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Przyszli radni?
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DOSKONAŁE JEDZENIE 
W RODZINNEJ ATMOSFERZE

Pierogi 

z kapustą

i grzybami 

porcja 9 szt. 

cena 13 zł

Ruda Śląska, Wirek, ul. Dąbrowskiego 2 
(była pizzeria), tel. 887 222 666

www.pierogarnia-kasjopeja.pl oraz na Facebooku

Pierogarnia oferuje także dowóz jedzenia na zamówienie

Przyjmujemy świąteczne 
zamówienia na uszka 
z grzybami 50gr sztuka!

Pierogi 
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Mieszkańcom Rudy Śląskiej 
wiary, nadziei i miłości 

życzy redakcja „Prawdy” 

Prezydent Grażyna 
Dziedzic chce w 
przyszłym roku 
zaciągnąć 20 mln 
zł długu. historia 
zatoczyła koło, 
a raczej kółeczko. 
W 2010 roku, koniec 
z zadłużaniem miasta 
było hasłem, które 
wyniosło prezydent 
Dziedzic do władzy.

Od nowa, czyli 
po staremu
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KATARZYNA 
BłażyCa

KRZYSZTOF
Chromy

Pasje

str. 10

rudzkie
„Darz Bór”



Wiesza się na 
mnie psy, że 
jestem tenden-

cyjny, stronniczy i selek-
tywnie traktuję fakty. Ale 

- pozostając w kynologicznych 
klimatach - jestem mały Pikuś 
w porównaniu z dokonaniami mi-
strzów, a raczej mistrzyń pióra, 
zatrudnionych w magistrackim 
biuletynie. Podczas gali wręczania 
Obiektywów „Sfery” też był magik, 
który „znikał” siebie i swoje asy-
stentki. Nawet on nie potrafi łby 
jednak zmaterializować człowieka 
w miejscu, w którym fi zycznie 
go nie ma. Takie rzeczy mogą 
się dziać tylko w iluzji medial-
nej. Trochę mnie dziwi lekkość, 
z jaką miejski biuletyn podchodzi 
do sprawy swojej wpadki. Jeżeli 
faktycznie jest to tylko dzienni-
karska pomyłka, która wymaga 
jedynie sprostowania, to otwiera-
my dosyć niebezpieczną furtkę do 
medialnych manipulacji. Można 
sobie wyobrazić sytuację, kiedy 
w ferworze kampanii wyborczej 
jakaś gazeta napisze, że znany 
prawicowy polityk był widziany 
na paradzie równości. Albo z innej 
beczki. Lewicowego albo liberalne-
go działacza można „wrzucić” na 
Marsz Niepodległości, organizowa-
ny przez narodowców. Można dalej 
snuć takie fantazje. Jaki problem 
poinformować policję, że prezy-
dent jest pijany w czasie pełnienia 
swoich obowiązków. Policja musi 
w takiej sytuacji zbadać sprawę. 
Nawet jeżeli test trzeźwości nic nie 
wykryje, w gazecie można napi-
sać na pierwszej stronie: policja 
zbadała alkomatem prezydenta 
X w jego gabinecie. A za tydzień, 
na 18 stronie ukaże się króciutkie 
zdanie, że redakcja przeprasza… 
ale kogo to będzie obchodzić.

18

Zdrowych, spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła

Świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku 

od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku 

oraz spełnienia w życiu 
osobistym i zawodowym

życzy
Aleksander Błaszczyk

Przewodniczący Zarządu PO 
w Powiecie Ruda Śląska

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt 
Bożego Narodzenia, 
pełnych wiary, nadziei i miłości

życzy
w imieniu członków Koła PO 
w Rudzie Śląskiej
Przewodnicząca 
Aleksandra Skowronek

Poseł Danuta Pietraszewska została członkiem 
zarządu Krajowego Platformy obywatelskiej. 
tę funkcję będzie pełniła drugą kadencję.

14 grudnia, podczas odbywającej się w War-
szawie Rady Krajowej Platformy Obywatel-
skiej, partia wybrała nowy Zarząd. Marsza-

łek Sejmu Ewa Kopacz została pierwszą wiceprzewod-
niczącą partii. Na pozostałych wiceszefów PO premier 
zgłosił: Hannę Gronkiewicz-Waltz, Bogdana Borusewi-
cza, Cezarego Grabarczyka i Radosława Sikorskiego. 

Do Zarządu Krajowego PO Donald Tusk zareko-
mendował także: Danutę Pietraszewską, Urszulę 
Augustyn, Jadwigę Rotnicką, Tomasza Siemoniaka 

i Jacka Rostowskiego. Rada Krajowa poparła propo-
zycje premiera i wszystkie desygnowane przez nie-
go osoby znalazły się w Zarządzie Krajowym Plat-
formy Obywatelskiej. Sekretarzem generalnym zo-
stał Paweł Graś, zaś skarbnikiem Łukasz Pawełek. 
Do Zarządu nie wszedł, zgłoszony przez Andrzeja 
Halickiego, Grzegorz Schetyna.
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- W radio usłyszałam audy-
cję z udziałem Pani oraz Je-
rzego Gorzelika, lidera Ruchu 
Autonomii Śląska. Gdybym nie 
znała rozmówców, miałabym 
problem z rozszyfrowaniem, 
kto jest z RAŚ, a kto z ogólno-
polskiej partii rządzącej. Pani 
mówiła gwarą, a Gorzelik czy-
stą polszczyzną.

- Powiedziałam liderowi RAŚ 
wprost: szkoda, że nie godosz, 
kamracie! Moim zdaniem, jeże-
li ktoś tak aktywnie działa na rzecz 
śląskiej tożsamości, to powinien 
wiedzieć, o co walczy. Podpowie-
działam Jerzemu Gorzelikowi, aby 
w śląskiej godce podszkoliła go 
„ślubno”, czyli żona.

- Czytelnikom rudzkiej gaze-
ty raczej nie trzeba wyjaśniać, 
co znaczy słowo „ślubno”.

- W Rudzie Śląskiej większość 
mieszkańców posługuje się gwa-
rą, ale - niestety - wśród młod-
szych pokoleń ta umiejętność za-
nika. Ten proces będzie się po-
głębiał, jeżeli nie rozpoczniemy 
szerokiej akcji edukacyjnej, któ-
rej zadaniem będzie zachowa-
nie i pielęgnowanie regionalnych 

zwyczajów, tradycji, kultury, godki 
śląskiej. Na takie działania moż-
na pozyskać zarówno środki rzą-
dowe jak i unijne, ale warunek 
jest jeden, gwara śląska musi zo-
stać uznana za język regionalny. 
O to, między innymi, walczę jako 
wiceprzewodnicząca sejmowej 
Komisji Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych.

- Gwara śląska zostanie 
uznana za język regionalny?

- Jesteśmy mniej więcej w poło-
wie drogi do celu. Udało się przeko-
nać Ewę Kopacz, marszałek Sejmu, 
aby projekt tej ustawy został wycią-
gnięty z „zamrażarki” i skierowany 
pod obrady komisji. Niestety, poseł 
Dorota Arciszewska z PiS zażądała, 
aby do wniosku została dołączona 
opinia Rady Ministrów. Nie dostali-
śmy jeszcze tego dokumentu.

- Zasiada Pani we władzach 
Platformy Obywatelskiej i ma 
bezpośredni dostęp do Donal-
da Tuska. Może Pani zasugero-
wać premierowi, aby Rada Mini-
strów przygotowała taką opinię.

