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16 listopada - eliminacje

RUDZIANIE MAJĄ DOŚĆ 
ZŁYCH RZĄDÓW
W ciągu ostatnich dwóch tygodni zadaliśmy 

proste pytanie 300 mieszkańcom Rudy 
Śląskiej: na kogo zagłosujesz w nadcho-
dzących wyborach? O fotel prezydenta 

ubiega się dziesięć osób, ale najczęściej typowano pięć 
nazwisk, choć ścisłą czołówkę tworzy trójka kandyda-
tów. Różnice wśród nich są minimalne, co gwarantuje 
niezwykłe emocje 16 listopada i zapowiada dogrywkę 
w dwa tygodnie później. Sondowaliśmy różne środo-
wiska, w tym nawet pracowników Urzędu Miasta, choć 
przed wyborami ostatnią rzeczą, do której zechcą się 
oni przyznać, to rozmowa z „Prawdą”. Wyniki naszej 
ankiety podobne są do rezultatów badań preferencji 
wyborczych mieszkańców Rudy Śląskiej, jakie przed 
rokiem przeprowadził znany socjolog, dr. Tomasz Słu-
pik. Według jego badań obecna prezydent miasta może 
liczyć na 17 proc. głosów. W naszej ankiecie  Graży-
na Dziedzic wypadła trochę lepiej, ale i tak poparcie 
20 proc. wyborców nie daje jej szans na drugą turę. 
Czy walka o prezydenturę faktycznie rozstrzygnie się 
między Aleksandrą Skowronek z PO i Jarosławem Wie-
szołkiem, startującym z listy Forum Samorządowego? 
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Im bliżej wyborów, tym bardziej puszcza-
ją ludziom nerwy. Ofiarą tego padam 
także ja, jako ulubiony redaktor wie-

lu rudzkich środowisk. Nie wiem, kto każe tym lu-
dziom dzwonić. W każdym razie dzwonią i blu-
zgają. Raz jestem „pisowską świnią”, a kiedy in-

dziej „platformerskim ścierwem”. Zawsze to miło usłyszeć, 
że spolaryzowana, polska scena polityczna oparta jest na 
wspólnym - za przeproszeniem - filarze. Pewna fanka obec-
nej władzy w mieście zapowiedziała nawet, że idzie do ad-
wokata w mojej sprawie. Od razu przypomniała mi się Ha-
linka Kiepska, która mecenasem straszy Ferdka, jeżeli ten 
się nie poprawi. Ale żarty na bok. Wśród masy kretyńskich 
telefonów, zdarzają się też rozmowy, które utwierdzają 
mnie w przekonaniu, że warto i trzeba chodzić na wybory. 
Bo każde wybory są szansą zmiany na lepsze. Zadzwoni-
ła pracownica szpitala w Goduli. Najpierw mówiła, a póź-
niej zaczęła płakać. Opowiadała o swoim miejscu pracy. 
O warunkach, jakie tam panują, pensjach i traktowaniu 
szeregowych pracowników przez administrację. Nie powtó-
rzę tych słów, bo miałbym na głowie proces sądowy z dy-
rekcją szpitala. Moja rozmówczyni nawiązała także do wy-
borów. Nie zdradziła, na kogo zagłosuje. Powiedziała jedy-
nie na kogo nie zagłosuje na pewno… fi lar
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filarem

DZWOŃ: 
32 209 18 18 

PISZ: 
FILJUREK@INTERIA.PL

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.

Obietnice są domeną 
kampanii wyborczej. Z ich 
spełnianiem bywa jednak 
różnie. Jak wiarygodne 
były deklaracje Grażyny 
Dziedzic, już wiemy. Nic 
więc dziwnego, że sporo 
punktów z jej aktualne-
go programu przyjmuje-
my z przymrużeniem oka. 
Przyjrzyjmy się na przykład 
obiecywanej bezpłatnej ko-
munikacji miejskiej w Ru-
dzie Śląskiej .

W jednym z ogłoszeń 
wyborczych Grażyna 
Dziedzic mówi, jak 

będzie wyglądała komunikacja 
miejska za rok:

- Czeka nas prawdziwa rewo-
lucja. Planujemy od przyszłe-
go roku systematycznie uru-
chamiać darmową komunikację 
publiczną na liniach wewnątrz-
miejskich. Będzie ona wprowa-
dzana dlatego etapami, ponie-
waż KZK GOP ma już rozstrzy-
gnięte przetargi na obsługę po-
szczególnych linii autobuso-
wych. W miarę wygaszania tych 
umów, będziemy w Rudzie Ślą-
skiej wprowadzać bezpłatną ko-
munikację. 

Na jedno z kolejnych pytań 
Grażyna Dziedzic dopowiada - 
„Pierwszą umowę możemy roz-
wiązać dopiero w czerwcu 2015 
roku”.

Zadaliśmy sobie trud i spraw-
dziliśmy w KZK GOP, kiedy ten 
może rozwiązać umowy z prze-
woźnikami obsługującymi li-
nie wewnątrzmiejskie w Ru-
dzie Śląskiej. Okazuje się, że 
umowa na obsługę linii 147 wy-
gasa 31 stycznia 2016 roku, li-
nii 155, 255 i 230 - 30 czerw-
ca 2016, a linii 121 - 30 czerw-
ca 2022 roku. 

Jak zatem kandydatka na 
prezydenta Rudy Śląskiej Gra-
żyna Dziedzic zamierza zrewo-
lucjonizować miejską komuni-
kację w 2015 roku i wprowadzić 
darmową komunikację? 

Pokusiliśmy się również o od-
powiedź na pytanie, czy w ogó-
le jest to możliwe? 1 marca 
2011r. weszła w życie ustawa 
o publicznym transporcie zbio-
rowym. Czytamy w niej m.in., 
że organizatorem publiczne-
go transportu  zbiorowego jest 
związek międzygminny. Ruda 
Śląska od 1991 roku  jest człon-
kiem Komunikacyjnego Związ-
ku Komunalnego GOP.

Mamy nadzieję, że pani Pre-
zydent nie uzurpuje sobie roli 
organizatora komunikacji zbio-
rowej w mieście. Z chwilą przy-
stąpienia miasta do KZK GOP, 
to związek międzygminny stał 

się podmiotem zobowiązanym 
do organizacji transportu pu-
blicznego, a równocześnie gmi-
na utraciła uprawnienie w ta-
kim zakresie, w jakim wykonu-
je je związek.

Co się więc stanie w przypad-
ku, gdy miasto zrezygnuje z re-
alizacji przez KZK GOP przewo-
zów na liniach wewnątrzmiej-
skich i wygasną umowy z prze-
woźnikami świadczącymi do-
tychczas usługi przewozowe 
na tych liniach? Czy autobusy 
147, 121, 155, 255 i 230 zjadą 
z rudzkich tras? 

Jeżeli Pani Prezydent chce, 
aby komunikacja była bezpłat-
na, to po co czeka, aż wyga-
sną umowy? Przecież wystar-
czy zwrócić się do KZK GOP 
i ustalić, że od dzisiaj miasto do-
płaca wyrównanie kwot z bile-
tów, mieszkańcy na tych liniach 
jeżdżą bezpłatnie, a przewoź-
nikowi jest wszystko jedno, bo 
i tak pieniądze dostaje od KZK 
GOP. Chyba, że to tylko wybor-
cze obietnice, a po wyborach 

usłyszymy: „Chciałam dobrze, 
ale przepisy w tym kraju są ta-
kie, jakie są i nie pozwalają mi 
wywiązać się z obietnicy”. 

No i jeszcze jedna kwestia. 
W przypadku utworzenia bez-
płatnej komunikacji źródło do-
chodów stracą właściciele mi-
nibusów i taksówkarze, którzy 
w głównej mierze realizu-
ją przewozy na terenie miasta. 
Oszczędności też nie będzie. Na-
leży raczej spodziewać się wzro-
stu kosztów, jakie płacimy do 
KZK GOP. Jeżeli bowiem w chwi-
li obecnej za wspomnianych pięć 
linii płacimy jakąś kwotę po-
mniejszoną o dochody z biletów, 
to po wprowadzeniu bezpłatnej 
komunikacji miasto będzie mu-
siało dokonać wyrównania. Czy 
ktoś przeliczył już jaka to kwo-
ta? Poza tym obawiamy się, że 
za bezpłatną komunikację zapła-
cimy i tak my - mieszkańcy. Tyl-
ko nie w kiosku z biletami, ale 
z naszych podatków, które mo-
głyby zostać spożytkowane na 
inny, ważny  cel.  (wt)
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W składaniu obietnic wyborczych Grażyna Dziedzic 
wróciła do swojej znakomitej formy sprzed czterech lat.

Wyborcza jazda 
bez trzymanki

Nie martw się. 
Skoro pani 
prezydent 
obiecała 
darmowy 
autobus, 
to na pewno 
przyjedzie.

Coś długo 
czekamy...



2010

l Grażyna Dziedzic zostaje prezyden-
tem Rudy Śląskiej. Dzięki mini-
malnej przewadze głosów wygrywa  
w drugiej turze z Andrzejem Stanią.

2011

l Nie sprzedano „Wiadomości Rudz-
kich”, chociaż podczas kampanii 
Grażyna Dziedzic mówiła „jeżeli już 
coś miałabym prywatyzować to „Wia-
domości Rudzkie”, ponieważ cenię 
niezależne dziennikarstwo”. Gazety 
nie sprzedano. Nakład zwiększono do 
20 tysięcy i rozdaje się ją za darmo.

l Wbrew przedwyborczym zapowie-
dziom, pod młotek trafiło Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej. Gra-
żyna Dziedzic złamała w ten sposób 
umowę koalicyjną z Prawem i Spra-
wiedliwością. Niesprzedawanie PEC 
było jednym z warunków poparcia 
przez PiS. 

l Ruszyły prace przy budowie Aquapar-
ku, choć podczas kampanii Graży-
na Dziedzic zapowiadała wstrzyma-
nie tej inwestycji lub ograniczenie jej 
skali.

l Rok upłynął pod hasłem „zaciskania 
pasa”, które posłużyło jako pretekst, 
aby nie zrobić dla miasta prawie nic. 

2012

l Wybuchła „afera” finansowa w magi-
stracie. Władze miasta posądziły Lu-
cynę Mróz, ówczesną skarbniczkę 
miasta, o przywłaszczenie miejskich 
pieniędzy i skierowały sprawę do pro-
kuratury. W dzień później Lucyna 
Mróz umarła. Po dwóch latach pro-
kuratura umorzyła śledztwo. Lucyna 
Mróz okazała się niewinna, a prezy-
dent Dziedzic podczas sesji Rady Mia-
sta w październiku tego roku zapowie-
działa, że nie zamierza szukać „zagi-
nionych” dwóch milionów złotych.

l Urząd Ochrony Konsumentów i Kon-
kurencji wziął pod lupę rudzkie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji, czy spółka nie naruszyła 
przepisów przy wprowadzaniu pod-
wyżki taryfy wodno-ściekowej.

l Mimo licznych protestów mieszkań-
ców, w centrum Wirka powstała spa-
larnia zwłok. Grażyna Dziedzic mó-
wiła wcześniej tak: „Ta sprawa jest 
już przesądzona. W Wirku nie będzie 
krematorium. Spotkałam się w tej 
sprawie z inwestorem i doszliśmy do 
porozumienia. Wskażemy inwestoro-
wi inną lokalizację, która nie będzie 
przeszkadzać mieszkańcom”. 

l Miasto pozytywnie zaopiniowało pla-
ny eksploatacyjne kopalni „Pokój”, 
które zezwoliły na wydobycie węgla 
metodą „na zawał” pod Wirkiem, By-
kowiną, Nowym Bytomiem i Czar-
nym Lasem.

l Miasto w kampanii propagandowej 
ogłosiło rozpoczęcie „inwestycyjnej 

ofensywy”. Tymczasem ze statystyk 
Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego 
wynika, że na tle innych miast nasze-
go regionu, Ruda Śląska fatalnie ra-
dzi sobie z pozyskiwaniem środków 
unijnych.

l Po raz pierwszy w historii miasta 
mieszkańcy podjęli próbę odwołania 
prezydenta w drodze referendum. 
Referendum okazało się nieważne  
z powodu zbyt niskiej frekwencji, ale 
ponad 16 tys. rudzian powiedziało 
Grażynie Dziedzic - nie.

l Miesięcznik „Wspólnota” opubliko-
wał ranking najoszczędniejszych sa-
morządów w 2011 roku. Ruda Ślą-
ska znalazła się w pierwszej dziesiąt-
ce wśród… wydających najwięcej na 
administrację publiczną.

l Pojawiły się pierwsze (nie ostatnie) 
problemy z oddaniem odcinka tra-
sy N-S. Śląski Wojewódzki Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego nie wydał 
zgody na użytkowanie drogi.

l Rudę Śląską odwiedził poseł Andrzej 
Rozenek z Twojego Ruchu (wówczas 
jeszcze Ruch Palikota). Wspólne 
zdjęcie z Grażyną Dziedzic prawdo-
podobnie miało osłabić plotki o poli-
tycznej izolacji prezydent Rudy Ślą-
skiej.

l Zbigniew Domżalski stracił posadę 
prezesa Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji. To była jedna z naj-
większych sensacji towarzysko-poli-
tycznych tej kadencji. Zbigniew Do-
mżalski, przewodniczący Porozumie-
nia dla Rudy Śląskiej, był pomysło-
dawcą i organizatorem zwycięskiej 
kampanii Grażyny Dziedzic. Wcze-
śniej prezydent straciła poparcie Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz Ruchu Au-
tonomii Śląska. 

2013

l Czarne chmury poja-
wiły się nad Aquadro-
mem. Ówczesny wice-
prezydent Jacek Morek 
(obecnie prezes spółki) 
zaapelował do radnych 
o siedem milionów zło-
tych kolejnego kredy-
tu dla Aquadromu, po-
nieważ były kłopoty  
z finansowaniem tej 
inwestycji.

l Miasto ogłosiło wyniki 
przetargu na remon-
ty bieżące dróg pu-
blicznych. Aż 43 proc. 
z przeznaczonej na ten 
cel puli pieniędzy trafi-
ło do firm spoza Rudy 
Śląskiej.

l 111 tys. zł wyniosła 
pula nagród za 2012 
rok dla ścisłego, kilku-
osobowego kierownic-
twa Urzędu Miasta. 

l „Wiadomości Rudzkie” 
dostały od miasta 175 

tys. zł na publikację Rudzkiego Infor-
matora Samorządowego. 

l „Prawda” opublikowała wywiad z Mi-
rosławem Truchanem, wiceprzewod-
niczącym Zarządu Regionu Śląską - 
Dąbrowskiej „Solidarności”. „Uwa-
żam, że Grażyna Dziedzic jest naj-
gorszym prezydentem Rudy Śląskiej 
od czasu transformacji ustrojowej  
w Polsce, w 1989 roku” - powiedział 
Truchan. 

l W rankingu wykorzystania środ-
ków unijnych, przygotowanym przez 
dziennik „Rzeczpospolita” Ruda Ślą-
ska znalazła się na 46 pozycji, spada-
jąc w ciągu roku aż o 19 miejsc.

l Podczas otwartego spotkania z prezy-
dent Grażyną Dziedzic, Tomasz Wró-
bel, młody mieszkaniec naszego mia-
sta, skrytykował Straż Miejską. W kil-
ka dni później z magistratu otrzymał 
nakaz…przeproszenia Straży Miej-
skiej na lamach „Wiadomości Rudz-
ki”. Do Rudy Śląskiej wróciły czasy 
głębokiego PRL, kiedy za krytykę wła-
dzy obywatela spotykała kara.

l Grażyna Dziedzic nie dostała od rad-
nych absolutorium za wykonanie bu-
dżetu 2012 roku.

l Opublikowano wyniki egzaminów: 
szóstoklasistów, gimnazjalistów i ma-
turzystów. Rudzcy uczniowie znaleź-
li się poniżej średniej wojewódzkiej.

l Po raz drugi mieszkańcy spróbowa-
li odwołać w referendum prezydent 
Grażynę Dziedzic.

l dr. Tomasz Słupik, znany śląski socjo-
log, opublikował wyniki badań prefe-
rencji wyborczych, m.in. mieszkań-
ców Rudy Śląskiej. Według tych ba-
dań, Grażyna Dziedzic nie przejdzie 
nawet do drugiej tury wyborów. 

