny z wykorzystaniem kamery 
TV podczas imitacji konferencji prasowej w sy-
tuacji kryzysowej.

9. Technika budowania autorytetu i wiarygod-
ności podczas publicznego wystąpienia. Erystyka, 
czyli sztuka prowadzenia sporów i odpowiedzi 
na trudne pytania dziennikarzy podczas wywia-
dów(ćwiczenia).

CZĘŚć II 
1. Zarządzanie komunikacją w sytuacji kry-

zysowej, zasady opracowania strategii przeciw-
działania kompromitacji wizerunku i dobrej opinii 
o firmie.

2. Analiza i ocena błędów popełnianych przez 
osoby publiczne (praktyczne rady i instrukcje 
o tym jak ich się wystrzegać i korygować: pre-
zentacja filmowa, ćwiczenia, dyskusja).

3.Zajęcia praktyczne (trening przed kamerą 
i mikrofonem) - wywiad telewizyjny ze szczegól-
nym uwzględnieniem następujących aspektów:
• prezencja osobista;
• artykułowanie swych racji;
• sugestywność wypowiedzi: metody stosowane 

w praktyce (używanie gestów, znaczenie głosu);
• niebezpieczeństwa podczas występów przed 

kamerą (jak ich unikać i zminimalizować ryzy-
ko wpadki);

• dobre cechy wywiadu telewizyjnego;
• jak uzyskać dużą wiarygodność;
• współpraca z agresywnym dziennikarzem pod-

czas udzielania wywiadu telewizyjnego.
4 Ćwiczenia zachowania się w sytuacji krytycz-

nej: pod obstrzałem pytań dziennikarzy, uczest-
ników spotkań wyborczych czy manifestacji. Jak 
opanowywać i ukrywać stres? 

5 Praktyczne zajęcia dotyczące analizy złych 
i dobrych publicznych wystąpień - bardzo praktycz-
ne rady wynikające z obserwacji dziennikarskich.

6.Ocena i analiza popełnianych błędów. Prak-
tyczne rady i instrukcje, jak ich się wystrzegać 
i jak je korygować (dyskusja).

7. Zasady budowania wieloletniej kampanii 
promującej wizerunek firmy lub organizacji (dys-
kusja panelowa).

Od paru lat w naszej rzeczywistości gospodarczej, społecznej 
i politycznej pojawiło się bardzo niebezpieczne zjawisko 
stosowania tzw. czarnego public relations, czyli świado-
mych i planowych działań mających na celu zniszczyć 

pozytywny wizerunek firmy, organizacji lub instytucji poprzez np.fałszywe 
informacje, pomówienia, plotki, dezinformacje itp. 

Dlatego proponujemy Państwu cykl szkoleń - warsztatów, podczas których 
w sposób profesjonalny i sprawdzony nauczymy metod i sposobów jakimi 
można się przeciwstawić tej czarnej propagandzie i w konsekwencji kom-
promitacji swego wizerunku publicznego i dotychczasowej pozycji na rynku. 

Odpowiednio wcześniejsze zapoznanie się i poznanie tajników stosowania 
„sztuczek” i sposobów walki z konkurencją za pomocą nieuczciwych metod 
czarnego PR pozwoliło już wielu firmom na skuteczna obronę z sytuacji kry-
zysowej, jaką z pewnością jest atak na reputację firmy.

Szkolenie, które proponujemy - w najbardziej skutecznej metodzie warsz-
tatów - skierowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej instytucji, 
osób zarządzających marketingiem, promocją i reputacją firmy, rzeczników 
prasowych, a także polityków i samorządowców, którzy chcą wykorzystywać 
media dla swoich spraw i umieć się obronić w sytuacji „nagonki medialnej”. 

Uczestnicy szkolenia, w warunkach imitujących realne studio telewizyjne 
oraz sytuacje spotykane często w mediach podczas konferencji, wywiadów, 
wypowiedzi, oświadczeń itp., będą mogli przetrenować tajniki dobrych wy-
stąpień publicznych w sytuacjach kryzysowych oraz praktyczne umiejętności 
dbania o swój pozytywny publiczny wizerunek nawet pod ostrzałem ostrych 
pytań dziennikarzy.

Zajęcia przeprowadzone zostaną w miejscu wyznaczonym przez organiza-
torów przez osoby pracujące przez wiele lat w mediach i w praktyce stosujące 
sprawdzone rozwiązania w działalności public relations.

Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów oraz firma F-press, 
wydawca, m.in., „Prawdy o Rudzie Śląskiej” oferują szkolenia  

w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania tzw. „czarnemu public 
relations”, czyli działań niszczących pozytywny wizerunek publiczny.

Nie daj się zniszczyć