- Staram się wpłynąć na Donalda 
Tuska, aby taka opinia została wy-
dana jak najszybciej. Premier zdaje 
sobie sprawę z tego, ile to dla nas, 

dla Ślązaków, znaczy. Wpisanie ślą-
skiego na listę języków regional-
nych otworzy przed nami dostęp do 
środków rządowych, o jakich nam 
się dotychczas nie marzyło, a do 
czego państwo zobowiązuje usta-
wa i Konstytucja, jeżeli śląsko god-
ka zostanie uznana językiem regio-
nalnym.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Beata Leśniewska

Obiektywy 
Sfery 
po raz 
dziesiąty
Poseł Danuta Pietraszewska, 
wójt gminy Pilchowice Joanna 
Kołoczek - Wybierek, fi rma van 
Gansewinkel i hokeiści Polonii 
Bytom to tegoroczni laureaci 
obiektywów Sfery. te wyróżnie-
nia telewizja Sfera przyznała po 
raz dziesiąty.

Rudzka posłanka w Zarządzie Krajowym PO

Szkoda, że nie godosz, 
kamracie!

Rozmowa z DanUtĄ PIetraszeWsKĄ, 
posłanką z Rudy Śląskiej, wiceprzewodniczącą sejmowej 
Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, laureatką 

tegorocznych „Obiektywów” TV Sfera.

Wpisanie śląskiego na listę 
języków regionalnych otworzy 
przed nami dostęp do środków 
rządowych, o jakich nam się 
dotychczas nie marzyło

Poseł Danuta Pietraszewska odbiera 
wyróżnienie „Sfery”
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„Prawdzie” niektórzy zarzucają manipulowanie faktami. 
Jeżeli tak jest faktycznie, to - niestety - do pięt nie 
dorastamy lokalnej konkurencji. Miejski biuletyn napisał 
o sesji Rady Miasta z udziałem posła, którego tam nie było.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
będą czasem refleksji nad tym, 

co minęło i nad tym, co nadchodzi.
Każda chwila niech będzie pełna radości wynikającej 
z bliskości naszych najbliższych, a Nowonarodzony 

Jezus, niech wypełnia nasze serca 
wiarą, nadzieją i miłością.

Boże Dziecię niech błogosławi 
w nadchodzącym czasie sprawiając,

że przeżyjemy te Święta w atmosferze Bożego Pokoju.
Niech nadchodzący 2014 rok będzie rokiem 

pełnym pogodnych, radosnych,
przeżytych w zdrowiu dni 

oraz rokiem zrealizowanych planów i zamierzeń.

Poseł na Sejm RP
Grzegorz Tobiszowski

W poprzednim wydaniu 
gazety opisaliśmy po-
mysł prezydent Gra-
żyny Dziedzic, aby 

Rada Miasta skierowała apel do pre-
miera Tuska w sprawie opodatkowa-
nia wyrobisk górniczych. Napisali-
śmy tak, jak było. Czyli, że radni miaż-
dżącą przewagą głosów (13 do 1, przy 
trzech wstrzymujących się) odrzucili 
projekt takiej uchwały. Pierwszy, który 
wyszedł na mównicę ze słowami kry-
tyki był Dariusz Potyrała, radny SLD 
i poplecznik prezydent Grażyny Dzie-
dzic. Dyskusja w tej sprawie była, jak 
na rudzkie standardy, krótka, a jedno-
myślność niespotykana od początku 

kadencji. Inaczej do sprawy podszedł 
organ prasowy Urzędu Miasta. 

autorKa reLaCJi PomiNęŁa 
miLCzeNiem faKt, Że 
o oDrzuCeNie ProJeKtu 
aPeLoWaLi taKŻe zWoLeNNiCy 
PrezyDeNt DzieDziC. 

Nie podano też wyniku głosowania. 
Jako komentarz do sprawy pojawiła się 
natomiast wypowiedź radnego Józefa 
Osmedy z SLD, który o radnych opo-
zycji powiedział tak: „Zastanawiam się, 
co nas jeszcze niegodziwego czeka z ich 
strony do końca kadencji”. Czyżby do 
grona „niegodziwców” radny Osmenda 

zaliczył także swojego partyjnego kole-
gę, Dariusza Potyrałę? 

Ale na tym nie koniec. 

DzieNNiKarKa BiuLetyNu 
DoStrzeGŁa Na SaLi 
SeSyJNeJ PoSŁa GrzeGorza 
toBiSzoWSKieGo, 

który miał także wziąć udział w dys-
kusji, a swoją wypowiedzią dać przy-
kład politycznego koniunkturalizmu. 
Problem w tym, że posła tam nie było! 
W czasach, kiedy przy bramach na ko-
palnie nie stały - tak jak teraz - alkomaty, 
wielu górników widziało na dole Skarb-
nika. Na drugi dzień nie byli już pewni 

tego spotkania. Ale zobaczyć i usłyszeć 
fantom posła, a potem opisać ten fakt 
w gazecie, to jest wyższa szkoła jazdy. 
Posła Tobiszowskiego ten incydent nie 
rozbawił i zadzwonił do autorki tekstu. 
Jego pytanie było proste: kto panią re-
daktor inspiruje do takich publikacji? Bo 

NiKt rozSąDNy Nie uzNa 
PrzeCieŻ taK SfaŁSzoWaNeJ 
reLaCJi za DzieNNiKarSKą 
WPaDKę. 

Przy tworzeniu gazety dzieją się róż-
ne rzeczy. Można pomylić się w na-
zwisku, dacie, przekręcić czyjąś wypo-
wiedź. W ubiegłym numerze „Praw-
dy” napisaliśmy o przypadającej w 2015 
roku, 60. rocznicy tragedii górnoślą-
skiej. Był to oczywisty, redakcyjno-ko-
rektorski błąd. Chodziło o 70. rocznicę. 
Ale gdybyśmy napisali, że 70 lat temu 
Ślązaków nie wywożono do ZSRR, to 

nie byłby błąd, ale manipulacja. Biule-
tyn, broniąc się przed ostrą reakcją po-
sła, zarzuca mu zastraszania autorki, 
która ma prawo do błędu, ale i 

oBoWiązeK Do zamieSzCzeNia 
SProStoWaNia. 

Dziennikarze i Czytelnicy wiedzą 
jednak doskonale, że oddźwięk spro-
stowania jest dziesięć razy słabszy, niż 
siła rażenia pierwotnej informacji. Poza 
tym błędy należy prostować, a z prób 
manipulacji opinią publiczną należy 
się wytłumaczyć, czasami na swoich ła-
mach, a czasami w sądzie. Poseł powie-
dział autorce, że zapłaci za swoją pu-
blikację. Gazeta odebrała ten fakt jako 
próbę zastraszenia. Ale poseł ma rację. 
Autorka i jej biuletyn płacą utratą resz-
tek wiarygodności. 