2014

l W ramach środków unijnych, w Ślą-
skim Urzędzie Marszałkowskim 
było do wzięcia ponad 50 mln zł na 
uzbrojenie terenów poprzemysło-
wych. Gdyby wystartowała Ruda Ślą-
ska, byłaby faworytem. Ale nie wy-
startowała. Pieniądze powędrowa-
ły, m.in. do Bytomia, Zabrza, Święto-
chłowic i Gliwic.

l Jeden z tabloidów napisał, ze wycho-
dzący na wolność pedofil i morderca 
chce osiedlić się w naszym mieście. 
Zamiast wyciszyć emocje, prezydent 
zorganizowała w tej sprawie, w świe-
tle kamer, cykl spotkań z mieszkań-
cami, które podniosły w mieście tem-
peraturę strachu.

l Wybuchł spór z przedsiębiorcą, któ-
ry chciał w Rudzie Śląskiej urucho-
mić zakład do niskotemperaturowej 
pirolizy gumy. Miasto najpierw dało 
zgodę na tę inwestycję, a później się  
z niej wycofało. Przedsiębiorca skie-
rował skargę do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego i dwa razy wy-
grał. Sprawa ma ciekawy ciąg dalszy. 
Napiszemy o tym w przyszłym wyda-
niu naszej gazety.

l Wiceprezydent Jacek Morek przestał 
pełnić dotychczasową funkcję i zo-
stał prezesem spółki Aquadrom. Nie 
zmieniło to faktu, że miasto dokłada 
do parku wodnego kilkanaście milio-
nów złotych rocznie (w ramach porę-
czenia spłaca kredyt zaciągnięty na 
budowę i dopłaca do bieżącego utrzy-
mania niedochodowej spółki).

l Do powiększonej Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej przystą-
piło osiem miast z naszego regionu, 

w tym sąsiednie Bytom i Świętochło-
wice. Ruda Śląska zrezygnowała z tej 
szansy.

l Ruda Śląska nie wzięła udziału w zbio-
rowym przetargu na zakup energii 
elektrycznej, organizowanym przez 
Górnośląski Związek Metropolitalny. 
W ubiegłym roku uczestnicy tego prze-
targu zaoszczędzili w sumie 13 mln zł. 

l Z okazji 10 rocznicy przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, miesięcz-
nik „Forum Samorządowe” przygoto-
wał ranking skuteczności w pozyski-
waniu środków unijnych miast powy-
żej 100 tys. mieszkańców. Ruda Ślą-
ska zajęła ostatnie, 39 miejsce.

l Ani jeden z rudzkich projektów nie 
otrzymał unijnego dofinansowania  
z puli przeznaczonej na rewitaliza-
cję dużych miast. Wcześniej, jeden 
z regionalnych dzienników na stro-
nach internetowych, pisał, że Ruda 
Śląska dostanie pieniądze na remont 
basenu w Nowym Bytomiu. Dzienni-
karka tej gazety, zajmująca się wtedy 
sprawami Rudy Śląskiej, pracuje dziś  
w „Wiadomościach Rudzkich”.

l Po raz kolejny radni nie udzielili Gra-
żynie Dziedzic absolutorium.

l Miesięcznik „Wpólnota” opublikował 
ranking zamożności miast. W kate-
gorii miast na prawach powiatu Ruda 
Śląska znalazła się na 41 miejscu.  
W 2007 roku zajmowaliśmy w tym 
zestawieniu 12 pozycję.

l Powstał raport oceniający jakość 
wszystkich polskich samorządów  
w kadencji 2010 - 2014. W klasyfika-
cji miast na prawach powiatu zajęli-
śmy 65, przedostatnie miejsce. Go-
rzej oceniono tylko Skierniewice.

Jerzy Filar
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Dziedzictwo
Za tydzień idziemy na wybory. Zanim wybierzemy 

nowe władze miasta, powspominajmy minione cztery lata.



Po zapoznaniu się z po-
stanowieniem Pro-
kuratury Okręgowej 

w Gliwicach trzeba zadać kil-
ka trudnych pytań. A jeże-
li mieszkańcy nie poznają na 
nie odpowiedzi, na rudzki sa-
morząd położy się głęboki cień 
nieufności.

1. Jak ustaliła Prokuratura, 
„pożyczanie” środków z kon-
ta depozytowego odbywało się 
przez wiele lat, także za kaden-
cji obecnej prezydent. Co wię-
cej, praktyka ta nie dotyczyła 
tylko „pożyczek” na rzecz Za-
kładowej Kasy Zapomogowo - 
Pożyczkowej, ale na inne cele 
miejskie. Wiedza o takich prak-
tykach była ogólna, nie była żad-
ną tajemnicą i uczestniczyło 
w niej wielu pracowników od-
powiedzialnych za finanse Mia-
sta. Pytamy więc: czemu miało 
służyć oświadczenie Prezydent 
Miasta z dnia 7.02.2012 infor-
mujące mieszkańców o „WY-
KRYTYCH” nieprawidłowo-
ściach w pionie finansowym? 
Przez kogo? Czy przez te same 
osoby, które w tych praktykach 
brały udział?

2. Jeżeli tzw. „pożyczki” były 
akceptowane i podpisywane 
przez inne upoważnione osoby, 
to dlaczego oskarżono publicz-
nie tylko skarbnik Miasta? 

3. Jakie kroki podjęła Pani 
prezydent aby odnaleźć zagi-
nione środki publiczne, tym 
bardziej, że zgodnie z ustale-
niami Prokuratury Okręgowej 
istnieją duże rozbieżności po-

między wysokościami „zaginio-
nych” środków?

4. Czy prawdą jest, że 
w okresie od grudnia 2010 do 
31.01.2012 z konta depozytowego 

były „pożyczane środki” na inne 
cele niż wpłaty na konto ZKZP? 
Kto je zlecał, podpisywał, m.in. 
w dniu 13 stycznia 2012 roku?

Warto też zadać pytanie za-
sadnicze:: Czy prezydent Gra-

żyna Dziedzic wiedziała o ope-
racjach na koncie depozytowym 
w styczniu 2012 roku? 

Mamy tylko dwie możliwości: 
1.Prezydent Dziedzic nic nie 

wiedziała o operacjach na kon-
cie depozytowym i działo się to 
za jej plecami. Z postanowienia 
prokuratury wiemy jednak, że 
o tych operacjach wiedzia-
ło więcej osób. Dlaczego zatem 
żadna z nich nie została odwo-
łana, ukarana i nie zostały skie-
rowane sprawy przeciw nim do 
prokuratury? 

2. Prezydent Dziedzic wie-
działa o operacjach na koncie 
depozytowym. Wtedy mamy 
ostatnie pytanie: Czemu miało 
służyć Oświadczenie z 7 lutego 
2012 roku?  (ms)
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SEZON WYMIANY OPON 
SERWIS KLIMATYZACJI . MECHANIKA

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

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

ul. Wojska PolskiegoŚW
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KATOWICEZABRZE

ODGRZYBIANIE WNĘTRZA POJAZDU 
OZONEM LUB ULTRADŹWIĘKAMI, 

NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI.
SERWIS OPON 
- wymiana opon do 24 cali w tym RunOnFlat 
- komputerowe wyważanie w tym felgi nieprzelotowe 
- sprzedaż opon i felg 
- prostowanie i malowanie felg 
- usługi wulkanizacyjne 
- pompowanie azotem 
- śruby, pierścienie centrujące, zabezpieczenia 
- wykręcanie śrub zabezpieczających 

MECHANIKA 
- serwis olejowy 
- wymiana rozrządu 
- centrum hamulcowe (klocki, tarcze bębny, 
  przewody hamulcowe itd) 
- zawieszenia (sworznie, tuleje, amortyzatory, 
  sprężyny,przeguby, łożyska itd) 
- tłumiki 
- wymiana płynu chłodniczego, hamulcowego, inne
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Kiedy dwa miesiące temu 
napisałem artykuł o obiet-
nicach wyborczych Grażyny 
Dziedzic z 2010 roku byłem 
przekonany, że żaden z kan-
dydatów nie powtórzy już 
błędów obecnej prezydent. 
Pisałem, że w cywilizowa-
nych krajach taka kampania 
obietnic bez pokrycia byłaby 
końcem politycznej kariery 
każdego kandydata, nieza-
leżnie od barwy partyjnej. 
Niestety, myliłem się! 

Kilku kandydatów na prezy-
denta Rudy Śląskiej „jedzie po 
bandzie” obiecując ludziom niż-
sze podatki, tańszą wodę i wy-
wóz śmieci, wdrożenie dawno 
już wdrożonych programów, uru-
chomienie tysięcy miejsc pra-
cy, znaczne zwiększenie budże-
tu obywatelskiego czy wresz-
cie ulżenie ciężkiej doli emery-
tów i rencistów. Ani na jotę nie 
odpuszcza też Grażyna Dzie-
dzic. W poprzedniej kampanii 
wyborczej oznajmiła: „Na pew-
no chcę budować tanie budynki 
dla młodych ludzi. Potrafię to ro-
bić (…).” W ciągu czterech mi-
nionych lat ekipie pani prezy-
dent nie udało się wybudować 
ani jednego mieszkania, ale pla-
ny na następną kadencję ma bo-
gate. Obiecuje zakup nowych 
mieszkań komunalnych na ryn-
ku deweloperskim oraz stworze-
nie preferencyjnych warunków 
dla budownictwa mieszkaniowe-
go. Niskie nakłady na inwestycje 
w tym czteroleciu rekompensuje 
obfitymi planami na przyszłość. 
Planuje budowę trasy N-S, mo-
dernizację parków, ośrodków wy-
poczynkowo-sportowych Borów-
ka i Burloch, budowę parkin-
gów oraz hali widowiskowo-spor-
towej pomiędzy Wirkiem i No-
wym Bytomiem. Przypomnę tyl-
ko, że rozpoczęty przez Andrze-
ja Stanię pierwszy odcinek tra-
sy N-S, Grażyna Dziedzic z ekipą 

oddawała do użytku przez długi 
czas w ogromnym mozole, tru-
dzie, znoju i piekielnych męczar-
niach. W swoim programie wy-
borczym Grażyna Dziedzic prze-
widuje też uruchomienie szko-
ły mistrzostwa sportowego, roz-
budowę monitoringu oraz budo-
wę zbiorników retencyjnych. Bę-
dzie spełniała też osobiste ma-
rzenie z 2010 roku, o dostosowa-
niu ceny wody w Rudzie do po-
ziomu cen wody w Warszawie. 
Na razie od 1 stycznia 2015 roku 
cena wody ma być niższa o 61 
groszy na metrze sześciennym. 
Do pełni szczęścia braknie jakieś 
6 złotych. Pani prezydent planu-
je również budowę traktu rudz-
kiego, cokolwiek by to nie ozna-
czało, a na pytanie dziennikar-
ki „Wiadomości Rudzkich”, jak 
będzie wyglądała komunikacja 
miejska za rok, Grażyna Dzie-
dzic odpowiada cytuję: „Czeka 
nas prawdziwa rewolucja. Pla-
nujemy od przyszłego roku sys-
tematycznie uruchamiać darmo-
wą komunikację publiczną na li-
niach wewnątrzmiejskich (…)”. 
Przypomnę tylko, że z poprzed-
nich zapowiedzi wybudowano 
aquapark, którego miano nie bu-
dować, sprzedano PEC, które-
go miano nie sprzedawać, zwol-
niono ludzi, których miano nie 
zwalniać, nie sprywatyzowano 
„Wiadomości Rudzkich”, które 
akurat miano prywatyzować, nie 
znaleziono pieniędzy z kont de-
pozytowych Urzędu Miejskiego, 
oddano do użytku w środku mia-
sta spalarnię zwłok, dla której 
podobno znaleziono inną lokali-
zację, zlikwidowano ośrodek wy-
poczynkowy Zdebel oraz parę in-
nych kwiatków wyborczych, któ-
re miały być, a ich nie ma. Para-
frazując znane powiedzenie Jana 
Sztaudyngera należałoby po-
wiedzieć: „Pozwól pokochać do-
bry Panie Boże, Rudę Śląską bez 
złudzeń - od może do może”.

Norbert Rózga

Festiwal obietnic „Obiecuję, że osobiście dopilnuję, aby sprawa została wyjaśniona do końca”. Do niewywiązywania się z obietnic 
prezydent Grażyna Dziedzic zdążyła już przyzwyczaić mieszkańców. Ale to była obietnica szczególnej wagi. Dotyczyła 
bowiem 2,2 mln zł, które „ulotniły się” z miejskich kont. W tej sprawie nie chodzi tylko o pieniądze ale także, a raczej 
przede wszystkim o dobre imię Lucyny Mróz, skarbniczki miasta, która zmarła w dwa dni po tym, jak posądzono ją 
o przywłaszczenie miejskich pieniędzy. Zawsze byliśmy o tym przekonani, ale dziś wiemy na pewno, że Lucyna Mróz 
była niewinna. Dotarliśmy do postanowienia Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w tej sprawie, która zamknęła trwa-
jące ponad dwa lata śledztwo. Co się stało z brakującą kasą? W tej sprawie prezydent Dziedzic też zmieniła zdanie. 
Podczas październikowej sesji Rady Miasta prezydent stwierdziła, że nie będzie już szukać tych pieniędzy.

Co z tą kasą?
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Jestem rudzianką od 25 lat. 
Chociaż urodziłam się i wy-
chowałam w Zabrzu, to 

całe swoje dorosłe życie spę-
dziłam w Rudzie Śląskiej. Tutaj 
wychowały się i nadal mieszkają 
moje córki. Nie mam wątpliwo-
ści, że to właśnie Ruda Śląska 
jest moją Małą Ojczyzną. 

Jestem dziennikarką, od 20 
lat związaną z rudzkimi media-
mi. To dzięki pracy zawodowej 
poznałam niemal każdy zaką-
tek mojego miasta. Przez te lata 
poznałam też tysiące mieszkań-
ców, związanych z Rudą Śląską 
tak mocno jak ja. Poznałam ich 
pasje, zainteresowania, a na-
wet codzienne radości. Dzię-
ki dziennikarskim wywiadom 
znam też ich bolączki, proble-
my i sprawy trudne, które spę-
dzają im sen z powiek.

O nich właśnie, osobach zna-
nych, ale też bohaterach dnia 
codziennego, pisałam i piszę na 
łamach rudzkich gazet. To dzię-
ki nim tak naprawdę pozna-
łam swoje miasto i ludzi w nim 

mieszkających. Wiem na pew-
no, że nam wszystkim zależy, 
aby było ono nie tylko najpięk-
niejsze na Śląsku, ale też żeby 
żyło się w nim dobrze. 

Moje miasto zmienia się na 
moich oczach, ale zdaję so-
bie sprawę, że jest jeszcze spo-
ro do zrobienia. Mamy ogrom-
ną możliwość pozyskania nie-
wyobrażalnie dużych środków 
unijnych. Taka szansa już dru-
gi raz się nie zdarzy. Kadencja 
2014 - 2018 będzie być może 
najważniejszą dla naszej Rudy 
Śląskiej. To dlatego postanowi-
łam nie stać z boku, lecz spró-
bować los miasta wziąć również 
w swoje ręce. Jeśli dzięki gło-
som mieszkańców udałoby mi 
się mieć wpływ na jego najbliż-
szą przyszłość, to wiem jedno, 
Rudę Śląską będziemy zmie-
niać razem.