Jerzy Filar

Poseł był, choć 
go nie było. 
Gazeta kłamie 
czy manipuluje?
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KomeNtarz: Nie jest tajemnicą, że poseł Tobiszowski i prezydent Dziedzic 
- delikatnie mówiąc - nie pałają do siebie sympatią. Prezydent jest w tej lep-
szej sytuacji, że ma większy zestaw narzędzi do prowadzenia skutecznego 
boju. Trudno uwierzyć, że kontrolowana przez magistrat gazeta pomyliła się 
i przez przypadek wmontowała wątek posła w sytuację, z którą nie miał on 
nic wspólnego. Poseł Tobiszowski angażuje się mocno w sprawy górnictwa 
i energetyki. Zorganizowana przez niego debata górnicza w Sejmie, tuż 
przed rozpoczęciem szczytu ekologicznego w Warszawie, wymusiła na mi-
nistrze gospodarki deklarację, że narodowa strategia energetyczna zosta-
nie oparta na węglu. Poseł Tobiszowski uchodzi za skutecznego lobbystę na 
rzecz śląskiego górnictwa. Wiedzą o tym sami górnicy. W Rudzie Śląskiej, to 
jest ważny elektorat, który może przechylić szalę zwycięstwa w wyborach. 
Prezydent Dziedzic, postawiła dosyć niefortunny krok, inicjując apel do pre-
miera w sprawie podatku od wyrobisk. Czyżby pojawienie się posła w medial-
nej intrydze było próbą przykrycia tej niezręcznej sytuacji?
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KOLEKCJA 2014
JUŻ W SPRZEDAŻY
KOLEKCJA 2014
JUŻ W SPRZEDAŻY

 minimum formalności 
 szybka decyzja  w domu klienta 

500zł
 minimum formalności 

500500500złzł250zł

 32 280 40 70

ChWiLóWKi

GRECARS
SERWIS OPON . MECHANIKA  
SERWIS KLIMATYZACJI

Komputerowe wyważanie (w tym felgi nieprzelotowe)
■ Wulkanizacja opon i dętek ■ Pompowanie azotem ■ Prostowanie 

i malowanie felg ■ Śruby, zabezpieczenia kół, pierścienie centrujące

WYMIANA OPON
WYMIANA OPON W TYM rUNoNfLAT

SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

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

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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Nowe chodniki, kolejne parkingi, napra-
wione drogi - to bez wątpienia cieszy 
mieszkańców. Większość chciałaby wi-
dzieć w swojej dzielnicy takie, w gruncie 
rzeczy drobne zmiany na lepsze. okazuje 
się, że czasem te drobne inwestycje 
mogą być irytujące, bo nie do końca są 
uzasadnione. 

Nasi Czytelnicy informują nas od cza-
su do czasu o bezsensie niektórych 
przedsięwzięć. Bulwersują one tym 

bardziej, że wydawane są na nie niemałe 
miejskie środki finansowe. 

- Jeżeli miasto decyduje się przeznaczyć 
pieniądze na jakiś remont w dzielnicy, to 
może warto spojrzeć na sprawę bardziej 
kompleksowo, przeanalizować potrzeby, 
skonsultować je z mieszkańcami czy cho-
ciażby porozmawiać z radnymi. Może wów-
czas udałoby się uniknąć kilku chybionych 
inwestycji, na które idą nasze pieniądze - 
mówi mieszkaniec dzielnicy Wirek.

Wskazuje konkretny przykład, który od 
kilku miesięcy po prostu go denerwuje. Zu-
pełnie niedawno wykonano nowy chodnik 
przy ul. Jankowskiego.

- Mógłbym się nim cieszyć, bo miesz-
kam niedaleko i często z niego korzystam. 
Pamiętam jednak jego stan sprzed moder-
nizacji i muszę przyznać, że nie był jakiś 
nadzwyczajnie zniszczony. Jestem emery-
tem i często spaceruję po mojej dzielnicy. 
Widzę, co i gdzie jest do zrobienia. Z moich 
obserwacji wynika, że nowy chodnik bar-

dziej przydałby się na ul 1 Maja, w pobli-
żu wireckiego przejazdu. Ten obecny wy-
maga natychmiastowej naprawy. Na do-
miar złego poruszają się nim codziennie 
dzieci, idące do szkoły. Obiektywnie uwa-
żam, że w tamtym miejscu nowy chodnik 
jest bardziej potrzebny - mówi mieszkaniec 
ul. Jankowskiego.

Tyle nasz Czytelnik. My dodajemy ze swo-
jej strony, o czym pisaliśmy kilka miesię-
cy temu, że nienajlepiej ulokowanymi pie-
niędzmi były te wydane na parkingi: jeden 
wzdłuż wspomnianej ul. Jankowskiego i dru-
gi w Nowym Bytomiu na skrzyżowaniu ulic 
Chorzowskiej i Ratowników. Obydwa świe-
cą pustkami. Szczególnie ten w Nowym By-
tomiu, który jest bardzo obszerny. To, że zi-
mową porą stoi na nim kilka samochodów 
może nie dziwić. Niestety obserwacje pro-
wadziliśmy również latem. Było podobnie, 
nie zmienił nawet tego stanu rzeczy fakt 
sąsiedztwa z kąpieliskiem. Parking w tym 
miejscu mógłby być znacznie mniejszy, a co 
za tym idzie tańszy. 

Władze miasta podkreślają, że analizują 
każdą wydaną z budżetu złotówkę. Czy na 
pewno? (wt)

Plac szkolny przy Szkole Podsta-
wowej nr 40 w Goduli, znajdujący 
się od strony ulicy Starej, straszy 
swoim wyglądem. ten stan rzeczy 
utrzymuje się od wielu miesięcy 
i co najgorsze, nic nie wskazuje 
na to, żeby miał się w najbliższej 
przyszłości zmienić. 

Sprawę od początku tego roku 
pilotuje radny Władysław 
Kucharski, składa interpe-

lację, za interpelacją. Odpowiedź, 
jaką uzyskał na tę złożoną ostatnie-
go października, nie napawa opty-

mizmem. Magistrat informuje, że 
wprawdzie planowano remont pla-
cu w tym roku i odbyła się nawet 
wizja lokalna z udziałem naczelni-
ka Wydziału Inwestycji, ale w spra-
wie nic się nie zmieniło. Ze wzglę-
du na brak środków finansowych 
odstąpiono od realizacji ewentual-
nego remontu.

- Sprawa utknęła w miejscu, bo 
choć walczę o remont placyku od 
marca tego roku, to widać, że nie ma 
na niego szans. Wygląd tego miejsca 
woła o przysłowiową pomstę do nie-
ba. Stan nawierzchni jest bardzo 

zły, znajdują się tu dziury, wysta-
ją kostki i kratka ściekowa. A prze-
cież przechodzą tamtędy dzieci, ro-
dzice podwożą tam je samochodami. 
Jednym słowem, porusza się po nim 
bardzo wiele osób, a jest to miejsce 
naprawdę niebezpieczne - mówi rad-
ny Władysław Kucharski.

Nie zraża się odmową magistratu. 
Zapowiada, że o modernizację szkol-
nego placu w Goduli będzie walczył 
nadal. Podkreśla, że nie ma inne-
go wyjścia, bo to wstyd dla miasta, 
że tak zaniedbany plac znajduje się 
przy szkolnym obiekcie. (wt)

Inwestować, ale z głową

Taki plac straszy wyglądem



- To był pracowity rok?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba porównać rok 2013 

z rokiem wcześniejszym. Tylko takie porównanie pozwala na pod-
sumowanie i wyciągnięcie wniosków.

- Patrząc na liczbę sesji Rady Miasta, niekiedy po kilka 
w miesiącu, byliście zapracowani po same łokcie.

- Pozornie można odnieść takie wrażenie, że rok 2013 był bar-
dzo pracowity dla Rady Miasta. Pytanie tylko, czy był on efek-
tywny?

- Można to ocenić porównując liczbę uchwał podjętych 
w 2013 i 2012 roku.

- Jeżeli użyjemy takiego wskaźnika porównawczego, to ilość 
nie idzie w parze z jakością. Świadczy o tym liczba wszczętych 
postępowań nadzorczych ze strony Wojewody Śląskiego. W ubie-
głym roku podjęliśmy 285 uchwał, a w bieżącym tylko 218. Pro-
szę oczywiście zaznaczyć, że rozmawiamy przed sesją grudnio-
wą, ale nie powinna ona znacząco wpłynąć na tę niepokojącą 
statystykę.

- Dlaczego idzie wam tak słabo podejmowanie uchwał?
- Nam?

- Wam, czyli radnym.
- Proszę nie zapominać, że projektodawcą uchwał jest general-

nie prezydent miasta. Tych inicjatyw ze strony Grażyny Dziedzic 
było w tym roku zdecydowanie mniej.

- Mniej uchwał, ale za to więcej sesji. W ubiegłym roku 
obradowaliście 16 razy, a w bieżącym aż 19. Jednym sło-
wem, spada efektywność prezydent miasta. Dlaczego?

- Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Nie zapominajmy, 
że pierwsza połowa tego roku upłynęła pod znakiem drugiej spo-
łecznej inicjatywy referendalnej w celu odwołania Prezydent 
Grażyny Dziedzic. To kolejny rok sprawowania władzy przez pa-

nią prezydent bez większości w Radzie Miasta. Od ostatnich wy-
borów samorządowych do opozycji przeszli radni PiS, Porozu-
mienie dla Rudy Śląskiej i RAŚ. Koalicję rządzącą tworzy dziś 
partyjno-stowarzyszeniowy układ, który nie ma większości w Ra-
dzie Miasta. To musi mieć wpływ na jakość władzy w mieście. 

- W bieżącym roku mieliśmy prawdziwy „wysyp” nad-
zwyczajnych sesji Rady Miasta.

- Sesje dzielą się na zwyczajne, nadzwyczajne i uroczyste. 
W roku 2012 i 2013 odbyły się pojedyncze sesje uroczyste. Ina-
czej wygląda sprawa sesji nadzwyczajnych. Faktycznie, tu obser-
wujemy wyraźną tendencję wzrostową. Prezydent Miasta w tym 
roku złożyła cztery wnioski o zwołanie sesji w trybie nadzwyczaj-
nym. Trzy wnioski zostały zrealizowane, a jeden, z 27 listopada, 
został wycofany. Jest to niepokojące zjawisko. Zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym sesje Rady Miasta powinny być zwoły-
wane nie rzadziej niż raz na kwartał. Oczywiście, dla dużego mia-
sta, jakim jest Ruda Śląska byłoby to niewskazane. Dla spraw-
nego zarządzania miastem potrzebna jest nam sesja co miesiąc. 
Według takiego harmonogramu ustalany jest roczny plan sesji. 
Ułatwia to przewodniczącemu w sposób prawidłowy organizować 
pracę Rady Miasta. Pozwala też przede wszystkim na to, że każdy 
projekt pani prezydent zostanie opiniowany przez branżowe ko-
misje przed jego prezentacją na Sesji. 

- Przy sesjach nadzwyczajnych jest to niemożliwe?
- Bardzo trudne do zrealizowania. Częste wnioski pani prezy-

dent o sesje nadzwyczajne dezorganizują pracę Rady Miasta. Se-

sje takie powinny być zwoływane tylko w wyjątkowych i uzasad-
nionych przypadkach.

- Czy może pan nie zrealizować wniosku prezydenta 
miasta?

- Nie ma takiej możliwości. Mam siedem dni na przeprowa-
dzenie takiej sesji, a czasami mniej, gdy wniosek wpłynie w pią-
tek. 

- Przed naszą rozmową dowiedziałem się, że z obrad 
dzisiejsze sesji (rozmawiamy 20 grudnia) spadnie pro-
jekt budżetu miasta na 2014 rok. Podobno Regionalna 

Izba Obrachunkowa dopatrzyła się nieprawidłowości w 
budżecie przygotowanym przez prezydent Grażynę Dzie-
dzic. Zna pan jakieś szczegóły?

- Nie mam wiedzy na ten temat. Budżet musi być przecież 
uchwalony. Dziś odbywa się ostatnia sesja w tym roku.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar

grudzień 2013r. PRAWDA O RUDZIE ŚLĄSKIEJ

opinie 5

DOMY POD KLUCZ Z DZIAŁKAMI:

WIĘCEJ OFERT I SZCZEGÓŁÓW NA: 

www.co-wal.pl

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

MOKRE MIKOŁÓW 800m2

BEŁK 1500m2 - 105tys.
przy lesie z gazem

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

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

Dom parterowy 94m2 
z działką 800m2 259 tys.

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

279 tys.

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

229 tys.

Dom parterowy 67m2

z działką 700m2 209 tys.

Wszy� kim mieszkańcom Rudy Ślaskiej ży� ę � okojnych 
i � ędzonych w gronie bliskich Świąt Bożego Narodzenia. Niech będzie 

to � as radości, optymizmu i dzielenia się tym, co w nas najlepsze. 
A Nowy Rok niech ob� tuje w pomyślność i � ełnienie ma� eń.

Jarosław Wieszołek
P� ewodni� ący Rady Mia� a
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Za dużo słów za mało konkretów
Rozmowa z JarosłaWem WIeszołKIem, przewodniczącym Rady Miasta.

Częste wnioski pani prezydent o sesje 
nadzwyczajne dezorganizują pracę Rady Miasta. 
Sesje takie powinny być zwoływane tylko 
w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.
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- Jest Pan urzędnikiem miejskim od 16 
lat. Znudziło się Panu to zajęcie, skoro za-
mierza Pan kandydować do Rady Miasta?

- Nie nazwałbym tego znudzeniem, a ra-
czej konsekwencją na drodze zawodowej. 
Moim zdaniem, aby móc stanowić prawo 
miejscowe (a tym przecież zajmuje się Rada 
Miasta) trzeba coś o tym wiedzieć. Nie da się 
być dobrym radnym, tylko z wiedzą wynie-
sioną z lekcji Wychowania Obywatelskiego. 
Społecznicy, ludzie którym nie jest obojętne, 
jak rozwija się miasto, w którym żyją, to natu-
ralna „baza kandydatów” do Rady. Ja do tego 
zbioru dołączyłbym jeszcze właśnie urzędni-
ków samorządowych. 

- Zasiadając w Radzie Miasta, przyda 
się Panu doświadczenie z pracy w ma-
gistracie?

- Praca w Urzędzie Miasta, najpierw w Ru-
dzie Śląskiej, a obecnie w Chorzowie, dała 
mi szansę na zdobycie doświadczeń zawodo-
wych, które będę mógł wykorzystać w pracy 
radnego. Uczestnicząc w sesjach Rady Mia-
sta zauważyłem, że radni zadają wiele py-
tań czy zgłaszają wątpliwości, których by nie 
mieli, gdyby nieco lepiej znali zasady funk-
cjonowania administracji.