MÓJ PROGRAM 
WYBORCZY
l maksymalne wykorzystanie 

szansy na pozyskanie środ-
ków unijnych, niezwykle 
ważnych dla rozwoju miasta

l stworzenie takich warun-
ków życia, aby mieszkańcy, 
zwłaszcza Ci młodzi, nie mu-
sieli szukać swojego szczę-

ścia poza miastem - nowe 
miejsca pracy, rozwój bu-
downictwa komunalnego 
oraz dodatkowe miejsca 
w przedszkolach i żłobkach

l wsparcie osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin, 
szczególnie na trudnym dla 
nich rynku pracy

l zwrócenie uwagi na zdro-
wotne potrzeby seniorów, ale 
też skupienie się na ich ak-
tywizacji 

l poprawienie bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez cen-
tralne monitorowanie naj-
bardziej niebezpiecznych 
miejsc we wszystkich dziel-
nicach

l tworzenie miejsc do rekre-
acji, nie tylko zielonych i es-
tetycznych, ale też takich 
gdzie mieszkańcy będą mo-
gli za darmo poprawiać kon-
dycję fizyczną pod okiem in-
struktorów

l stworzenie ścieżek rowero-
wych z prawdziwego zda-
rzenia, łączących wszystkie 
dzielnice miasta

l zagospodarowanie placu 
Jana Pawła II, tak aby stał 
się wizytówką miasta 
i miejscem integracji miesz-
kańców

Wioletta TKOCZ
RUDĘ ŚLĄSKĄ ZMIENIMY RAZEM

Sfinansowane ze środków KW Platforma Obywatelska RP

K A N DYDAC I  D O  R A DY  M I A S TA

Choć urodziłem się w Ra-
docynie, a wychowałem 
w Gliwicach, od ponad 

30 lat moim domem jest Ruda 
Śląska. To tutaj, od 1981 roku, 
prowadzę rodzinną firmę - Pro-
fesjonalne Studio Fotograficzne 
„Jadzia”, mieszczące się w sa-
mym centrum miasta, w dziel-
nicy Nowy Bytom. 

MÓJ PROGRAM  WYBORCZY
Będąc przedsiębiorcą, wiem, 

jak ważny jest rozwój gospodar-

czy. Chciałbym, aby Ruda Ślą-
ska była „miastem inwestycji” 
- otwartym na to, co nowe; nie 
bojącym się wyzwań. Właśnie 
dlatego będę dążył do intensyfi-
kacji rozwoju lokalnej gospodar-
ki poprzez:

l pozyskiwanie środków unij-
nych; 

l zwiększenie środków na in-
westycje;

l zagospodarowanie nieużyt-
ków i przekształcenie ich 
w tereny inwestycyjne;

l wspieranie lokalnej przedsię-
biorczości, jak również przy-
ciągnięcie zewnętrznych in-
westorów poprzez stworzenie 
atrakcyjnych i przyjaznych 

warunków do rozwoju przed-
siębiorstw;

l wpieranie osób przejawiają-
cych inicjatywę gospodarczą;

l pomoc w tworzeniu nowych 
firm;

l aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych;

l kreowanie pozytywnego wi-
zerunku Rudy Śląskiej oraz 
promocję miasta jako atrak-
cyjnego gospodarczo oraz tu-
rystycznie (stworzenie infra-
struktury rekreacyjno-spor-
towo-wypoczynkowej; udo-
godnienia dla osób niepełno-
sprawnych);

l poprawę bezpieczeństwa 
miasta (wprowadzenie mo-
nitoringu miejskiego). 

Maciej GEYER
RUDA ŚLĄSKA MIASTEM INWESTYCJI

Mam 44 lata, jestem żo-
naty. Mam wykształce-
nie wyższe, kierunek-

-psychologia zarządzania. Studia 

podyplomowe: Uniwersytet Ja-
gielloński, kierunek: public rela-
tions. Zawód: konsultant ds. pla-
nowania finansowego. 

MÓJ PROGRAM WYBORCZY
Priorytetem są dla mnie spra-

wy sportu. Stawiam na rozbudo-
wę infrastruktury sportowej dla 
dzieci i młodzieży, w tym budo-

wy boisk wielofunkcyjnych, ście-
żek rowerowych, tras biegowych 
oraz rozbudowę sali gimnastycz-
nych przy szkołach.

Zamierzam wspierać lokal-
nych przedsiębiorców, poprzez 
zapewnienie im atrakcyjnych 
warunków do inwestowania, 
a tym samym tworzenia no-
wych miejsc pracy.

Janusz REDEŁKIEWICZ
SPORT I PRZEDSIĘBIORCY

Absolwent Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersy-
tetu Śląskiego w Kato-

wicach. Dziennikarz. Do 2001 
roku pracowała w dzienniku 
„SPORT”. 

Następnie w „Dzienniku Za-
chodnim”. Przez trzy lata pełni-
ła funkcję Prezesa Zarządu spół-
ki Śląskie Media - wydawcy ty-
godnika „Wiadomości Rudzkie” 
oraz tygodnika „Sportowy Śląsk”. 
W latach 2006-2007 wydaw-

ca i redaktor naczelny tygodni-
ka „Fakty Rudzkie”. Ma na swo-
im koncie ponad 2 tysiące publi-
kacji prasowych. Wydawca i au-
torka m.in. „Historii Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej” wydanej 
z okazji organizacji Euro w Polsce 
i Ukrainie.

Obecnie zawodowo niezależ-
na. Zajmuje się promowaniem 
młodych talentów poprzez licz-
ne wydawnictwa książkowe. 
W Radzie Miasta Ruda Śląska - 
Przewodnicząca Komisji Spor-
tu. Wiceprzewodnicząca Komi-
sji Kultury. Członek Komisji Re-
wizyjnej. 

Prywatnie - żona Jana Beni-
giera srebrnego medalisty Igrzysk 

Olimpijskich w Montrealu. trzy-
krotnego Mistrza Polski w piłce 
nożnej, a obecnie wiceprezesa 
Śląskiej Federacji Sportu. 

Cztery lata temu byłam jed-
nym z kandydatów na Prezyden-
ta Miasta Ruda Śląska. Wspólnie 
z Jarosławem Wieszołkiem i Da-
riuszem Potyrałą w drugiej turze 
wyborów udzieliliśmy poparcia 
ówczesnej kandydatce do obję-
cia fotela lidera - Grażynie Dzie-
dzic, która wygrała niewielką ilo-
ścią głosów. 

Podczas zaprzysiężenia na sali 
sesyjnej miejskiego ratusza, nowa 
Pani Prezydent - ta która poko-
nała, tak jak wspomniałam wcze-
śniej Andrzeja Stanię, zaledwie 

„o ułamki sekund”, nagle znala-
zła się w morzu kwiatów i gratu-
lacji. 

Odchodzącemu Prezydentowi, 
który przez dziesięć lat wcześniej 
otoczony był wianuszkiem wielbi-
cieli - tym razem nawet nie po-
wiedziano dziękuję. Ani nawet 
nie uhonorowano złamanym goź-
dzikiem. 

I to był dla mnie pierwszy 
niepokojący sygnał, który spra-
wił, że postanowiłam usiąść 
z drugiej strony ław przeznaczo-
nych dla radnych, czyli tych któ-
rych na każdym kroku Pani Pre-
zydent nazywa opozycją. Któ-
ra to opozycja przypomnijmy, 
nomen omen, dzięki posiada-
nej przewadze w Radzie - wca-
le nie czyniła swoimi decyzjami 

na przekór i na złość wszystkim 
wokół, bo np. inicjatywa spore-
go obniżenia stawki za wywóz 
śmieci padła z ust nikogo inne-
go, jak tylko i wyłącznie Jaro-
sława Kani, którego dokonania 
próbuje się deprecjonować na 
każdym kroku. Można by dłu-
go wymieniać i wyliczać, ale nie 
w tym rzecz, aby licytować się 
kto jest za, a kto przeciw. 

Nie ukrywam przy tym, że ta 
pierwsza w moim życiu kaden-
cja w Radzie Miasta, podczas któ-
rej nie opuściłam ani jednej se-
sji! (nieobecności na komisjach - 
mam na koncie może dwie), na-
uczyła mnie bardzo wiele.

Sądzę, że innych również 
wzbogaciła i pozwoliła spojrzeć 
na wiele spraw zupełnie inaczej. 

Wystarczy, abyście Państwo zoba-
czyli, kto jeszcze przesiadł się na 
naszą stronę…, a kto przeszedł… 
„na drugą stronę mocy”.

Ze swojej strony, korzystając 
z okazji, chciałabym również po-
dziękować za okazane mi przed 
czterema laty zaufanie. Teraz 
startuję do Rady Miasta z listy 
nr 4 z miejsca ostatniego. I nie 
przynosi mi to ujmy, że jestem na 
końcu listy. 

Wiem, że jeśli ponownie zo-
stanę wybrana, to jest to wybór 
prawdziwy, że oddane na mnie 
głosy nie będą głosami przypad-
kowymi, z tzw. łapanki, a będą 
głosami tych, których moje dzia-
łanie przekonuje na co dzień.

Dziękuje i pozdrawiam 
Barbara Wystyrk-Benigier 

Barbara WYSTYRK-BENIGIER
BLISKO SPRAW. BLISKO LUDZI. 

OSTATNIE MIEJSCE NA LIŚCIE NR 4.

Mam 63 lata z zawo-
du jestem ekonomi-
stą ze specjalizacją 

menadżerską. Urodziłem się 
w Kłodnicy i od najmłodszych 
lat związany jestem z Rudą Ślą-
ska. Pochodzę z rodziny górni-
czej, dlatego interesuję się hi-
storią Miasta, szczególnie zwią-
zaną z wpływem górnictwa na 
życie mieszkańców Rudy Ślą-
skiej. Mam długoletnie do-
świadczenie w pracy samorzą-
dowej. Brałem czynny udział 
w tworzeniu Strategii Rozwo-
ju Rudy Śląskiej oraz instytu-
cji otoczenia biznesu lokalne-
go jak Rudzka Agencja Rozwo-
ju „Inwestor”, Rudzki Inkuba-

tor Przedsiębiorczości oraz Ślą-
ski Park Przemysłowo - Techno-
logiczny, którym zarządzałem 
w latach 2005-2010. W tym 
czasie, dzięki otrzymanej dotacji 
unijnej w wysokości 30 mln zł, 
w rewitalizowanych obiektach 
po kopalni „Walenty Wawel” zlo-
kalizowano 35 nowych małych 
i średnich firm, które dały miej-
sca pracy dla 350 osób.

MÓJ PROGRAM WYBORCZY
Co trzeba zmienić w Rudzie 

Śląskiej, aby nie stała się skanse-
nem pogórniczym, gdzie młodzi 
wykształceni mieszkańcy, ludzie 
nie znajdujący pracy, mieszkania 
będą zmuszeni do emigracji?

Po pierwsze - promocja mia-
sta i tworzenie dobrych warun-
ków do lokalizacji nowych inwe-
stycji tworzących miejsca pracy. 

Po drugie - lepsze wykorzysta-
nie środków unijnych na nowe 

technologie dla małych i śred-
nich firm.

Po trzecie - wdrożyć założe-
nia Strategii Rozwoju Miasta 
i Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego, tak aby dzielnice 
Wirek, Nowy Bytom i Czarny 
Las scalić ze sobą, żeby powsta-
ło prawdziwe centrum handlo-
wo - administracyjne, co powin-
no być wizytówką miasta.

Po czwarte - rewitalizacja sta-
rej zabudowy i zabudowanie 
„plomb” po wyburzeniach nowy-
mi budynkami.

Po piąte - doprowadzić do 
pełnego połączenia autostra-
dy A4 z Drogową Trasą Śred-
nicową, co w znaczny sposób 
odciąży ruch samochodowy 
na ul. 1 Maja. W dzielnicach 
Nowy Bytom, Czarny Las i Wi-
rek zbudować ścieżki rowero-
we, które połączą się z terena-
mi rekreacyjnymi.

Paweł BŁAŻYCA
MENEDŻER I EKONOMISTA
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- Jest Pani osobą dość mocno 
zaangażowaną zawodowo, pra-
cuje Pani jako psycholog i psy-
choterapeuta, a jednocześnie 
zarządza instytucją. Skąd po-
mysł, aby kandydować do Sej-
miku Województwa Śląskiego?

- Wychowałam się i żyję w Rudzie 
Śląskiej już od ponad 50 lat. Jestem 
związana z tym miastem od pokoleń, 
co pozwala na budowanie w sobie 
poczucia odpowiedzialności za to, 
co się tu planuje i dzieje. To poczu-
cie odpowiedzialności było powodem 

podjęcia decyzji o kandydowaniu do 
Sejmiku Województwa Śląskiego. 

- Jednym słowem jest Pani 
rudzianką „z krwi i kości”...

- Urodziłam się w tym mieście 
i nadal tu mieszkam. Tu ukończy-
łam Szkołę Podstawową w Nowym 
Bytomiu, II Liceum Ogólnokształcą-
ce, które zawsze miło wspominam a 
szczególnie Pana Andrzeja Blachę, 
ukochanego profesora matematyki. 
Tu także kierowałam zespołem zaj-
mującym się pomaganiem młodym 

ludziom w dbaniu o swój rozwój. Tu 
wreszcie mam rodzinę i przyjaciół. 
Zależy mi zatem, aby Ruda Śląska 
rozwijała się najlepiej jak to możli-
we, a zabieganie o interesy miasta w 
Sejmiku Wojewódzkim jest do tego 
konieczne .

- Dlaczego chce Pani zająć 
się polityką samorządową?

- Często słyszę to pytanie. Teraz, 
wiele osób niechętnie angażuje się 
w działania polityczne, pojawiła 
się nawet niechęć do głosowania, 

a szkoda, bo to przecież w naszych 
rękach, a raczej głosach leżą losy 
miast i regionów. A polityka to zarzą-
dzanie, którego celem jest wspólne 
dobro. To praca na rzecz dobroby-
tu i bezpieczeństwa. To praca, któ-
rej zadaniem jest rozwój osób, grup, 
miast, Śląska. Tym właśnie się zaj-
muję i nadal chcę to robić. Dla Rudy 
Śląskiej i Śląska. 

- Co na to rodzina?
- Bez ich wsparcia byłoby mi 

trudniej realizować różnorodne wy-

zwania, a szczególnie te, związane 
z kandydowaniem do Sejmiku Woje-
wódzkiego. Razem z mężem Toma-
szem, urologiem i chirurgiem dzie-
cięcym, chętnie angażujemy się w 
działania pomocowe. Córki są już 

dorosłe i samodzielne. Dlatego te-
raz rozum i serce chcę skierować na 
szersze działania, których celem jest 
szybszy i zrównoważony rozwój Rudy 
Śląskiej i Śląska. 

www.facebook.com/urszula.koszutska 

ROZUM I SERCE DLA ŚLĄSKA
Rozmowa z Urszulą Koszutską - kandydatką do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Emerytowana nauczyciel-
ka, matka i babcia. Jestem 
osobą kreatywną, życzliwą, 

empatyczną, otwartą na drugiego 
człowieka, szanującą jego godność. 
Pomagam ludziom. Taka byłam, 
przez 40 lat pracy jako nauczyciel-
ka i taka jestem nadal. Cieszę się ze 
wszystkich spotkań z moimi były-
mi uczniami, kiedy widzę, że wyro-
śli na porządnych ludzi. Cieszę się 
też, że za swą pracę pedagogiczną 
otrzymałam najwyższe odznacze-
nie „Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej”, a także radość sprawia mi 
małe wyróżnienie „SZERYF PRAW 
DZIECKA - UNICEF”. 

Od 1998r. jestem radną Rady 
Miasta. W latach 1998-2000 by-
łam członkiem Zarządu Miasta, 
w następnej kadencji Wiceprze-
wodniczącą Rady Miasta, a obec-
nie już dwie kadencje pełnię funk-

cję przewodniczącej Komisji Kul-
tury. Byłam także opiekunką Mło-
dzieżowej Rady Miasta, a przez 
10 lat Przewodniczącą Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Byłam inicjatorką 
tzw. „Lekcji Samorządowych” dla 
przedszkolaków i uczniów. Wspie-
ram działalność regionalnych sto-
warzyszeń, gdyż jestem Ślązaczką 
i otrzymałam też wyróżnienie 
„Pszociel Ślonski Godki”. 

Cieszę się, kiedy nasze Miasto 
się zmienia, powstają nowe obiek-
ty, np. sala gimnastyczna SP4, place 
zabaw, miejsca wypoczynku, ścież-
ki rowerowe, chodniki, a ja mam 
w tym udział. Za pracę w samorządzie 
otrzymałam dwukrotnie certyfikat 
„Najlepszy Samorządowiec Roku”. 
Dziękuję Wszystkim za dotychczaso-
wą współpracę i proszę o dalszą. 

Jestem optymistką i mam na-
dzieję, że wspólnymi siłami uda 
nam się to zrealizować.