Moja praca w Urzędzie w Rudzie Śląskiej 
to była dobra szkoła, prawdziwy uniwersytet 
kontaktów z mieszkańcami. Odpowiadałem 
za funkcjonowanie Biura Obsługi Interesanta. 
To jest pierwsze i najważniejsze miejsce kon-
taktu obywatel-urząd. I od tego, jak my pra-
cujemy zależy jak postrzegana i jak oceniana 
jest jako całość, instytucja pod nazwą: Urząd 
Miejski. Na co dzień spotykałem się z taką ilo-
ścią spraw, kłopotów, problemów ludzkich, że 
nie ma chyba lepszego miejsca by poznać, jak 
naprawdę żyje się w naszym mieście. Bo prze-
cież do Urzędu docierają głównie ci miesz-
kańcy, którzy mają jakiś problem, sprawę do 
załatwienia. Do urzędu nie przychodzi się 
pochwalić, że wszystko idzie dobrze. Do nas 
przychodzi się, kiedy coś jest nie tak. 

- Ilu interesantów przychodziło każ-
dego dnia?

- Około 200 - 250. 

- Faktycznie, sporo. Wróćmy jednak do 
Pana obecnej pracy w Chorzowie. Dla-
czego zrezygnował Pan z pracy w Rudzie 
Śląskiej? Nie podobało się Panu w na-
szym mieście?

- Przeciwnie, bardzo ceniłem sobie pra-
cę w mieście i dla miasta, w którym żyję.  
W rudzkim magistracie przeszedłem wszyst-
kie szczeble kariery urzędniczej, od młod-
szego referenta do sekretarza miasta, jako 
podwładny dwóch kolejnych prezydentów. 
Jednak po ostatnich wyborach samorządo-
wych znalazłem się w dość trudnej sytuacji, 
gdyż Pani Prezydent nie widziała możliwości 
współpracy ze mną. Wtedy pojawiła się pro-
pozycja pracy w Chorzowie, na którą przysta-
łem, bo nie było sensu pracować dla szefa, 
który tego nie chciał. 

- Ciągnie Pana do polityki? Wiek od-
powiedni, doświadczenie, rodzina, sta-
bilna pozycja. To dobry moment, żeby 
te wszystkie pozytywne wartości prze-
łożyć na wartość zwaną „wspólnym do-
brem”. 

- W definicji polityki mówi się o tym, że 
to działania, które służą zdobyciu i utrzy-
maniu WŁADZY. Do takiej polityki na pew-
no mnie nie ciągnie. Jeśli już o czymś myślę, 
to o SAMORZĄDNOŚCI. Porównując te dwa 
słowa widać od razu, że to różne kategorie. 
Po latach tworzenia podstaw współrządze-

nia przez obywateli, pora na to, aby była to 
świadoma forma odpowiedzialności społecz-
nej. A do tego konieczna jest WYSTĘPUJĄ-
CA w IMIENIU MIESZKAŃCÓW Rada Mia-
sta. W imieniu, podkreślam. I do takiej poli-
tyki mnie ciągnie. 

- Chce pan wejść w świat polityki i nie 
chce pan władzy?

- Wszystko zależy od tego, jak się pojmu-
je władzę. Dla mnie władza to narzędzie  
i podobnie jak narzędzia, władzy powinno się 
używać zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie 
znam nikogo, kto by chodził po ulicy z np. 
piłą na ramieniu, żeby pokazać wszystkim, 
że ją ma. Albo, żeby wywijając tym narzę-
dziem wchodził bez kolejki do lekarza. My-
ślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że 
władza powinna być używana tylko w takim 
celu, dla jakiego została komuś powierzona. 
Jeśli jest się dyrektorem firmy, to władza dy-
rektora powinna służyć wyłącznie jak najlep-
szej organizacji pracy w tej firmie. Jeśli jest 
się policjantem, to władzy powinno się uży-
wać tylko tam, gdzie to jest niezbędne dla za-
pewnienia bezpieczeństwa i porządku, itd. 
Inaczej przestaje to mieć sens. 

- No to mamy kolejnego idealistę. 
- Nie zgodzę się. Uważam, że musimy po 

prostu wymagać takich postaw od ludzi wła-
dzy. A jeśli któryś z nich tego nie rozumie 
albo zapomniał, to znaczy, że tej władzy nie 
powinien już mieć. 

- Ma Pan dystans do siebie? Są rze-
czy, które lubi Pan robić oprócz bycia 
urzędnikiem?

- No cóż, dystansu do siebie to trzeba się 
nauczyć. Mnie najlepiej to wychodzi, kiedy 
mam krótka przerwę i mogę gdzieś pojechać 
rowerem. Zwykle przed siebie, choć czasem 
mam też ochotę na małe wyzwania. Bywa 
to długość trasy np. 130 km albo jej trud-
ność - gdzieś na beskidzkich stromiznach. 
Tam mam czas na myślenie o sobie z dystan-
sem (uśmiech). Po takim wysiłku fizycznym,  
z przyjemnością powraca się do wysiłku inte-
lektualnego. Poza tym lubię spędzanie czasu 
z przyjaciółmi, rozmawiamy, czasami biesia-
dujemy, jest bardzo rodzinnie. 

- Czego Pan życzy, w nadchodzącym 
roku, naszemu miastu a czego sobie? 

- Boże Narodzenie to czas, kiedy nasze pro-
blemy odsuwamy na bok i szukamy bliskości 
drugiego człowieka. Życzę więc każdemu, so-
bie również, doświadczenia takiej właśnie ser-
decznej bliskości rodziny, przyjaciół, sąsiadów, 
ale może również i dotychczasowych wrogów. 
A co przyniesie Nowy Rok? Mam nadzieję, że 
zmiany na lepsze, tak w życiu każdego z nas, 
jak i całego miasta. Dobrze by było, żebyśmy 
spróbowali w nadchodzącym roku ocenić, 
na ile wypełniamy powierzone nam zadania  
i oczekiwania względem nas. I jak wypełniają 
swoje zadania ludzie, których sami obdarzyli-
śmy swoim zaufaniem. Taka refleksja pomoże 
nam podjąć dobre decyzje podczas przyszło-
rocznych wyborów.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jan Ostoja

Mam nadzieję, że nowy rok 
przyniesie zmiany na lepsze

Rozmowa z Krzysztofem Chromym - Stowarzyszenie Obywatelskie Referendum

KrzySztof Chromy, 41 l., żonaty, dwoje dzieci, pracownik samorządowy, tłumacz przysięgły 
języka francuskiego, Stowarzyszenie Obywatelskie Referendum

- Praca w Urzędzie Miasta, najpierw  
w Rudzie Śląskiej, a obecnie  
w Chorzowie, dała mi szansę na zdobycie 
doświadczeń zawodowych, które będę 
mógł wykorzystać w pracy radnego. 
Uczestnicząc w sesjach Rady Miasta 
zauważyłem, że radni zadają wiele pytań 
czy zgłaszają wątpliwości, których by 
nie mieli, gdyby nieco lepiej znali zasady 
funkcjonowania administracji.

Krzysztof Chromy z synem Jaśkiem podczas wycieczki na wyspę Rugię
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W dzielnicy Godula odbyło się jedno ze 
spotkań prezydent Grażyny Dziedzic oraz 
jej zastępcy michała Pierończyka z miesz-
kańcami dzielnic północnych. Poruszane 
problemy dotyczyły głównie najbliższe-
go otoczenia mieszkańców. Ludzie pyta-
li o światła na przejściach dla pieszych 
remont niebezpiecznej nawierzchni ulicy 
Karola Goduli, trawniki, dzielnicowe parki, 
wycinkę drzew. Szczególnie dużo dysku-
towano na temat budowy nowych parkin-
gów. Nie ma się co dziwić, ponieważ wiele 
z tych spraw, o których mówiono i które są 
potrzebne mieszkańcom, wymaga moder-
nizacji oraz nowych inwestycji. 