MÓJ PROGRAM WYBORCZY
l W mieście są opracowane i przy-

jęte do realizacji dokumen-

ty perspektywiczne, ukierunko-
wane na rozwój miasta, zawie-
rające wizję, misję, cele strate-
giczne i potrzeby mieszkańców, 
np. Strategia Rozwoju Miasta 
Ruda Śląska na lata 2014-2030, 
Miejski Program Ochrony Za-
bytków na lata 2014-2018, Plan 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego, strategie dot. sportu, kul-
tury itp., więc jako radna będę 
skupiała się na kierunkach i za-
daniach do realizacji, aby były 
podejmowane uchwały w tych 
sprawach.

l Zależy mi na tym, aby: zagospo-
darować i uporządkować tereny 
zielone w mieście, tworzyć miej-
sca wypoczynkowe dla osób star-
szych, rozszerzyć oferty kultu-
ralne dla młodych, chronić i re-
witalizować obiekty zabytkowe, 
promować ludzi zasłużonych 
dla Miasta, opracować program 
profilaktyczny i wczesnego dia-
gnozowania chorób wśród dzie-
ci i młodzieży, wprowadzić Kar-
tę Seniora, reagować na potrze-
by mieszkańców.

Cecylia GŁADYSZ
POMAGAM LUDZIOM

Moim pierwotnym zawo-
dem była mechanika 
i elektryka pojazdowa, 

później rozpocząłem studium in-
formatyczne w systemie wieczoro-
wym. Niestety wypadek komunika-
cyjny przerwał edukację jak i pla-
ny życiowe. Aktualnie poruszam 
się na wózku inwalidzkim. Zapew-
ne widujecie mnie Państwo czasa-
mi jeżdżącego przez nasze miasto 
na takim dziwnym „rowerku” trój-
kołowym. Jako że nie mam w na-
turze się poddawać, usamodzielni-
łem się, znalazłem pracę, dokoń-
czyłem rozpoczęte studium a na-
stępnie zdecydowałem się na stu-
dia informatyczne na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach.

Działam w różnych organiza-
cjach wspierających i zrzeszają-
cych osoby niepełnosprawne. Dzia-
łając w nich uświadomiłem sobie, 
że dzielenie ludzi na sprawnych 

bądź niepełnosprawnych, zdrowych 
i chorych czy młodych i starszych 
jest błędne. Każdy czasami potrze-
buje wsparcia czy pomocy innych. 
Zrozumiałem, że jedynie wspiera-
jąc się wzajemnie, uzupełniając swe 
naturalne predyspozycje, zdolności, 
możemy zrobić wszystko, co tylko 
zdecydujemy i żaden problem nie 
będzie przeszkodą.

Obecnie prowadzę serwis i sprze-
daż sprzętu rehabilitacyjnego. Jako 
że sam jestem osobą niepełno-
sprawną, sądzę, że lepiej mogę zro-
zumieć problemy i bolączki innych 
niepełnosprawnych, chorych, star-
szych i wszystkich tych, którzy na co 
dzień doświadczają różnych ograni-
czeń i barier, czyli tak naprawdę Nas 
wszystkich. 

MÓJ PROGRAM WYBORCZY
W decyzjach obecnych władz 

miasta, charakterystyczne jest po-
mijanie, a nawet czasami wyklu-
czanie niektórych grup społecz-
nych, osób starszych chorych jak 
i niepełnosprawnych, a nawet 
mam z dziećmi. Będąc radnym, 
mam zamiar piętnować takie de-

cyzje i dążyć do ich zmian, najle-
piej jeszcze na etapie ich planowa-
nia. Ponadto będę wspierał dzia-
łania mające na celu ustawiczne 
zwiększanie miejsc pracy w Na-
szym mieście. Tworzeniu miejsc 
pracy sprzyjać będzie utworzenie 
i przystąpienie do Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej, a tym samym 
uatrakcyjnienie miasta dla inwe-
storów. Uważam, że wskazane też 
jest budowanie świadomości mło-
dych ludzi o wpływie ich wykształ-
cenia, wiedzy oraz praktyki na 
możliwości zatrudnienia i zarob-
ków. Będę usiłował zaszczepić pro-
gramy mające na celu budowanie 
takiej świadomości poprzez ini-
cjowanie spotkań „młodych” z już 
doświadczonymi w pozyskiwaniu 
atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. 

Jeśli zechcą Państwo poprzeć 
moją kandydaturę na radnego 
Rady Miasta, to proszę zaznaczyć 
miejsce 6 na liście wyborczej Plat-
formy Obywatelskiej .

Razem łatwiej rozwiążemy Na-
sze problemy i uczynimy Nasze ży-
cie przyjemniejsze i przyjaźniejsze 
Nam Wszystkim.

Zbigniew BLUSIEWICZ
RAZEM ROZWIĄŻEMY PROBLEMY

Jestem rudzianką urodzoną 
w Orzegowie, obecnie zamiesz-
kuję w Goduli. Mężatka, zaj-

muję się dwojgiem dorosłych, nie-
pełnosprawnych dzieci Anną i Mi-
chałem. Mam 58 lat. Od 20 lat je-
stem prezesem Stowarzyszenia Ro-
dzin Osób Niepełnosprawnych Na-
dzieja w Rudzie Śląskiej. W latach 
2004-2006 przewodniczyłam Po-
wiatowej Społecznej Radzie ds. 
osób niepełnosprawnych. W 2002 
roku otrzymałam nagrodę Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej za no-

watorskie działania na rzecz niepeł-
nosprawnych i ich rodzin. W 2006 
roku zostałam finalistką konkur-
su ,,Człowiek bez barier” za działal-
ność na rzecz niepełnosprawnych. 
Jestem inicjatorką i koordynato-
rem wszystkich projektów zrealizo-
wanych od 2000 roku przez stowa-
rzyszenie Nadzieja. W 2012 nasz 
projekt aktywizowania rodzin osób 
niepełnosprawnych został dofinan-
sowany ze środków Stowarzyszenia 
Zdrowych Miast Polskich. Od kwiet-
nia 2012 do czerwca 2014 prowa-
dziłam projekt ponadnarodowy „Po-
nad granicami walczymy z barie-
rami,” dotyczył on aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej osób niepełno-
sprawnych ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego, w któ-

rym również realizowane były zaję-
cia motywacyjne dla opiekunów.

MÓJ PROGRAM WYBORCZY
1. Szczególnie jest mi bliski te-

mat osób niepełnosprawnych, 
chorych, starszych. Należy wal-
czyć o ich godne życie.

2. Chciałabym również zająć się 
aktywizacją zawodową oraz spo-
łeczną osób niepełnosprawnych, 
dążąc do wyrównywania ich szans 
na rynku pracy.

3. Funkcjonowanie służby zdro-
wia w mieście.

4. Bezpieczeństwo mieszkań-
ców naszego miasta.

5. Faktyczna i właściwa współ-
praca władz miasta z organizacja-
mi pozarządowymi.

Małgorzata KUBELA
CZŁOWIEK BEZ BARIER

Urodziłem się w Rudzie Ślą-
skiej, większość życia miesz-
kałem w Kochłowicach, 

a obecnie mieszkam w Bykowinie. 
Pracuję w KWK „Halemba - Wi-
rek”, w Dziale BHP jako kierownik 
Zespołu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Pracy. Prowadzę także zajęcia 
jako nauczyciel akademicki w Wyż-
szej Szkole Ochrony Pracy w Katowi-
cach. Ukończyłem Uniwersytet Ślą-
ski w Katowicach o specjalności hi-
storia. Ponadto ukończyłem studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania 
BHP (GIG Katowice), zarządzania 
ochroną środowiska (AGH Kraków), 

zarządzania jakością (Politechnika 
Śląska), zarządzania zasobami ludz-
kimi (SGH Warszawa) oraz studia 
menadżerskie oparte na strukturze 
Master of Business Administration 
(SGH Warszawa). Dzięki wykształ-
ceniu oraz zdobytemu doświadcze-
niu zawodowemu posiadam wiedzę 
z zakresu najnowszych trendów za-
rządzania oraz rozwiązywania pro-
blemów społecznych. 

MÓJ PROGRAM WYBORCZY
l tworzenie warunków bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego po-
przez założenie nowoczesnego 
i wielofunkcyjnego systemu mo-
nitoringu w mieście,

l tworzenie godnych warunków za-
mieszkania poprzez zwiększenie 
aktywności władz miasta 

w dziedzinie taniego budownic-
twa mieszkaniowego,

l stworzenie warunków dla pełne-
go uczestnictwa osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin w życiu 
społecznym, (miasto przyjazne 
niepełnosprawnym),

l finansowanie dodatkowych pro-
gramów zdrowotnych miasta dla 
naszych mieszkańców,

l prowadzenie aktywnej polityki 
przeciwdziałaniu bezrobociu,

l poszerzenie obszaru Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
o tereny Rudy Śląskiej - promo-
wanie środowiska przyjaznego 
przedsiębiorczości,

l obniżenie kosztów utrzymania 
miasta, administracji samorzą-
dowej i jednostek organizacyj-
nych gminy.

Dariusz MACIĄG
WIEDZA I KOMPETENCJA
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Zajmuję się szkoleniem prak-
tycznym kandydatów na 
kierowców i dlatego czę-

sto przemierzam ulice nasze-
go miasta, dostrzegając wiele pro-
blemów, które należałoby rozwią-
zać. Od urodzenia jestem miesz-
kańcem Rudy Śląskiej i bardzo za-
leży mi na tym, aby to miasto było 
miastem zadbanym, bezpiecznym; 
miastem, do którego chce się wra-
cać, w którym chce się mieszkać 
i spędzać wolny czas. 

Wartością nadrzędną jest 
bezpieczeństwo naszych rodzin, 
a w szczególności dzieci - w domu, 
w szkole, na terenie miasta. Dla-
tego ścisła współpraca samorzą-
du ze służbami tzw. „szybkiego 
reagowania” jest dziś bezwzględ-
ną koniecznością. Podejmując 
decyzję o kandydowaniu na rad-
nego chciałbym w pierwszej ko-
lejności zmierzyć się z poniższy-
mi sprawami.

MÓJ PROGRAM WYBORCZY
1. Bezpieczeństwo
- ocena bezpieczeństwa na tere-
nie miasta dokonywana cyklicznie 
przez Prezydenta Miasta, Komen-
danta Policji, Komendanta Straży 
Miejskiej
- rozpoznanie niebezpiecznych 
miejsc w mieście
- reagowanie na sprzedaż napojów 
alkoholowych nieletnim 
- stworzenie monitoringu „z praw-
dziwego zdarzenia”
- przeanalizowanie najbardziej 
niebezpiecznych przejść dla pie-
szych,
- współpraca Policji z samorządem 
w celu zapobiegania i likwidowania 
zagrożeń w postaci dostępności do 
narkotyków i dopalaczy
- rozwinięcie programów prewen-
cyjnych w szkołach 
2. Mieszkania
- utworzenie i realizacja programu 
budownictwa mieszkaniowego
- wdrożenie projektów w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego
- zintensyfikowanie prac związa-
nych z termomodernizacją bu-

dynków mieszkalnych i placówek 
oświatowych 
- poprawa warunków bytowych 
w mieszkaniach komunalnych 
tzw. familokach 
3. Infrastruktura 
- zagospodarowanie rynku w No-
wym Bytomiu zgodnie z propozy-
cjami i oczekiwaniami społeczno-
ści lokalnej
- stałe podnoszenie estetyki i funk-
cjonalności przestrzeni na terenie 
miasta
4. Inwestycje
- wdrożenie projektów inwestycyj-
nych w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego
- opracowanie i wdrożenie wielo-
letnich programów inwestycyjnych 
realizowanych z funduszy Unii 
Europejskiej, zwiększenie osią-
gnięć miasta w pozyskiwaniu środ-
ków unijnych z przeznaczeniem 
na inwestycje
- stworzenie warunków do jak naj-
szybszego zakończenia realizacji 
trasy N-S, ze szczególnym uwzględ-
nieniem rozwiązania problemu 
przejazdu kolejowego w Wirku.

Marek KRZYŻAK
BEZPIECZNE MIASTO - BEZPIECZNA 
DZIELNICA - BEZPIECZNY DOM

Mam 25 lat. Jestem 
mieszkańcem Bykowi-
ny. Ukończyłem studia 

licencjackie na kierunku Bezpie-
czeństwo Wewnętrzne. Pracuję 
w Agencji Asekuracji i Ochrony 
Certum na stanowisku konwojen-
ta. Moją pasją jest motoryzacja.

MÓJ PROGRAM WYBORCZY
l Bezpieczeństwo publiczne - 

Stworzenie systemu kamer 
monitorujących. Finansowanie 
dodatkowych patroli policji,

l Bezpieczeństwo drogowe - Po-
prawa jakości nawierzchni 
i oświetlenia ulic. Wprowadze-
nie przemyślanej oraz nowo-
czesnej organizacji ruchu 
w mieście,

l Utrzymanie porządku w mie-
ście - segregacja śmieci oraz 
usprawnienie odśnieżania 
dróg,

l Stworzenie nowych miejsc par-
kingowych,

l Modernizacja alejek przy uli-
cy Chrobrego - rozbudowa-
nie alejek spacerowych, mon-
taż ławek, lamp, stołów ping-
pongowych,

l Budowa nowych placów zabaw. 
Montaż urządzeń sportowo - 

rekreacyjnych (siłownie napo-
wietrzne, boiska do plażowej 
piłki siatkowej ),

l Modernizacja boisk szkolnych 
oraz rozbudowa infrastruktury 
sportowej przy szkołach, 

l Wspierania działań populary-
zujących sport wśród dzieci 
i młodzieży,

l Rozbudowa ścieżek rowero-
wych,

l Rozpowszechnianie akcji zwią-
zanych z myślą i edukacją eko-
logiczną,

l Wspieranie organizacji mło-
dzieżowych oraz inicjatyw spo-
łecznych,

l Działania promujące nasze 
miasto.

Tomasz Piątek
POSTAW NA MŁODYCH Motto życia: 

„Nie ma rzeczy, której nie 
można by zdobyć wytrwałą pra-
cą i silnym staraniem”.

 Seneka

Emerytowany nauczy-
ciel wychowania fizycz-
nego. Zawsze ważne dla 

mnie były i są sprawy związane 
z oświatą, zdrowiem, kulturą fi-
zyczną oraz rozwojem gospodar-
czym naszego miasta. Pracowa-
łem w komisjach: Sportu - wice-
przewodniczący, Oświaty oraz In-
frastruktury. Złożyłem 78 inter-
pelacji z czego wykonano 85 %, 
załatwiłem ponad 320 różnych 
spraw. Zaplanowane cele, któ-
re wyznaczyłem sobie jako rad-
ny, zostały prawie wszystkie zre-

alizowane. Dzisiaj z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć, że praca 
radnego miasta Ruda Śląska daje 
mi ogromną satysfakcję i zado-
wolenie. Zdobyte doświadczenie 
w działaniu i pracy samorządowej 
pozwoli mi godnie oraz skutecz-
nie reprezentować mieszkańców 
(ostatni już raz) we władzach sa-
morządowych Naszego Miasta.

MÓJ PROGRAM WYBORCZY
l Budowa parkingu przy ulicy 

Wolności 92.
l Remont dachu na basenie kry-

tym przy ulicy Chryzantem.
l Budowa boiska sportowego w 

ZSP nr 6.
l Remont drogi - dojścia do ba-

senu krytego w Nowym By-
tomiu.

l Wykonanie izolacji pionowej 
w Szkole Podstawowej nr 41.

l Dalszy remont boiska sporto-
wego w Szkole Podstawowej 
nr 30 i Gimnazjum n 3 + mo-
nitoring.

l Dokończenie przejęcia 
przez miasto Ruda Śląska 
parku przy ulicy Różanej, 
Astrów i Jaśminów od Kom-
panii Węglowej i Przedszko-
la nr 38.

l Przesunięcie ogrodzenia przy 
Przedszkolu nr 38.

l Remont parku przy ulicy Ró-
żanej, Astrów i Jaśminów.

l Remont sanitariatów w Przed-
szkolu nr 40.

l Remont dojazdu wraz z po-
dwórkiem w Szkole Podstawo-
wej nr 40 w Goduli.

l Monitoring placu zabaw i bo-
iska szkolnego w Szkole Pod-
stawowej nr 41.

l Utworzenie klas sportowych 
pływackich począwszy od klas 
pierwszych - Szkoła Podsta-
wowa nr 30, Szkoła Podstawo-
wa nr 18.

l Wprowadzenie SKS-ów dla 
dzieci i młodzieży w szkołach.

l Remont chodnika pomiędzy 
ulicą Słowiańską i Wawelską.