Kilka obecnych osób stwierdziło, że 
pani Prezydent obiecywała już reali-
zację tych rzeczy na poprzednich spo-

tkaniach, a do tej pory nie zostały wykona-
ne. Urzędnicy tłumaczyli się, że to przede 
wszystkim zależy od tego, kto jest właści-
cielem terenu, a także brakiem pieniędzy 
w miejskiej kasie oraz nieprzychylnością  
w niektórych tematach Rady Miasta, zdaniem 
pani Grażyny Dziedzic tylko jedenastu „jej” 
radnych dba o mieszkańców Rudy Śląskiej.

Omówiono także nie wszędzie popraw-
nie przebiegającą segregację i wywóz śmie-
ci, za które rudzianie wnoszą wysokie opła-
ty do miasta.

Były również bardzo osobiste sprawy, m.in. 
jedna z kobiet zarzuciła pani Prezydent nie 
wywiązanie się z obiecanego odszkodowania 

dla jej rodziców w związku z pożarem miesz-
kania, otrzymała wymijającą odpowiedź. 
Mieszkańcy kilkakrotnie poruszali na spotka-
niu także kwestie komunikacji miejskiej. Od-
powiedzi pani Prezydent były delikatnie mó-
wiąc dziwne. Grażyna Dziedzic twierdziła, że 
za wszystkie niedogodności winę ponosi Ko-
munikacyjny Związek Komunalny GOP, na 
który miasto nie ma żadnego wpływu. We-
dług pani Prezydent KZK GOP zlikwidował 
dwie linie autobusowe w północnych dzielni-
cach, w tym jedną jedyną, która była w Ru-
dzie Śląskiej dochodowa. Z ust Prezydent 
padło także stwierdzenie, że Tramwaje Ślą-
skie S.A. rozpoczęły roboty w pasie drogowym 
bez wymaganej zgody, a jest to Spółka, do-
dajmy, świadcząca usługi na rzecz KZK GOP. 
Nasuwa się pytanie, czy czasem jako Prezy-
dent Miasta nie uczestniczy Grażyna Dzie-
dzic w pracach Zgromadzenia Wspólników 
KZK GOP-u oraz, czy ta funkcja nie jest do-
datkowo płatna? (odpowiedź brzmi: dwa razy 
tak). Społeczeństwo Goduli, Rudy i Orzego-
wa wprowadzono więc w błąd. Władze Rudy 
Śląskiej przy tej okazji pochwaliły się także 
zmniejszeniem uciążliwości transportowych 
i brudu związanych z wywozem zwałowisk  
z Szombierek. W tym momencie odezwał się 

mieszkaniec Goduli, który był oburzony, dla-
tego, że kilkanaście razy próbował wraz wie-
loma mieszkańcami tę sprawę załatwić przy 
pomocy rudzkiego Urzędu Miasta, ale ich 
interwencje w UM kończyły się „spycholo-
gią” urzędników. Podziękował Komendanto-
wi Straży Miejskiej, ponieważ po wielu tele-
fonach, Strażnicy doprowadzili do spotkania 
Dyrektora Firmy zajmującej się rekultywacją 
hałd z tym mieszkańcem Goduli. Wówczas  
w czasie rozmowy został ustalony termin,  
w jakim Firma zobligowała się do używa-
nia lepszego sprzętu czyszczącego oraz do 
zwrócenia uwagi kierowcom na dostosowa-
nie szybkości do obowiązujących w terenie 
zabudowanym oraz egzekwowania od nich, 
aby nie przeładowywali swych pojazdów, 
gdyż niszczą wtedy ulice. Więc to mieszkań-
cy sami wzięli sprawę w swoje ręce. Dziwią 
niestety relacje w niektórych mediach, które  
w całkowicie odmienny sposób opisują poru-
szane tematy podczas cyklu spotkań miesz-
kańców z panią Prezydent Rudy Śląskiej  
w wybranych dzielnicach. Dziennikarstwo 
powinno być rzetelne i nie przeinaczać 
faktów, tego uczył nas znany dziennikarz  
śp. Bronisław Szmidt-Kowalski.

Tadeusz Domżalski

Dlaczego niektórym mediom 
brakuje rzetelności?

Panuje powszechna opinia, że 
młodzież niechętnie angażu-
je się w sprawy publiczne. to 
nieprawda. W sytuacji, kiedy 
lekceważone są ich potrzeby, 
nadzieje, aspiracje i plany, mło-
dzi ludzie chcą i potrafią nie 
tylko mówić, ale także działać. 

Piszę o tym w kontekście nasze-
go miasta. Wielu moich rówie-
śników o Rudzie Śląskiej nie 

mówi już „moje” miasto, bo małą oj-
czyznę znalazło na Wyspach Brytyj-

skich albo gdzieś w Polsce, gdzie jest 
łatwiej o pracę i mieszkanie. Mło-
dzi ludzie działający w Stowarzysze-
niu Obywatelskim „Referendum” ni-
gdzie się nie wybierają. Zostajemy  
w Rudzie Śląskiej, choć łatwo nie 
jest. Zostajemy, bo naszemu miasta 
nie jest potrzebna odnowa, ale zmia-
na. A zmienić trzeba wiele. Choć-
by podejście władz miasta do proble-
mów mojego pokolenia. Jeżeli ktoś 
jest wykształcony, to ma w naszym 
mieście spory problem. Powiatowy 
Urząd Pracy nie ma dla takich osób 

dobrych informacji. W serialu kome-
diowym „Świat według Kiepskich” 
główny bohater - notorycznie bezro-
botny, zawsze podchmielony i spę-
dzający cały dzień przed telewizorem 
Ferdek Kiepski - tłumaczy życiową 
pasywność hasłem, że nie ma pracy 
dla ludzi z jego „wykształceniem”. My 
nie jesteśmy kiepscy. Pokończyliśmy 
studia. Mamy chęć i zapał do pracy. 
Nie wyciągamy ręki po zasiłek, ale 
oferujemy nasz entuzjazm, poten-
cjał, umiejętności i wiedzę. Niestety, 
nasze miasto nie ma dla nas oferty. 
Obecne władze nie mają pomysłu na 
przyciągnięcie do Rudy Śląskiej in-
westorów, którzy stworzyliby miejsca 
pracy inne, niż w magazynach dys-
kontów spożywczych. Chcemy, aby 
Ruda Śląska była atrakcyjna, ale nie 
w infantylnym wydaniu, jaki serwu-
ją nam media zależne od magistratu. 

Tematem zasługującym na odręb-
ne potraktowanie jest polityka miesz-
kaniowa, a raczej jej brak. Większości 
młodych ludzi, mających niepewną 
lub źle płatną pracę nie stać, aby ku-
pić mieszkanie. Obecne władze mia-
sta, w tej materii nie mają nic do za-
oferowania poza sprzedażą kolejnych 
terenów firmom developerskim. Tak-

że w drogiej ofercie Towarzystw Bu-
downictwa Społecznego, przymiotnik 
„społeczny” pełni jedynie rolę styli-
stycznego ozdobnika. Prawidłowa na-
zwa powinna brzmieć TBK - Towa-
rzystwo Budownictwa Komercyjnego.

Nie piszę o tych problemach, aby 
wylewać żale przed szerokim audy-
torium. To są, m.in. sprawy, który-
mi chcemy się zająć. My, czyli Sto-
warzyszenie Obywatelskie „Refe-
rendum”. Nasz trzon stanowią lu-
dzie młodzi. Wkrótce nasze stowa-

rzyszenie określi terminy dyżurów, 
podczas których mieszkańcy będą 
nam mogli zgłaszać skargi, proble-
my, sprawy, a także pomysły na lep-
sze funkcjonowanie Rudy Śląskiej. 
Te pomysły zrealizujemy, kiedy nasz 
głos stanie się słyszalny nie tylko  
w mediach, ale także na forum Rady 
oraz Urzędu Miasta. Nie chcemy 
Rudy Śląskiej odnawiać, bo słowo 
„odnowa” w ciągu ostatnich trzech 
lat mocno straciło na wartości w na-
szym mieście. Chcemy zmian. 

Nie chcemy odnowy, 
chcemy zmiany!

Katarzyna BłażyCa, 
wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Referendum.

W tym szczególnym, świątecznym okresie 
życzymy Państwu dużo zdrowia 

i spokoju ducha, a w Nowym 2014 Roku
jak najmniej trosk i samych trafnych wyborów.

Stowarzyszenie 
Obywatelskie 

Referendum

W przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe. Kto chce zasiąść w 
Radzie Miasta już teraz powinien pomyśleć o kampanii wyborczej. Nie ma 
lepszego miejsca do zaprezentowania swojej sylwetki, niż łamy „Prawdy”.



Dziwne zamieszanie 
panuje wokół przy-
szłorocznego budże-
tu miasta. Oddaje-

my ten numer gazety do druku 
20 grudnia. Tego dnia miała się 
odbyć sesja budżetowa. Temat 
przyszłorocznych finansów zo-
stał jednak wycofany z porząd-
ku obrad. Swojej opinii na temat 

przyszłorocznego budżetu nie 
wyraziła Regionalna Izba Ob-
rachunkowa. Nieoficjalnie do-
wiedzieliśmy się, że RIO miało 
zastrzeżenia do projektu przy-
gotowanego przez rudzki magi-
strat. Wszystko wskazuje na to, 
że debata nad budżetem odbę-
dzie się, podczas nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta. 

Projekt budżetu jest dostępny 
na stronach internetowych Urzę-
du Miasta. Wynika z niego, że 
prezydent Grażyna Dziedzic pla-
nuje w przyszłym roku zaciągnąć 
20 mln zł długu. Przypomnij-
my, że „lekka ręka” poprzedniego 
prezydenta była głównym orężem 
w kampanii wyborczej kandydatki 
„Odnowy”. Pierwszy rok rządów 

ul. Raciborska 14, 41-700 Ruda Śląska
tel. kom. 607 685 151; 693 182 078; www.wawelska.rsl.pl

Oferujemy:
 domowe obiady 
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 imprezy firmowe 
   i okolicznościowe
 realizujemy bony 
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Jako mieszkaniec Rudy Ślą-
skiej z niepokojem patrzę na 
następnego Prezydenta, któ-

ry zadłuża Rudę Śląską. Pani 
Grażyna Dziedzic planuje de-
ficyt w Budżecie Miasta Ruda 
Śląska na 2014 r. w wysokości 

ponad 20 mln zł. Nie dotrzymuje kolejnej obietnicy danej 
mieszkańcom podczas wyborów w 2010 roku. Martwi tak-
że mała ilość gminnych i powiatowych pieniędzy przezna-
czonych na projekty realizowane ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej. Nadal więc w 2014 roku, tak jak 
i w 2013 r. będziemy na szarym końcu w pozyskiwaniu ze-
wnętrznych pieniędzy wśród dużych polskich miast. Powin-
no być również więcej środków przeznaczonych na uzbroje-
nie terenów pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe 
oraz terenów pod usługi i produkcję, ponieważ tworzone tam 
są nowe miejsca pracy. Dobrym działaniem jest termomo-
dernizacja placówek oświatowych ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, jednak 
tutaj to sam WFOŚ motywuje do nowych inwestycji, jeże-
li poprzednie mają zostać rozliczone na korzystnych warun-
kach. Obawiam się także, że Budżet Rudy Śląskiej na 2014 
rok jest niedoszacowany w zakresie oświaty i kultury oraz 
bezpieczeństwa.

Zbigniew Domżalski, 
prezes Porozumienia dla Rudy Ślaskiej

Mija rok od uruchomienia Aquadromu. Chcieliśmy 
z tej okazji napisać artykuł o kondycji fi nansowej 
spółki. O tamtejszych atrakcjach wodnych informu-
ją uzależnione od magistratu media. Nie ma więc 
potrzeby, aby nasza redakcja musiała dołączyć do 
tego chóru pochlebców. 

Postanowiliśmy na-
pisać o konkretach, 
które interesują 

fundatorów tego obiektu, 
czyli wszystkich rudzkich 
podatników. Chcieliśmy, 
ale nie napiszemy. W listo-
padzie, w ramach dostępu 
do informacji publicznej, 
zwróciliśmy się do Urzę-
du Miasta z wnioskiem o 
ujawnienie informacji do-
tyczących Aquadromu. 
Dostaliśmy odpowiedź od-
mowną, czyli - mówiąc 
potocznie - spuszczono nas po brzytwie. Dowiedzieliśmy się 
jedynie, że firma zatrudnia obecnie 78 osób. Informacje na 
temat rzeczywistej kondycji Aquadromu dalej pozostaną więc 
w sferze domysłów. Wiemy, że jest kiepsko, ponieważ miasto 
uruchomiło poręczenie gwarantujące spłatę budowy obiektu. 
W optymistycznym wariancie, park wodny miał zarabiać na 

raty kredytu, własne utrzymanie, a może nawet wygenerować 
mały zysk dla miasta. Dzieje się scenariusz pesymistyczny. Z 
mniej lub bardziej oficjalnych informacji wynika, że miasto 
musi nie tylko spłacać raty, ale także dopłacać do utrzymania 
spółki. W jak wielkim dołku tkwi Aqudrom? Tego nie wie pra-
wie nikt. Czego chcieliśmy się dowiedzieć:

 Jakie są przychody i koszty?
 Jak przedstawiają się wyniki finansowe?
 Jak wygląda kwestia wynagrodzeń osobowych w spółce?
 Jak kształtuje się wskaźniki bieżącej płynności?
 Jak kształtują się wskaźniki zadłużenia długoterminowego?
 Jak kształtuje się wskaźnik rentowności sprzedaży?
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Mieszkańcom Rudy Śląskiej,
tym Małym i tym Dużym,

życzymy 
radosnych i spokojnych,  
pełnych ciepła i nadziei 

Świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym Roku 2014
wszelkiej pomyślności 
osobistej i zawodowej 

oraz cierpliwości i wytrwałości 
w realizacji planów,

w imieniu członków 
Stowarzyszenia

„Porozumienie dla Rudy Śląskiej”,
Zbigniew Domżalski
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Mętna woda