Władysław KUCHARSKI
SKUTECZNY W DZIAŁANU

W Rudzie Śląskiej uro-
dziłam się, wychowa-
łam i po zakończe-

niu studiów medycznych roz-
poczęłam pracę zawodową. Od 
kilkunastu lat prowadzę porad-
nię medycyny rodzinnej, świad-
czącą usługi w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej i am-
bulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej. Jednym z moich osiągnięć 
jest zdobycie certyfikatu ISO 
oraz akredytacji do realizacji 
szkolenia lekarzy. Choć kształ-
cenie kolejnych pokoleń perso-
nelu medycznego jest dla mnie 
niezwykle ważne, to największą 

satysfakcję przynosi mi niesie-
nie pomocy ludziom. Zadowole-
nie moich pacjentów oraz świa-
domość dobrze wykonanej pra-
cy - pracy, która ma tak ogrom-
ny wpływ na komfort życia ludzi 
- jest  tym, co daje mi energię do 
działania. Właśnie dlatego uwa-
żam, że wspólnymi siłami może-
my zmienić nasze miasto; może-
my sprawić, że będzie nam się 
żyło w nim jeszcze lepiej, niż do-
tychczas. 

MÓJ PROGRAM WYBORCZY
l stworzenie programu ochrony, 

profilaktyki i promocji zdro-
wia, umożliwiającego miesz-
kańcom miasta wykonywanie 
badań profilaktycznych w za-
kresie wczesnego wykrywania 

chorób nowotworowych oraz 
cywilizacyjnych,

l uruchomienie hospicjum sta-
cjonarnego oraz dalszy rozwój 
pielęgniarskiej opieki długo-
terminowej (domowej),

l zapewnienie osobom star-
szym pogodnej i radosnej je-
sieni życia poprzez stworze-
nie nowoczesnego ośrodka 
rehabilitacyjnego,

l propagowanie zdrowego trybu 
życia i zachęcenie mieszkań-
ców do zwiększenia aktywno-
ści fizycznej poprzez rozbu-
dowę tras rowerowych, któ-
re zimą mogłyby zostać wyko-
rzystane do narciarstwa,

l wprowadzenie opieki dietetyka 
w szkołach (problem otyłości 
u dzieci w wieku szkolnym).

Teresa SEWERYN
POSTAW NA ZDROWIE! PROFILAKTYKA 
NA CZAS RATUJE ŻYCIE!

Wykształcenie wyż-
sze pedagogicz-
ne oraz ukończo-

ne studia podyplomowe (Ad-
ministracja i Zarządzanie). 
Przez 10 lat dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Profilaktyki. 

Członek chóru parafialnego 
„Gloria” w Goduli. Aktywny 
działkowiec w ROD „Wypo-
czynek”. Jako radny chce za-
jąć się rozwiązywaniem pro-
blemów związanych z pomo-
cą społeczną, m.in. bezdom-
nością, bezrobociem, niepeł-
nosprawnością, usuwaniem 
barier architektonicznych, 
przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie. Będzie podejmo-

wał działania w zakresie pro-
filaktyki uzależnień na rzecz 
uczniów i mieszkańców mia-
sta. Swoje doświadczenie 
wykorzysta także dla spraw 
oświaty i wychowania, m.in. 
uczestnicząc w inicjatywach 
tworzenia i uruchamiania 
nowych miejsc w przedszko-
lach i żłobkach, a także do-
stępu uczniów do komputera 
i Internetu.

Grzegorz ZDEBELAK
STAWIAM NA ROZWÓJ

Lat 58. Absolwent Wy-
działu Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Ślą-

skiego w Katowicach. Dzien-
nikarz. Specjalista w zakre-
sie ekonomiki i organizacji 
przedsiębiorstw przemysło-

wych. Ukończone studia po-
dyplomowe w zakresie organi-
zacji i zarządzania placówka-
mi pomocy społecznej. Uzy-
skane uprawnienia do zasia-
dania w Radach Nadzorczych 
Spółek Skarbu Państwa, w za-
kresie zawodowego zarządza-
nia nieruchomościami oraz 
lustratora spółdzielni miesz-
kaniowych. W latach 1994-

2002 radny Rady Miasta w Ru-
dzie Śląskiej. Przewodniczący 
oraz członek Rady Nadzorczej 
Rudzkiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej oraz przewodniczą-
cy Rady Osiedla RSM. Ławnik 
Sądu Rejonowego w Rudzie 
Śląskiej i Sądu Okręgowego w 
Gliwicach. Wieloletni pracow-
nik zakładów pomocy społecz-
nej. Żona Lidia, córka Natalia.

Norbert RÓZGA

PROFESJONALISTA
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Sfinansowane ze środków KWW Forum Samorządowe Rudy Śląskiej

K A N DYDAC I  D O  R A DY  M I A S TA

Szanowni mieszkańcy 
Kochłowic i Bykowiny.

Zwracam się o poparcie w nad-
chodzących wyborach samorządo-
wych dla KWW ”Forum Samorzą-
dowe” oraz mojej skromnej osoby.

„Proszę o Twój głos w Naszej 
wspólnej sprawie”. 

Jako rodowity kochłowiczanin 
zawsze byłem związany z naszą 
dzielnicą. 

Tu zaczynałem edukację i ka-
rierę zawodową. Jako przedsię-
biorca, realizowałem się w bran-
ży produkcji oświetlenia. Z dumą 
mogę powiedzieć, że oświetlenie 
w kościele Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach zostało zaprojekto-
wane i powstało w zakładzie w przy ul. Radoszowskiej. 

Udzielam się również od 6 lat w Radzie Rodziców przy ZSO nr 3 
im. Jana Pawła II, a w jednej ze szkół jestem od 3 lat przewodniczącym 
Rady Szkoły.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dane mi też był 
poznać funkcjonowanie samorządu w naszym mieście. 

Stwierdzam, że działania władz miasta nie zawsze były przyjazne 
i pozwalające na rozwój rudzkich firm, które w konsekfencji szukają 
swoich możliwości rozwojowych poza terenem Rudy Śląskiej.

Zastanawia mnie, dlaczego tak mało robi się dla naszej dzielnicy oraz 
dlaczego zaangażowanie radnych jest większe przed kolejnymi wybo-
rami, by po wyborach znowu zapominać o mieszkańcach na kolejne 
4 lata. Dziwi także postawa mieszkańców, którzy głosują na tych sa-
mych ludzi od lat i narzekają, że nic się nie zmienia. 

Nie obiecuję, że już po miesiącu będzie lepiej, ale obiecuję widoczną 
poprawę w Naszej dzielnicy w okresie 4 lat. Nie idę do wyborów, aby się 
„ustawić” czy „wejść” w istniejący tam układ towarzyski, ale by zrobić 
coś dla Naszej dzielnicy. 

Zasługujemy na więcej!

MOJE CELE W RADZIE MIASTA :
1. Rewitalizacja i uzbrajanie terenów pod inwestycje z udziałem 

głównie rudzkich firm.
2. Promocja Rudy jako miasta przyjaznego dla biznesu i otwartego na 

rozwój gospodarczy firm działających w Naszym mieście.
3. Wykorzystanie położenia autostrady A4 dla promocji rozwoju re-

gionalnego w oparciu o fundusze unijne i stworzenie Strefy Ekonomicz-
nej w naszej dzielnicy.

4. Dopilnowanie, by Kochłowice i Bykowina nie były traktowane go-
rzej przy rozdziale finansów publicznych.

5. Opracowanie Interaktywnej Mapy Potrzeb w Rudzie Śląskiej, 
a dzielnicami Kochłowice  i Bykowina zajmę się osobiście.

6. Reaktywacja terenów tzw. „Rugby”i stworzenie terenów rekreacyj-
no-sportowych.

 Za pośrednictwem strony www.plotkowski.eu będę do dyspozycji 
mieszkańców. Na stronie zamieszczone są szczegółowe działania, któ-
re podejmę jako Wasz Radny. To Rudzkie firmy mają się bogacić i dać 
zatrudnienie mieszkańcom Rudy Śląskiej, a mieszkańcy mając pracę 
i godne zarobki, wydawać swoje pieniądze w Naszym mieście. 

Tak tworzy się kapitał i bogaci Miasto, a Miasto to nie tylko urzędni-
cy w Urzędzie, lecz wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza Ci w zapomnianych 
Kochłowicach i Bykowinie.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Płotkowski

Okręg Bykowina - Kochłowice

Jestem absolwentką wydziału prawa 
Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie 
pracuję w kancelarii adwokackiej 

w Katowicach oraz kończę III rok apli-
kacji adwokackiej. Przede wszystkim 
jednak jestem rodowitą rudzianką. Wy-
chowałam się w Rudzie Śląskiej wśród 
ludzi, których potrzeby doskonale znam 
i rozumiem. W tym mieście, poznałam 
swojego męża, urodziłam dziecko. 

Wszystko co do tej pory osiągnęłam, 
zawdzięczam wyłącznie ciężkiej pracy 
i uporczywemu dążeniu do spełniania 
wybranych założeń. 

Jestem osobą uczciwą, pełną energii 
i otwartą na wszelkie sugestie ze strony 
społeczeństwa. 

Moim głównym celem jest zmoty-
wowanie ambitnych, młodych ludzi do 
wspólnego budowania przyszłości na-
szego miasta. Uważam, iż w naszym 
pokoleniu drzemie potencjał, który ra-
zem będziemy rozwijać, aby w RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ ŻYŁO SIĘ LEPIEJ!

Moim celem jest poprawa jakości ży-
cia w naszym mieście.
MOJE PRIORYTETY TO:
* Program budowy tanich mieszkań ko-

munalnych!
* Tworzenie nowych miejsc pracy. Będę 

dążyć do takiego stanu rzeczy, który 
pomoże zatrzymać w naszym mieście 
młodych ludzi, którzy coraz częściej 

je opuszczają w poszukiwaniu pracy. 
* Place zabaw dla najmłodszych! 
* Jest póki co kilka hipermarketów, któ-

re powstały w naszej dzielnicy, nato-
miast brak jest miejsc, gdzie można 
spędzić czas z dziećmi oraz umożli-
wić im kontakt z rówieśnikami, któ-
ry jest potrzebny do ich prawidłowe-
go rozwoju.

* Obniżenie stawki za wodę. 
* Zwiększenie poczucia bezpieczeń-

stwa, m.in. poprzez założenie nowo-
czesnego i wielofunkcyjnego monito-
ringu.

* Zwiększenie ilości miejsc parkingo-
wych w naszej dzielnicy. 

* Reforma Straży Miejskiej.
Jestem otwarta na sugestie mieszkań-

ców. Chętnie wysłucham wszelkich uwag 
i propozycji, które będą miały pozytywny 
wpływ na rozwój naszego miasta.

Tel. 509-84-54-51

OKRĘG WYBORCZY NR 3

Katarzyna Błażyca
Bezpieczeństwo, Stabilizacja, 

Rozwaga i Uczciwość

Piotr Białas

Kazimierz Płotkowski

NR NA LIŚCIE 2
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K A N DYDAC I  D O  R A DY  M I A S TA

Śpiewały o tym dawno temu Ali-
babki, ale my to wiemy i bez słu-
chania ich wesołej piosenki. Do-

bry sąsiad to taki, który pomoże, do-
radzi, przystanie na schodach i chwi-
lę pogada, posłucha życzliwie o tym, 
co mnie cieszy albo trapi, pokrzepi do-
brym słowem. To ktoś, do kogo mam 
zaufanie i na kogo mogę liczyć. Takim 
dobrym sąsiadem powinien być dla 
mnie mój radny. Powinien mieć czas 
się ze mną spotkać, wysłuchać, wytłu-
maczyć. Może czasem pomóc czy pod-
powiedzieć, jak mogę sprawnie uregu-
lować moje sprawy w urzędzie, wodo-
ciągach czy spółdzielni mieszkaniowej. 
I nie, żeby mi coś zaraz „po znajomo-
ści” załatwił. Zwykle przecież wystar-
czy pokierować do właściwego okienka 
czy biura albo pomóc napisać podanie. 
W końcu radny jest bliżej spraw urzę-
dowych i na pewno sprawnie się poru-
sza w tym administracyjnym labiryncie. 
Niech mi wyjaśni, kiedy będzie napra-
wiony chodnik, którym chodzę do skle-
pu, poszerzony parking przed blokiem, 
uporządkowany osiedlowy skwer. Oczy-
wiście, radny ma się zajmować uchwa-
laniem dobrych przepisów dla miasta, 
dbaniem o to, żeby były pieniądze na 
budowę mieszkań, dróg, utrzymanie 
szkół i przedszkoli, żeby przedsiębior-
cy mieli warunki do rozwijania swoich 
firm i rozwiązywaniem wielu jeszcze 
innych bardzo ważnych dla miasta pro-
blemów. Musi być tu fachowcem. Ale 
żeby zajmować się całym miastem trze-
ba najpierw umieć się zająć problema-
mi swojego najbliższego sąsiedztwa: uli-
cy, osiedla, dzielnicy. 

Szanowni Państwo, pierwszy raz 
kandyduję do Rady Miasta. Nie jestem 
jednak nowicjuszem - od wielu lat pra-
cuję w samorządzie, mam odpowied-
nie doświadczenie i wiem, jak dzia-

ła miasto. Jako Sekretarz Miasta Cho-
rzowa mam bowiem stale udział w po-
dejmowaniu wielu ważnych dla miasta 
decyzji i potrafię poruszać się w gąsz-
czu przepisów. Postanowiłem kandy-
dować właśnie dlatego, że w naszej Ra-
dzie Miasta potrzeba ludzi, którzy po 
wyborach nie będą musieli się wszyst-
kiego uczyć od podstaw. Chcę praco-
wać dla miasta, w którym mieszkam 
i uważam, że to, czego się do tej pory 
nauczyłem dobrze posłuży naszej lo-
kalnej społeczności. Jednocześnie sta-
le jestem blisko spraw mieszkańców. 
To ja w 1997 r. współtworzyłem i przez 
ponad 7 lat kierowałem Biurem Ob-
sługi Mieszkańców w rudzkim Urzę-
dzie Miasta, gdzie podstawowym zada-
niem była pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych. To z mojej inicjatywy po-
wstał w Chorzowie Budżet Obywatel-
ski, którego celem było oddanie miesz-
kańcom głosu i decyzji w sprawach ich 
najbliższego otoczenia, a który później 
wprowadziły u siebie inne miasta, tak-
że Ruda Śląska. Umiem słuchać ludzi, 
bo wiem, jak ważne jest to, co mówią 
i umiem pomóc, kiedy tego potrzebu-
ją. Znam moje miasto. Myślę, że po-
trafię być dobrym sąsiadem, a przez to 
dobrym radnym. 

- Dlaczego chce Pan zmian?
- Sytuacja Rudy Śląskiej jest 

zdecydowanie gorsza niż w roku 
2010. Wtedy mieliśmy tylko za-
dłużenie. Pamiętajmy, że dla jed-
nej rodziny spłata 700 zł zaliczki 
to problem, a inna może wziąć kil-
kadziesiąt tysięcy kredytu. Wszyst-
ko zależy od wielu czynników. 
I oceniając całość możemy mówić 
o kondycji finansowej Miasta.

- Jaka ona jest według Pana?
 - Jeżeli wbrew obietnicom i ta-

kiej żonglerki liczbami, zadłużenie 
mamy wysokie, dodatkowo mamy 
ponad 300 mln obciążenia, to na-
leży zwrócić uwagę na dochody. 
W 2013 roku spadły one o ponad 20 mln zł w stosunku 
do roku ubiegłego. Raczej nie widać nowych firm i miejsc 
pracy, aby liczyć na zwiększenie dochodów. Dla mnie jed-
nak wskaźnikiem, który jest bodaj najważniejszy to kosz-
ty utrzymania Miasta. Na dzisiaj przejadamy ponad 9 zło-
tych na każde zarobione 10 zł.

- Pani prezydent chwali się inwestycjami.
- Chwali się czymś, czego nie ma. Na chwilę chcę wró-

cić do kosztów, w tych 90% nie ma inwestycji, a same in-
westycje mamy na poziomie 7%. Oczywiście wszystkie 
dane są na podstawie sprawozdań budżetowych. Może 
mieszkańcom to nic nie mówić, więc warto porównać to 
do innych sąsiednich Miast. W Zabrzu koszty są na pozio-
mie tylko 70 % a inwestycje na poziomie 30%.  Inwesty-
cje, szczególnie te w infrastrukturę, budownictwo i pro-
gramy progospodarcze decydują o przyszłych dochodach. 
Patrząc na całość, mamy bardzo złą sytuację i tylko po-
ważne zmiany we władzach mogą ją zmienić.

- Kandydaci na prezydentów dużo obiecują.
- Tak. Mnie osobiście brakuje, żeby jeszcze obiecali budo-

wę metra, patrząc na ostatnie wydanie tuby propagandowej 
Miasta. Zresztą nie wszyscy kandydaci obiecują m.in. Kandy-

dat Forum Samorządowego Ruda 
Śląska Jarosław Wieszołek nie 
obiecuje gruszek na wierzbie A tak 
poważnie, nie tylko zmiana prezy-
denta, ale także poważna zmiana 
w Radzie Miasta może popchnąć 
Rudę do przodu. Patrząc na tych 
wypalonych, „zasłużonych” apelu-
ję do mieszkańców. Postawcie na 
nowe twarze, wykształcone, mają-
ce pomysły i wolę pracy. 

- Jeżeli jest tak źle, czy 
Ruda Śląska ma możliwość 
dogonić inne miasta?

- Oczywiście. Mamy możliwo-
ści, bo jedno trzeba przyznać, na-
sze położenie jest doskonałe dla 

biznesu. Co możemy zrobić? Oczywiście sięgnąć po środ-
ki unijne. Tam jest wiele miliardów euro. Musimy jednak 
mieć dobre projekty, pomysły na rozbudowę infrastruktury, 
na tworzenie stref ekonomicznych, miejsc pracy, przycią-
gniecie biznesu, ale przede wszystkim należy też zadbać 
o ochronę rodzimych przedsiębiorstw. Niestety nie dosta-
niemy ani jednego euro, jeżeli w Mieście nie będzie zgody. 
Tylko prezydent, który ponad podziałami będzie współpra-
cował z partiami, posłami czy radnymi sejmiku, jest w sta-
nie stworzyć taka grupę nacisku, aby o te środki UE wal-
czyć. Same projekty nie wystarczą, a jak wyglądała współ-
praca w ostatnich latach wszyscy widzieliśmy. 

- Co na koniec chciałby Pan powiedzieć miesz-
kańcom?

- Zaapelować. Idźmy na wybory! Są one bodaj najważ-
niejsze w ostatnich 20 latach. Jeżeli zostaną obecne wła-
dze, mamy następne 4 lata marazmu i kłótni. Jeżeli po-
stawimy na zgodę, na nowego prezydenta i nowe twarze 
w Radzie mamy szansą dogonić sąsiadów i pokazać, że 
w Rudzie Śląskiej możemy też budować mieszkania ko-
munalne, tworzyć miejsca pracy, młodzi nie muszą ucie-
kać i nie wstydzić się z wyników rankingów, które dzisiaj 
stawiają nas na ostatnich miejscach. Zgoda Buduje. 

Sfinansowane ze środków KWW Forum Samorządowe Rudy Śląskiej

„Nadzieja umiera ostatnia” - to 
przysłowie jest chyba znane wszyst-
kim Ślązakom, zwłaszcza tym pracu-
jącym na kopalniach. Coraz częściej 
jednak przysłowie to towarzyszy mi w 
codziennym odniesieniu do sytuacji 
NASZEGO miasta. Kiedy spoglądam 
na marazm „śląskiej gospodyni”, wi-
dzę przepaść, bo tak należy nazwać 
miejsce, w którym obecnie znajdu-
je się Ruda Śląska. Decydując się na 
kandydowanie do Rady Miasta mam 
świadomość, jak ciężkie zadania zo-
staną postawione przyszłym radnym 
oraz prezydentowi. Aby zmienić NA-
SZE miasto, musimy przede wszyst-
kim patrzeć w przyszłość, czyli roz-
począć konstruktywne budowanie 
gospodarki, tej wolnorynkowej, jak 

i mieszkaniowej. BUDOWNICTWO 
I PRACA - to chyba najważniejsze 
elementy, które trzeba zmienić w na-
szym mieście. Niestety, przez ostatnie 
cztery lata nie wybudowano nowych 
mieszkań, a bezrobocie, pomimo spa-
dającej liczby mieszkańców, wzrosło 
o 1%. Jakież było moje zaskoczenie, 
gdy czytając jeden program wyborczy, 
dostrzegłem chęć zakupu mieszkań 
od developera. Zadałem sobie wte-
dy pytanie, dlaczego wszyscy mówią, 
że jest tak źle, skoro będzie nas stać 
na zakup mieszkań z wolnego rynku? 
Odpowiedź przyszła niczym błyska-
wica - zadłużenie sięga bagatela 456 
milionów!!! Jak widać, nie wszyscy 
kandydaci potrafią zachować zdrowy 
rozsądek, a ich założenia dalekie są 

od możliwości realizacji. Jako student 
politologii o specjalizacji samorzą-
dowej dokładnie badam ustawy oraz 
możliwości jakie posiada miasto. Nie-
stety, Ruda Śląska od jakiegoś czasu 
nie tylko nie wykorzystuje swojego po-
tencjału, ale równomiernie i stale go 
zaprzepaszcza. Radny powinien słu-
żyć mieszkańcom, a ja jestem gotowy 
podołać temu ciężkiemu zadaniu.

MIESZKAŃCY, ZMIENIAJĄC 
MIASTO IDŹCIE NA WYBORY I... 
POSTAWCIE NA MŁODOŚĆ. 

Krzysztof Chromy
Jak dobrze 

mieć sąsiada

KRZYSZTOF CHROMY: 42 lata, od ponad 17 lat pracownik samorządowy, Sekretarz 
Miasta Ruda Śląska w latach 2009 - 2011, obecnie Sekretarz Miasta Chorzów, tłu-
macz przysięgły języka francuskiego, specjalista w zakresie zarządzania w admini-
stracji, doświadczony samorządowiec. Absolwent Instytutu Filologii Romańskiej oraz 
Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych (filii Institut d’Études Politiques w Borde-
aux) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także Akademii Liderów Samorządo-
wych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Uczestnik wielu spotkań międzynarodo-
wych poświęconych tematyce samorządowej, m.in. Konferencji Rady Gmin i Regio-
nów Europy, od 2004 r. członek delegacji polskiej do COPPEM (Komitet Stały na rzecz 
Współpracy Euro-Śródziemnomorskiej Władz Lokalnych i Regionalnych). Żonaty, oj-
ciec licealistki i przedszkolaka. Kontakt: facebook.com/kr.chromy

Tomasz Wróbel
Postawcie na 

młodość

Rozmowa z Marianem Sławikiem, współtwórcą Forum 
Samorządowego, jednym z inicjatorów referendum w sprawie 

odwołania prezydent Grażyny Dziedzic.

Idźmy na wybory!
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K A N DYDAC I  D O  R A DY  M I A S TA

W swojej działalności sa-
morządowej chcę po-
łożyć nacisk na rozwój 

inwestycji w mieście, ponieważ 
obecna polityka jest stagnacyjna. 
Oczywiście, że działalność rozwo-
jowa Gminy prowadzona powinna 
być w taki sposób, aby nie odbywa-
ło się to kosztem innych dziedzin 
życia społecznego i gospodarczego 

mieszkańców Ruda Śląska. Wy-
datki na inwestycje powinny być 
planowane i wydawane w sposób 
kontrolowany przez samorząd.

Ponadto jestem zwolennikiem 
tworzenia nowych miejsc pracy, 
do czego przyczyniają się działa-
nia inwestycyjne, aby rudzianie 
nie musieli wyjeżdżać za granice 
kraju. 

Mam 41 lat i jestem rodowi-
tą rudzianką. Wraz z mężem 
i dwójką synów mieszkam 

w Nowym Bytomiu. Mam wykształce-
nie wyższe magisterskie na kierunku 
administracja państwowa. 

Przez jedenaście lat pracowałam 
w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej, 
a obecnie w Urzędzie Marszałkowskim 
w Katowicach. Mając na co dzień bez-
pośredni kontakt z mieszkańcami, uwa-
żam że rozwój i lepsze jutro dla Rudy 
Śląskiej to przyszłość właśnie jej miesz-
kańców. Będąc matką dwóch synów 
w wieku gimnazjalnym na co dzień ob-
cuję z problemami i wątpliwościami, 
które trapią młodych ludzi. Młodzież 
aktywna to młodzież mądra, ważne jest 
stworzenie jak największej ilości miejsc 

umożliwiających rozwój młodych ludzi, 
którzy są przyszłością naszego miasta. 
Jednocześnie, mieszkając w Nowym 
Bytomiu, dostrzegam jak wiele star-
szych osób zamieszkuje moją dzielnicę. 

Są to osoby w wieku moich rodzi-
ców do niedawna aktywne zawodo-
wo, pełne energii, pomagające w wy-
chowywaniu wnuków. Ważne, aby tym 
ludziom, stanowiącym sól tej ziemi, 
stworzyć godne warunki do spędzenia 
jesieni swojego życia. Zapewnijmy im 
odpowiednie miejsca, gdzie będą mo-
gli się spotykać i rozwijać swoje pasje. 
Na pewno takie możliwości daje no-
wobytomski park, którego potencjału 
nie potrafią wykorzystać dotychczaso-
we władze. Lepsze funkcjonowanie na-
szej dzielnicy to również wypracowa-

nie procedur umożliwiających zagwa-
rantowanie bezpieczeństwa mieszkań-
com. Ważne jest, aby umiejętnie wy-
korzystać szansę, które dają nam środ-
ki unijne na rozwój przedsiębiorstw 
i stworzenie nowych miejsc pracy. Jest 
to bardzo istotna kwestia dla młodych 
ludzi mieszkających w naszym mie-
ście, którzy nie widzą perspektyw dla 
swoich rodzin, gdyż  nie mają zatrud-
nienia. To ostatni moment, aby oso-
by energiczne, którym leży na sercu 
dobro naszego miasta, dostały szansę 
aby wyciągnąć Rudę Śląską ze stagna-
cji i marazmu, w które popadła przez 
ostatnie lata. Idąc do wyborów samo-
rządowych masz szansę wziąć udział 
w zmianach, które naszemu miastu są 
niezbędne.

Mam 44 lata. Jestem 
z dziada pradziada ko-
chłowiczaninem. Praco-

wałem w Państwowej Straży Po-
żarnej w Rudzie Śląskiej. Dbałem 
o bezpieczeństwo mieszkańców: 
brałem udział w akcjach ratowni-
czo - gaśniczych pomagając miesz-

kańcom w trudnych chwilach. 
Mam na swym koncie uczestnic-
two w misjach ratowniczych poza 
granicami kraju. Ratowałem lu-
dzi w czasie słynnej katastrofie hali 
targowej w Chorzowie . 

W Radzie Miasta chciałbym się 
zająć wąsko i szeroko rozumianym 

bezpieczeństwem obywateli. W tym 
kierunku mam ukończone studia 
w SGSP i Akademii Obrony Naro-
dowej. Ukończyłem także Uniwer-
sytet Śląski oraz Politechnikę Ślą-
ską. Jestem merytorycznie przygo-
towany do podjęcia tej roli.

Proszę Państwa o wsparcie. 

Proponuję swoją wiedzę, do-
świadczenie i pełne zaangażo-
wanie na rzecz:

• uruchomienia wystarczającej ilości 
miejsc parkingowych w Bykowinie 
i Kochłowicach,

• budowy nowoczesnego systemu 
komunikacyjnego w Rudzie Ślą-
skiej w oparciu o Autostradę A4 
i Drogową Trasę Średnicową,

• utworzenia obszaru Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej - urucho-
mienia nowych firm i nowych 
miejsc pracy,

• tworzenia sprzyjających warunków 
dla rozwoju przedsiębiorczości 
w naszym mieście,

• wykreowania Rudy Śląskiej jako 
miasta przyjaznego inwestorom,

• aktywnych działań na rzecz zno-
szenia wszelkich barier architekto-
nicznych, społecznych i w komu-
nikacyjnych dla najsłabszych grup 
ludności,

• stworzenia i uruchomienia wystar-
czającej ilości miejsc w rudzkich 
żłobkach i przedszkolach,

• uruchomienia monitoringu naj-
bardziej niebezpiecznych miejsc 
w naszym mieście,

• przygotowania programu taniego 
budownictwa czynszowego i ko-
munalnego,

• aktywnego włączenia w życie mia-
sta osób niepełnosprawnych.

Kandyduję ponieważ, chcę:
1. Poprawić komunikację miej-

ską w naszym mieście (sama jeżdżę 
autobusem do pracy i wiem, co mó-
wię).

2. Wprowadzić częstsze kontro-
le oraz obchody służb miejskich 
w naszej dzielnicy, szczególnie 
w niebezpiecznych omijanych 
miejscach.

3. Stworzyć system opieki nad 
osobami starszymi (domy senio-
rów, gdzie będzie miła atmosfera, 

gdzie osoby starsze będą pomagać 
młodym samotnym mamom np. 
przy opiece nad dziećmi czy goto-
waniu).

4. Wprowadzić możliwość od-
pracowania zaległości czynszowych 
przez osoby w trudnej sytuacji.

5. Pomagać samotnym mamom 
w wywalczeniu alimentów czy ra-
dzenia sobie na rynku pracy.

6. Starać się o pozyskanie jak naj-
większej ilości środków z Unii Eu-
ropejskiej na inwestycje związane 
z miastem.

7. Poszerzyć ofertę kulturalną 
w naszym mieście.

8. W naszym mieście powinny po-
wstać przyzakładowe żłobki i przed-

szkola, kobietom łatwiej byłoby wró-
cić do pracy.

9. Zabiegać o przedsiębiorców, 
by powstało więcej miejsc pracy dla 
rudzian, przygotować pod inwesty-
cje tereny niezabudowane, których 
mamy wiele w mieście.

10. Myślę, że sprawdziłby się po-
mysł giełdy samochodowej organi-
zowanej raz w tygodniu (kiedyś była 
w Gliwicach). W naszym mieście 
jest dużo takich miejsc, w których 
można by było zorganizować takie 
przedsięwzięcie.

11. Zadbać o kondycję i zdrowie 
rudzian - np. poprzez dodatki za jaz-
dę do pracy rowerem, co zwiększyło-
by ilość miejsc parkingowych.

Mariusz Merta
Wiarygodny 
i skuteczny!

Aleksandra Kudela
Inwestycje - Praca 

- Odpoczynek, 
Kontrola Wydawania 

Publicznych 
Pieniędzy

OKRĘG GODULA - ORZEGÓW - RUDA 1 - CHEBZIE
NR NA LIŚCIE 11

Alicja Thiel
Więcej kultury

OKRĘG GODULA - ORZEGÓW - RUDA - CHEBZIE 
NR NA LIŚCIE 7

Barbara Boniecka
Interesuję się 

przyszłością, bo w niej 
spędzę resztę życia

OKRĘG NOWY BYTOM - WIREK
NR NA LIŚCIE 5

Dariusz Nowacki
Przede wszystkim 

bezpieczeństwo
OKRĘG BIELSZOWICE - HALEMBA. 

MIEJSCE NA LIŚCIE 11.
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MÓJ PROGRAM 
WYBORCZY:
• obniżyć koszty czynszów i opłat 

za mieszkania i lokale,
• niższa cena za wodę, ciepło 

i prąd,
• niższe podatki i opłaty lokalne,
• obniżyć opłaty na targowiskach,
• bezpłatny posiłek dla osób bez 

stałego dochodu,
• bezpłatne żłobki i przedszkola 

dla mniej zamożnych młodych 
rodzin, 

• Urząd Miasta tańszy w utrzy-
maniu i przyjazny dla miesz-
kańców i przedsiębiorców,

• Służba Zdrowia w mieście: bez-
płatna, bez kolejek,

• obniżyć koszty dewastacji mie-
nia prywatnego i publicznego 
poprzez ściślejszą współpracę 
z Policją, 

• obniżyć koszty tworzenia no-
wych miejsc pracy w mieście,

• obniżyć opłaty za Rodzinne 
Ogrody Działkowe,

• darmowe kolonie dla dzieci 
z ubogich rodzin,

• stypendia dla najlepszych stu-
dentów z Rudy Śląskiej,

• obniżyć koszt dostępu do Inter-
netu i bezpłatny dostęp do in-
ternetu w miejscach publicz-
nych.

O MNIE:
Franciszek Budny, lat 53, żona-

ty, urodzony i zamieszkały w Ru-
dzie Śląskiej, wykształcenie wyż-
sze - Politechnika Śląska. Pra-
cowałem i pracuję zawodowo 
w branży związanej z budownic-
twem i energetyką w służbach 
miejskich, firmach prywatnych 
i państwowych. 

Nie kandyduję na radnego dla 
polityki, nie zamierzam czerpać 
z niej korzyści. Wiem z doświad-
czenia, że Urząd Miasta może 
znacząco obniżyć koszty życia 
mieszkańców, jeśli tylko zadba 
o interes mieszkańców. Przepisy 
prawa to umożliwiają.

Jeśli zostanę radnym - zapew-
niam, że zrobię wszystko, aby mój 
program wyborczy zrealizować. 
Jeśli mieszkańcy dzielnic Nowego 
Bytomia i Wirka zechcą ze mną 
porozmawiać przed oddaniem 
głosu, proszę dzwonić na numer 
telefonu: 789 160 923. 

Proszę, zagłosujcie Państwo 
na mnie w wyborach samorządo-
wych 16 listopada 2014r.

Za każdy głos dziękuję.

Jestem kochłowiczanką z dzia-
da pradziada. Sprawy miesz-
kańców zarówno mojego osie-

dla, mojej dzielnicy, jak i dzielnicy 
Bykowina (tam mieszka również 
moja rodzina i liczni znajomi) są 
mi bardzo bliskie.

Napisać program wyborczy 
to nie problem. Napisać moż-
na wszystko, ale po co? Moim 
programem są bieżące potrzeby 
i problemy ludzi.

To mieszkańcy najlepiej wie-
dzą, co ich nurtuje i czego po-
trzeba naszemu miastu. Wystar-
czy tylko się wsłuchać w ich głos. 
Dlatego też, moim celem, jako 
radnej, będą częste spotkania 
z mieszkańcami i na bieżąco re-
alizowanie ich postulatów. Spo-
tkania te również umożliwią rozli-
czenie mojej pracy w przyszłości.

Z pozoru błahe sprawy są jakże 
ważne dla codziennego funkcjo-
nowania. Przekonałam się o tym, 
podczas spotkań z ludźmi, zbie-
rając podpisy na listach poparcia 
mojego komitetu wyborczego.

Podam kilka przykładów:
- brak oświetlenia niektórych 

ulic,
- nieskoszona trawa i chaszcze 

na terenach miejskich,,
- fatalna wręcz nawierzchnia 

większości bocznych dróg,
- grasujące dziki bezpośrednio 

przy posesjach niedaleko cen-
trum Kochłowic,

- notoryczne zalewanie pod-
czas deszczu posesji przy ul. Ra-
doszowskiej.

To tylko niektóre problemy 
zgłaszane przez mieszkańców.

Pomysłów mam mnóstwo na 
lepsze życie w naszym mieście.

Ruda Śląska to duża firma, 
mieszkańcy to jej właściciele i to 
od Was, kochani, zależy jak ta fir-
ma będzie prosperować. Jakich 
zatrudnicie pracowników. 

Dlatego bardzo proszę o szan-
sę i zatrudnienie, abym mogła 
swoimi pomysłami i zaangażowa-
niem doprowadzić firmę do do-
brej kondycji i zadbać o jej dobry 
wizerunek.

Mojej pracy przyświecać będą 
hasła:

GŁOS MIESZKAŃCÓW jest 
najważniejszy - władza powinna 
go słuchać. Stwórzmy rady dziel-
nic w Kochłowicach i Bykowinie. 

SPRAWIEDLIWOŚĆ przy po-
dziale pieniędzy w budżecie Mia-
sta  - każda dzielnica zasługuje 
na równe traktowanie.

DOBRA SZKOŁA jest kluczem 
do sukcesu naszych dzieci - za-
dbajmy o jak najlepsze warunki 
do nauki dla uczniów i pracy dla 
nauczycieli.

PRACA I PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚĆ - wspierajmy miejsco-
wych przedsiębiorców i ułatwiaj-
my powstawanie nowych firm. 

ZADBANE I BEZPIECZNE 
powinno być miejsce, w którym 
mieszkamy - wybierzmy gospoda-
rza miasta, który tego dopilnuje 

Dzięki Waszemu wsparciu mo-
żemy razem to osiągnąć. Proszę 
Was kochani mieszkańcy Rudy 
Śląskiej o przybycie na wybory 
w dniu 16.11.2014. Nie zniechę-
cajcie się. Nie bądźcie bierni, bo 
wygrają mierni, a możecie wiele 
zmienić.

Pamiętajcie 16 listopada!

Zapraszam do kontaktu: jola.
wan@onet.pl.

Jestem rudzianinem z dziada, 
pradziada, mam 62 lata i wyż-
sze techniczne wykształcenie. 

Wraz z małżonką wychowaliśmy i 
wykształciliśmy dwóch synów. Jako 
wieloletni pracownik Zakładu Ener-
getycznego Gliwice, Rejonu Ener-
getycznego Ruda Śląska, a po prze-
kształceniach, Zakładu Vattenfall 
oraz TAURON Dystrybucja Gliwi-
ce S.A. - obecnie Wicerezes Spół-
ki z o.o. prowadzącej działalność na 
terenie naszego miasta, posiadam 
umiejętności menadżerskie i tech-
niczne, z którymi mógłbym podzie-
lić się z przyszłymi włodarzami mia-
sta, by wyprowadzić je z dołka fi-
nansowego i gospodarczego. 

Mój brat, Marian, były zawodnik 
KS Slavia Ruda Śląska, wielokrotny 
mistrz Polski, Wicemistrz Europy, 
Wicemistrz Świata oraz Olimpijczyk 
przynosił chwałę naszemu miastu w 
kraju i na świecie.

Widząc bierność i mierność w 
działaniach tych, na których w 
ostatnich latach głosowałem w wy-
borach samorządowych, postanowi-
łem sam kandydować, by o naszym 
mieście mówiono, że Ruda Śląska 
jest miastem, z którego młodzi lu-
dzie nie muszą emigrować za gra-
nicę i do miast ościennych za pra-
cą. Musimy wspólnie wykorzystać 
potencjał i na nowo wzbudzić w 
mieszkańcach chęć działania, by 
nasze wnuki i inni młodzi rudzianie 
mogli zdobyć solidne wykształcenie 
w naszych szkołach i podjąć pracę 
w przedsiębiorstwach, firmach oraz 
zakładach pracy na terenie miasta. 
W mieście naszym jest bardzo wie-
le do zrobienia, dlatego zamiast ga-
dać, obiecywać, prowadzić działania 
na pokaz, należy po prostu, po na-
szemu, po Śląsku wziąć się do robo-
ty, a nie oglądać się na innych i na-
rzekać. 

Jestem człowiekiem spełnionym, 
od lat zaangażowanym w pomoc 
chorym i cierpiącym dzieciom, za 
co przez Fundację „Dr Clown” od 

2011 roku jestem uhonorowywa-
ny tytułem Ambasadora tej Funda-
cji. Dlatego, jeżeli uzyskam zaufa-
nie wyborców, wszystkie moje dzia-
łania ukierunkowane będą na dzieci 
i młode pokolenie rudzian.

Kandyduję nie dla „stołka”, nie 
dla pieniędzy i diet, bo te zobowią-
zuję się w całości przekazywać na 
szkoły, przedszkola, domy kultury 
i inne placówki na terenie dzielnic 
Ruda Śląskiej 1, Goduli, Orzegowa 
i Chebzia. 

W nowym samorządzie będę się 
starał o przedsiębiorczość, o do-
stęp małych i średnich firm do środ-
ków unijnych, o Spółdzielnię Rze-
mieślniczą „BUDREM”, której ran-
ga przez działania władz miasta 
w ostatnich latach podupadła. W 
Spółdzielni zrzeszonych było wie-
lu rzemieślników prowadzących 
swe warsztaty i firmy rodzinne da-
jące wielu rudzianom miejsca pra-
cy. Ponadto chciałbym, by w mie-
ści naszym wprowadzono wiele in-
nowacyjnych technologii w oparciu 
o fundusze Unii Europejskiej, dzię-
ki którym o naszym mieście mó-
wić się będzie, jako o miejscowości 
nowoczesnej i gospodarnej. Mając 
na co dzień kontakt z pracownika-
mi i wieloma ludźmi - mieszkańca-
mi Rudy Śląskiej znam ich bolączki 
i problemy i wiem, że czasami nie-
wielkimi nakładami można drugie-
mu człowiekowi pomóc, by żyło mu 
się lepiej.

Nie potrafię „pięknie” mówić, 
ale na pewno potrafię uważnie 

słuchać i ciężko pracować

Józef Skubacz
Musimy wspólnie 

wykorzystać 
potencjał miasta

KANDYDAT NR 1 NA LIŚCIE 
KWW FORUM SAMORZĄDOWE RUDA ŚLĄSKA

Jolanta Wandziura

LISTA 29 MIEJSCE 3

Franciszek Budny
Obniżyć koszty życia 

mieszkańców 
w Rudzie Śląskiej
KANDYDAT NA RADNEGO DZIELNICY: 

NOWY BYTOM, WIREK - NR NA LIŚCIE 8



Kilka dni temu w kinoteatrze 
Rialto w Katowicach odbyła się 
uroczysta gala połączona z jubi-
leuszem 15-lecia Polskiej Izby 
Ekologii. Podczas Gali wręczo-
ne zostały także odznaczenia 
resortowe i wojewódzkie oraz 
nagrody i wyróżnienia przyzna-
ne w ramach konkursu „Eko-
laury”, promującego najefek-
tywniejsze działania oraz prace 
podejmowane na rzecz ochrony 
środowiska. Konkurs organizo-
wany jest od 13 lat. Ma zasięg 
ogólnopolski i skierowany jest 
do przedsiębiorstw, instytucji, 
organizacji pozarządowych i sa-
morządów. 

Polska Izba Ekologii w tym roku ob-
chodzi Jubileuszu 15-lecia. Strate-
gicznym celem powołania Izby było 
i nadal jest reprezentowanie zrze-
szonych w niej podmiotów - w szcze-
gólności gospodarczych - w działal-
ności na rzecz ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju na płasz-
czyznach: organizacyjnej, legislacyj-
nej, edukacyjnej i wydawniczej. Pięt-
nastoletni, uznany już w Polsce doro-
bek Izby to - przede wszystkim - osią-
gnięcia jej członków, a także ciał sta-
tutowych oraz licznej grupy naszych 
ekspertów. „Za działalność na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i ochro-
ny środowiska oraz zaangażowanie 
w prace Polskiej Izby Ekologii” - na-
grodzono 27 Członków Izby.

 
W tym roku Konkursowi honorowe-

go patronatu udzielili Minister Środo-
wiska, Minister Gospodarki, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Regionalny Związek 
Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkanio-
wej w Katowicach.

Kapituła Konkursu „Ekolaury 
Polskiej Izby Ekologii” w XIII edycji 
przyznała 17 Ekolaurów oraz 7 wy-
różnień. Jednym z członków Kapi-
tuły jest Gabriela Lenartowicz, Pre-
zes Zarządu WFOŚiGW w Katowi-
cach.

LISTA LAUREATÓW W XIII 
EDYCJI KONKURSU „EKOLAURY 

POLSKIEJ IZBY EKOLOGII”

KATEGORIA: 
GOSPODARKA 

WODNO-ŚCIEKOWAEKO
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
za projekt: „Poprawa gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.

Gmina Mogielnica za projekt: 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków 
i budowa kanału sanitarnego Mogielni-
ca-Kozietuły Nowe”.

KATEGORIA: 
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, 

GOSPODARKA ODPADAMI
Katowicki Holding Węglowy 

S.A. za projekt: „Rekultywacja, za-
gospodarowanie terenów poprzemy-
słowych działalnością górniczą w ko-
palniach KHW S.A. wraz z zabudową 
i uruchomieniem linii technologicznej 
przeróbki skały płonnej na kruszywa 
certyfikowane w KWK „Wujek”.

SITA Starol Sp. z o.o. za projekt: 
„Instalacja BIO-COM do biologiczne-
go przetwarzania odpadów w bioreak-
torach foliowych”. 

KATEGORIA: 
OCHRONA POWIETRZA

Kompania Węglowa S.A. za pro-
jekt: „Działania Kompanii Węglowej 
S.A. w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych”.

TAURON Ciepło Sp. z o.o. za pro-
jekt: „Przebudowa kotła fluidalnego 
bloku BC 35 wraz z budową instalacji 
podawania biomasy”.

KATEGORIA: EKOPRODUKT, ZIE-
LONE TECHNOLOGIE

Skarb Państwa. Państwowe Go-
spodarstwo Leśne Lasy Państwo-
we, Nadleśnictwo Kluczbork za 
projekt: „Budowa przechowalni i mo-
dernizacja istniejącego budynku wy-
łuszczarni nasion w Lasowicach Ma-
łych”.

Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe DEFRO Robert Dziubeła za 
projekt: „Kocioł zgazowujący drewno 
DEFRO HG”.

KATEGORIA: 
EDUKACJA EKOLOGICZNA

Urząd Miasta Bydgoszczy za pro-
jekt: „Budowa Centrum Demonstra-
cyjnego Odnawialnych Źródeł Ener-
gii przy Zespole Szkół Mechanicznych 
nr 2 w Bydgoszczy”.

Polski System Recyklingu Orga-
nizacja Odzysku SA za projekt: Pu-
bliczne Kampanie Edukacyjne „W Tro-
sce o Naturę”.

KATEGORIA: 
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Katowicka Spółdzielnia Miesz-

kaniowa za projekt: „Kompleksowa 
termomodernizacja, likwidacja płyt 
azbestowo-cementowych typu „acekol” 

z elewacji oraz modernizacja infra-
struktury c.o. w wielorodzinnych bu-
dynkach mieszkalnych KSM”.

KATEGORIA: 
OCHRONA PRZYRODY

Okręg Polskiego Związku Węd-
karskiego w Toruniu za projekt: 
„Restytucja jesiotra ostronosego”.

KATEGORIA: 
GMINA PRZYJAZNA 

ŚRODOWISKU
Gmina Gorzyce za projekt: „Zielo-

na i przyjazna Gmina Gorzyce”.

KATEGORIA: 
CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA 
RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Instytut Ekologii Terenów Uprze-
mysłowionych za projekt: „Działania 
na rzecz nowoczesnej ochrony środo-
wiska - badania Instytutu Ekologii Te-
renów Uprzemysłowionych (IETU) ka-
talizatorem nowoczesnego zarządzania 
ochroną środowiska”.

HALDEX Spółka Akcyjna za pro-
jekt: „55 lat działalności Haldex S.A. 
na rzecz ochrony środowiska”.

PTTK Zarząd Główny za projekt: 
„Całokształt działalności podejmowa-
nej przez PTTK na rzecz ochrony śro-
dowiska”. 

Zakłady Energetyki Cieplnej 
S.A. za projekt: „Proekologiczna dzia-
łalność ZEC SA w ostatnich latach”.
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Konferencja Hydrointegra-
cje 2014 to jedno z waż-
niejszych wydarzeń, które 
towarzyszy Targom Urzą-
dzeń i Technologii Branży 
Wodociągowo - Kanalizacyj-
nej HydroSilesia, organizo-
wanym 29 i 30 października 
w Expo Silesia w Sosnowcu. 

Konferencję zorganizowa-
li: Górnośląskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów SA 

i Stowarzyszenie Śląski Klaster 
Wodny. Na stoisku GPW można 
było m.in. zobaczyć akwarium 
z rybami drapieżnymi, które 
wyłowiono z jeziora goczałko-

wickiego - w pierwszym etapie 
oczyszczania wody wykorzystuje 
się tu właśnie 160 ton tych ryb.

W spotkaniu wzięli udział 
również eksperci branży wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej i ochro-
ny środowiska, naukowcy, spe-
cjaliści do spraw zagadnień 
związanych z rozwojem regio-
nu w nowej perspektywie fi-
nansowej 2014-2020. Uczestni-
cy konferencji rozmawiali m.in. 
o zasadach wsparcia finanso-
wego dla inwestycji wodociągo-
wych oraz o bezpieczeństwie za-
opatrzenia regionu w wodę. 

Natomiast o finansowaniu 
inwestycji wodno-ściekowych 

z wykorzystaniem środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach - mówiła Ga-
briela Lenartowicz, prezes ka-
towickiego Funduszu. W swoim 
wykładzie prezes Lenartowicz 
mówiła m.in. o tym, że kato-
wicki Fundusz jest największym 
w kraju pod względem wysoko-
ści budżetu. 

- Marszałek co roku przekazu-
je nam ok. 120-150 mln zł. Ale 
my rocznie udzielamy wsparcia 
cztery razy większego za sprawą 
pożyczek i kredytów. Stawiamy 
na modernizacje sieci wodocią-
gowej, by utraty wody były jak 

najmniejsze, oczyszczalnie ście-
ków i to zarówno te duże, jak 
i przydomowe, by jak najwię-
cej wody wracało do ekosyste-
mu. Zależy nam, by mieszkań-
cy województwa śląskiego mie-
li dostęp do czystej wody oraz 
by systemy kanalizacyjne były 
sprawne - powiedziała.

Prezes Lenartowicz przed-
stawiła także przykładowe pro-

jekty, na które można otrzymać 
dofinansowanie z Funduszu 
oraz terminy naborów wnio-
sków. Uczestnicy konferen-
cji mogli usłyszeć także o tym, 
że WFOŚiGW w Katowicach 
udziela dofinansowania w po-
staci m.in.: pożyczek, pożyczek 
pomostowych, dopłat do opro-
centowania kredytów i umo-
rzeń pożyczek.

GABRIELA LENARTOWICZ, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach:

- Ekolaur to jedno z najważniejszych 
wyróżnień w dziedzinie ochrony śro-
dowiska. Laureaci bardzo je cenią - 
to niezwykła nagroda - nagradzająca 
działanie na rzecz przyrody i naszego 
otoczenia.

Ryby drapieżne oczyszczają wodę w Goczałkowicach

Czysta woda to priorytet

Polska Izba Ekologia zrzesza firmy działające na rzecz środowiska

Ekolaury przyznane
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Paniówki, ul. Powstańców Śląskich 2A
tel. 32 238 64 75, mobile. 691 756 508

e-mail: info@restauracja-verona.pl

ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 10:00 DO 22:00 
http://www.restauracja-verona.pl/

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
      NA SPOTKANIA WIGILIJNE
 CATERING WIGILIJNY
 PRZYJĘCIA BANKIETY
 IMPREZY FIRMOWE

WESELA 220 ZŁ ZA OSOBĘ

OSTATNIE TERMINY 
PRZYJĘĆ WIGILIJNYCH

Szanowni Państwo, mieszkańcy Rudy Śląskiej
Zwracam się do Was z gorącą prośbą. Jeśli chcecie, aby w na-

szym mieście powstały nowe miejsca pracy, przybyło nowych 
mieszkań, które ułatwią młodym ludziom start w dorosłe ży-
cie, miejsc w żłobkach i przedszkolach, zagłosujcie na Aleksan-
drę Skowronek, aktualną wicemarszałek województwa śląskiego. 
Jest osobą skuteczną w działaniu, to potwierdzają jej dokonania 
na stanowiskach wiceprezydenta Rudy Śląskiej i Świętochłowic. 
Potrafi zdobywać środki unijne, jest to niezwykle ważne w nowej 
perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020, kiedy Wojewódz-
two Śląskie ma do podziału ponad 400 mln euro. Jest przy tym 
najbardziej doświadczonym samorządowcem wśród wszystkich 
kandydatów. Mieszka w Rudzie Śląskiej i zna to miasto od przy-
słowiowej „podszewki”.

Szanowni Państwo, proszę o zagłosowanie 16 listopada na 
Aleksandrę Skowronek. Ruda Śląska zasługuje na takiego pre-
zydenta - wiarygodnego, skutecznego i wrażliwego na potrzeby 
mieszkańców.

Andrzej Stania 
- były prezydent Rudy Śląskiej 

Przecieramy z zdumienia oczy przy-
glądając się dzisiejszemu światu, 
jak on niewyobrażalnie przyśpie-
szył. Informacje już po godzinie 
tracą aktualność i zastępowane 
są przez newsy, które są jeszcze 
bardziej „gorące”, niż poprzednie. 

W dziedzinie rozwoju miast i gmin czas 
biegnie jeszcze szybciej i bardziej inten-
sywnie. Ten jest lepszy, kto zaoferuje in-
westorowi atrakcyjniejsze warunki roz-
woju i prowadzenia biznesu. Dla inwesto-
ra liczy się atrakcyjny teren, dobra infra-
struktura, chłonność rynku, wyszkolona 
kadra. Każda firma planuje rozwój z wie-
loletnim wyprzedzeniem. Nic w biznesie 
nie dzieje się przypadkowo. Rywalizacja w 
pozyskiwaniu inwestycji jest zacięta. Jeśli 

nie jesteś najlepszy, wtedy miasto, gmina 
spada do rangi skansenu. Czy w przyszło-
ści Ruda Śląska ma podzielić taki los?

Przykładem pozytywnego rozwoju i przej-
ścia z robotniczego do miasta nowocze-
snych technologii jest Łódź. W latach 90-
tych upadający przemysł włókienniczy po-
zostawił wiele problemów, z którymi trzeba 
było się uporać - narastająca przestępczość, 
wysokie bezrobocie, zaniedbane kamieni-
ce itp. Prezydent Jerzy Kropiwnicki urzędu-
jący w latach 2002-2010 pozytywnie zmie-
rzył się ówczesnymi problemami. Do Łodzi 
ściągnął wielkie koncerny światowe: Phi-
lips, Dell, Bosch-Siemens, Indesit. Zapyta-
cie, jak to osiągnął? Bardzo prosto, można 
wręcz powiedzieć banalnie. Odwiedzał oso-
biście, bez kompleksów, prezesów najwięk-
szych korporacji światowych. Zapraszał ich 
bezpośrednio do Łodzi, co dało w latach 
jego urzędowania ponad 1 mld euro inwe-
stycji w mieście.

Mój prezydent też musi zająć się ścią-
ganiem inwestycji do miasta. Nie powinny 

go zajmować gierki i polityczne plotki. Ad-
ministrowanie Urzędem Miejskim powi-
nien oddać swoim zastępcom. 

Mój prezydent powinien większość cza-
su spędzać w gabinetach europejskich 
i światowych korporacji: Pekin, Szanghaj, 
Londyn. Berlin, Nowy Jork to miejsca 
w których powinien prowadzić rozmo-
wy robocze na temat inwestycji. Mój pre-
zydent powinien mieć w głowie wiele po-
mysłów, bo tylko ludzie, którzy nie stawia-
ją sobie ograniczeń naprawdę wygrywają. 

Świat się zmienia bardzo szybko. Na-
szemu miastu potrzebna jest świeża 
krew wykształconych młodych ludzi, któ-
rzy „szarpną” Rudę do przodu. Wierzę, 
że listopadowe wybory, wyłonią nowego 
prezydenta, który wprowadzi Rudę Ślą-
ską na drogę szybkiego rozwoju. Nie ma 
innego wyjścia. 

Pewien polski polityk mówił „Nicea 
albo śmierć”, ja podam zmodyfikowaną 
wersję: „Nowoczesna Ruda Śląska albo 
śmierć”.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

K A N DYDAT  D O  R A DY  M I A S TA
Sfinansowane ze środków KWW Forum Samorządowe Rudy Śląskiej

Piotr Wesołowski

„Nowoczesna 
Ruda Śląska 
albo śmierć”

Proszę o głos 
na Aleksandrę 

Skowronek

Urodziłam się 25 mar-
ca 1980 roku w Rudzie 
Śląskiej. Ukończyłam 

Wyższą Szkołę Ekonomii i Ad-
ministracji w Bytomiu na kie-
runku administracja, specjal-
ność: samorząd terytorialny. 
Od ponad 10 lat jestem zatrud-
niona w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Rudzie Ślą-
skiej na stanowisku inspektora 
w sekcji specjalizującej się przy-
znawaniem pomocy materialnej 
najuboższym uczniom ( tzw. sty-
pendia szkolne).

Żona i matka dwóch córek w 
wieku 5 i 7 lat. 

Zwolenniczka zdrowego try-
bu życia, zdrowego odżywiania, 
niekonwencjonalnych metod le-
czenia, ziołolecznictwa. 

W wolnych chwilach słu-
cham muzyki relaksacyjnej, ćwi-
czę mudry (energetyczne ukła-
dy dłoni), poszerzam swoją wie-
dzę o nowinki medyczne.

Jako radna chciałabym przed-
stawić i zrealizować wizję Rudy 
Śląskiej jako miasta, w którym 
chce się mieszkać i do którego 
warto wracać. 

Moje hasło: CZAS NA KO-
CHŁOWICE I BYKOWINĘ! nie 
jest pustym sloganem.

Uważam, że należy jak naj-
szybciej zakończyć i rozliczyć 
rozpoczęte inwestycje w dziel-
nicach naszego miasta aby móc 
sprawiedliwie realizować nowe 
projekty, które będą służyć 
zwiększeniu atrakcyjności in-
westycyjnej, poszerzeniu rynku 
pracy i wzrostowi liczby miesz-
kańców. Jako radna chcę być bli-
sko mieszkańców, spotykać się z 
nimi, rozmawiać o problemach, 
z którymi się borykają. Chcę 
godnie reprezentować mieszkań-
ców naszego miasta. Dlatego de-
klaruję wolę współpracy z każ-
dym, komu zależy na poprawie 
jakości życia w Rudzie Śląskiej.

Katarzyna FREJTAK
CZAS NA KOCHŁOWICE I BYKOWINĘ! 

KANDYDATKA 
DO RADY MIASTA

Sfinansowane ze środków KW Platforma Obywatelska RP



Taki wpis ukazał się na lokalnym forum 
Gazety Wyborczej. Czy jest możliwe, że 
do gniazdek w rudzkich instytucjach 
miejskich płynie energia elektryczna 
z rosyjskiego węgla?

Wiadomo, że Ruda Śląska w wyniku 
przetargu zakupiła prąd od 
koncernu energetyczne-

go Energa, choć wcześniej 
była klientem Tau-
ronu. Energa ma 
siedzibę w Gdań-
sku, Tauron w Ka-
towicach. Obszar 
działania koncer-
nów energetycz-
nych obrazuje map-
ka.

Ruda Śląska znaj-
duje się na obszarze 
działania koncernu 
Tauron. Zasadniczym 
elementem strategii 
koncernów energetycz-
nych jest w pierwszej kolejno-
ści sprzedaż energii wytworzonej 
we własnych elektrowniach i elek-
trociepłowniach, w drugiej podbieranie klien-
tów konkurencji. Ten cel Energa osiągnęła w 
pełni. Na terenie Tauronu sprzedaje własną 
energię elektryczną. 

Jak to się stało, że Tauron przegrał cenowo 
z Energą? Jest to możliwe tylko przez obniżenie 
kosztów wytworzenia energii, a 60% z nich to 
zakup węgla energetycznego. Mówiąc wprost, 
wygrywa ten, kto taniej kupuje węgiel, bo taniej 
produkuje i taniej może sprzedać.

Należy zadać sobie pytanie, gdzie Energa ku-
puje tani węgiel energetyczny? Tego nie wie 
nikt, poza zarządem tej firmy. Może mają rację 
związkowcy górniczy twierdząc, że zalewa nas 
tani węgiel rosyjski i dlatego blokowali przejście 
graniczne w Braniewie? Do elektrowni, elektro-
ciepłowni Energi jest z tego przejścia tak blisko, 

jak z kopalń Kompani Węglowej do elek-

trowni, elektrociepłowni Tauronu. Zatem praw-
dopodobieństwo, że w gniazdkach w rudzkich 
instytucjach miejskich płynie prąd z rosyjskie-
go węgla, jest bardzo wysokie. Co na to związ-
kowcy górniczy, stale domagający się pomo-
cy od rządu dla polskiego węgla, poprzez zakaz 
importu taniego surowca z Rosji? Skoro stawia-

ją żądania rządowi, dlaczego nie stawiają ich 
władzom Rudy Śląskiej? Byłyby one tak samo 
racjonalne jak żądanie zakazu importu węgla 
z Rosji. Czym się kierują, nie reagując na to, co 
się wydarzyło?

I na koniec hit. Górnośląski Związek Metropolital-
ny w zbiorowym przetargu zakupił energię od Tauro-
nu, który kupuje węgiel z rudzkich kopalń. Szkoda, że 
prezydent Dziedzic nie pochyliła się nad losem rudz-
kiego górnictwa i nie przystąpiła do przetargu. (wt)
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Przedsiębiorstwo „ADW” w Wy-
rach to lider na krajowym ryn-
ku szeroko rozumianej chemii 
budowlanej. Specjalizuje się 
w produkcji materiałów hydro-
izolacyjnych, środków grzy-
bobójczych, ogniochronnych 
oraz preparatów stosowanych 
w górnictwie i przy spalaniu 
węgla. 

W tym roku przedsiębiorstwo po 
raz kolejny zostało nagrodzone przez 
Państwową Inspekcję Pracy w presti-
żowym konkursie „Pracodawca - or-
ganizator pracy bezpiecznej”. Mię-

dzynarodowy certyfikat 
ISO to dla firmy standard 
od ładnych paru lat.

W perspektywie nadchodzącej 
zimy kluczową kwestią w każdym 
domu staje się ogrzewanie. 
Przedsiębiorstwo „ADW” 
z Wyr szczególnie pole-
ca swój najnowszy pro-
dukt EKOSOL CARBO 
- łatwy w użyciu inno-
wacyjny środek do bez-
pośredniego zrasza-
nia węgla. Pozwa-
la on przede wszyst-
kim wyeliminować 
zapylenie w kotłowni 
oraz miejscu zsypu, zna-
cząco ogranicza osadza-
nie się pyłów i sadzy na 
ściankach pieca i komina. 

Powoduje stałe smarowanie śli-
maka, który przesuwa wę-

giel z zasypnika 
do pieca, dzięki 
czemu wydłuża 
jego żywotność, 

chroniąc jed-
nocześn ie 
przed koro-

zją. Produkt 
wyraźnie zwięk-
sza wydajność wę-
gla, zmniejsza jego 

zużycie oraz emisję 
pyłu do środo-

wiska - ide-
alny na zi-
mową porę.

N a s t ę p -
nym wyrobem z najwyższej półki 

produkowanym przez „ADW” jest 

IZOPLAST FH SPECIAL. Płynna 
folia hydroizolacyjna przeznaczona 
jest przede wszystkim do wszystkich 
pomieszczeń wilgotnych, takich jak: 
łazienki, kuchnie, pralnie. Produkt 
znakomicie sprawdza się jako pod-
kład przeciwwilgociowy, między in-
nymi pod kafelki, wykładziny, pane-
le czy glazurę.

Kolejny rozchwytywany w bieżą-
cym sezonie produkt to IZOPLAST 
HYDROLASTIC - elastyczna, mro-
zoodporna i wodoszczelna powło-
ka zalecana do uszczelniania tara-
sów, balkonów oraz innych pomiesz-
czeń narażonych na działanie wil-
goci, w tym piwnic i fundamentów, 
gdzie występuje stały kontakt z wodą 
gruntową.

„ADW” stawia na najwyższą ja-
kość, dlatego wszystkie produkty od 

wielu lat posiadają niezbędne ate-
sty i certyfikaty, spełniają surowe wy-
mogi ochrony środowiska, otrzymu-
ją nagrody i dyplomy na międzynaro-
dowych targach branżowych. Jedno-
cześnie, dzięki najnowszej technolo-
gii produkcji, bezkonkurencyjne ja-
kościowo wyroby są w zasięgu finan-
sowym przeciętnego Kowalskiego. 

LIDER NA RYNKU CHEMII BUDOWLANEJ

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o., Wyry, ul. Zbożowa 2, tel. 32/218-71-85 www.adw.com.pl
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Prąd z rosyjskiego węgla płynie w rudzkich gniazdkach?

Rudzki prąd 
-„ruski” węgiel?