Trzeba przyznać, że pijarowców propagan-
dy sukcesu pani prezydent ma niezłych. „Suk-
cesy” promowane są nie tylko we własnej prasie 
pt. „Wiadomości Rudzkie”, ale także w mediach 
i prasie ogólnopolskiej. Koszty tej propagandy 
to odrębny temat i mam nadzieję, że kiedyś je 
poznamy, a zakładam, że nie są małe. Zazna-
czam, że nie mam nic przeciwko promowaniu 
miasta, bo jest to wręcz konieczne i uzasadnio-
ne, ale podstawowym warunkiem jest prawda 
i rzetelność przekazu, a nie tumanienie opinii 
publicznej, to jest działanie, któremu przyświe-
ca jeden główny cel, a mianowicie, utrzymanie 
się przy władzy. Jak podają media, ponad 73 
mln zł, czyli najwięcej od 3 lat, zamierzają w 
przyszłym roku przeznaczyć na inwestycje wła-
dze Rudy Śląskiej. Priorytetem mają być drogi, 
z dalszą budową trasy N-S, termomodernizacje 
placówek oświatowych oraz rozwój infrastruk-
tury sportowo - rekreacyjnej. Ogółem na projek-
ty drogowe miasto zamierza przeznaczyć pra-

wie 42 mln zł, czyli ponad połowę wszystkich 
środków przeznaczonych na inwestycje. Środki 
te nie uwzględniają dalszej budowy trasy N-S, 
na którą zabezpieczono ponad 13 mln zł i, jak 
można wywnioskować, będzie jedyną inwesty-
cją, która ma szanse być znacząco dofinansowa-
na ze środków zewnętrznych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 - 2020, o ile czegoś nie 
sknocimy na etapie składania wniosku, a póź-
niej wykonania inwestycji. O przykładach, chy-
ba nie muszę przypominać.

Jednak do rzeczy. Moje rozgoryczenie wywołuje 
fakt, że jesteśmy chyba jednym z niewielu miast, 
które lubi budować tylko i wyłącznie za swoje lub 
pożyczone, pogrążając się w maraźmie zadłuże-
nia. A po drugie, realizujemy inwestycje, które 
nic nie wnoszą, jeśli chodzi o atrakcyjność dla po-
zyskania nowych inwestorów, którzy zainwesto-
waliby tutaj swoje środki i stworzyli nowe miej-
sca pracy. Aby nie być gołosłownym podaję dwa 

linki do zaakceptowanych wniosków na dofinan-
sowanie budowy i przebudowy dróg lokalnych w 
ramach „Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność 
- Rozwój” w województwie śląskim, na lata 2013 
i 2014 :

- http://bip.katowice.uw.gov.pl/opracowania/
nppdl_ii/ostateczna_lista_rankingowa_woje-
wodztwo_slaskie_15012013.pdf

- http://bip.katowice.uw.gov.pl/opracowania/
nppdl_ii/ostateczna_lista_rankingowa_041213.
pdf.

Nie zauważyłem tam naszego miasta. Wyda-
jemy 42 mln złotych i nie jesteśmy zaintereso-
wani pozyskaniem 50% dofinansowania z bu-
dżetu państwa. Za to zadłużamy w 2014 roku 
nasze miasto o kolejne ponad 20 mln złotych, za-
ciągając kolejny kredyt, pożyczkę na zrealizowa-
nie opisywanych inwestycji drogowych. Przypo-
mnę, przewidywane zadłużenie miasta na koniec 
2013 r. wynosi 156 mln złotych, a w 2014 r. 176,7 

mln złotych. Dodatkowo pragnę przypomnieć, że 
w okresie ostatnich trzech lat nie poczyniono żad-
nych starań, aby zmniejszyć zadłużenie miasta. 
Rzeczywiste zmniejszenie zadłużenia to pozyska-
nie środków w wysokości ponad 40 mln złotych 
ze sprzedaży przez miasto Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej oraz uzyskanie, dzięki zabiegom 
pani Poseł Danuty Pietraszewskiej, 10 mln zło-
tych dofinansowania do budowy placu przed ra-
tuszem.

Jak wynika z powyższego, lubimy wydawać, 
nie potrafimy generować żadnych dochodów, okre-
ślanych jako nadwyżka budżetowa, którą można-
by było przeznaczyć na zmniejszenie zadłużenia 
miasta. Dodatkowo, według informacji płynącej 
z magistratu, zakładane zadłużenie na 2014 rok 
znacznie wzrośnie, ponieważ już dzisiaj urzędnicy 
otrzymali polecenie, aby dogadywać się ze sprze-
dawcami i usługodawcami w sprawie wydłużenia 
terminów płatności. Mówiąc wprost, chodzi o pła-
cenie w 2014 roku za zakup lub usługę wykona-
ną w 2013 roku. Do tego należy zadać sobie rów-
nież pytanie: czy Aquadrom będzie w stanie sam 
spłacać swoje zobowiązania, czy dalej będzie ruj-
nować nasze środki budżetowe? 

Czytelnik

 List do Redakcji

Budżetowy szkopuł

- ostatnie miejsce zajęła Ruda Śląska w zestawieniu 
uzyskanych dotacji unijnych. Tak wynika z rankingu miast, 
przygotowanego przez miesięcznik „Forum Samorządowe”.39.

Prezydent Grażyna Dziedzic chce w przyszłym roku zaciągnąć 20 mln zł długu. 
Historia zatoczyła koło, a raczej kółeczko. W 2010 roku, koniec z zadłużaniem 
miasta było hasłem, które wyniosło prezydent Dziedzic do władzy.FINANSE

Grażyny Dziedzic upłynął pod 
hasłem „zaciskania pasa”. Był to 
doskonały pretekst do przepro-
wadzenia drastycznych cięć w 
wydatkach, m.in. na sport, kultu-
rę i inwestycje. Z czasem okaza-
ło się, że zaciskanie pasa nie było 
zabiegiem aż tak koniecznym, po-
nieważ prezydent Grażyna Dzie-
dzic, realizując plany swojego 
poprzednika, sprzedała Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej, za 
40 mln zł. Wkrótce budżet mia-
sta zasilił także zwrot 10 mln zł z 
urzędu marszałkowskiego za bu-
dowę placu im. Jana Pawła II. W 
sumie daje to 50 mln zł. To kwo-
ta, o jaką zmniejszyło się zadłuże-
nie miasta w czasie prezydentury 

Grażyny Dziedzic. Hasłem pro-
mocyjnym drugiego roku kaden-
cji była inwestycyjna ofensywa. W 
praktyce oznaczało to wykonanie 
remontowej drobnicy, do wykona-
nia której zobowiązany jest magi-
strat. Trzeci rok, wyjątkowo, upły-
nął bez sloganu reklamowego. 
Być może, czwarty rok kadencji, 
ze względu na wzrost zadłużenia, 
zostanie ochrzczony rokiem po-
wrotu do źródeł. 

Od nowa, czyli po staremu
Zadłużenie Rudy Śląskiej
2013r. – 156 mln zł
2014r. – 176,7 ml zł

4,6 mln zł 
- tyle miasto musi w najbliższym czasie dopłacić 

Aquadromu. Prezydent miasta zwróciła się do 
radnych o zgodę na przejęcie udziałów w spółce 
w tej wysokości. Przypomnijmy, że latem radni 

zgodzili się na 7 mln zł dopłaty. 



- Tereny łowieckie w centrum aglomeracji 
śląskiej - czy to nie brzmi zabawnie?

- To nie żart, to jest prawda. Choć rejon ten jest 
tak ogromnym skupiskiem ludzi, zwierzyna znala-
zła sobie tutaj ostoję. Mało tego, na tych terenach 
można nawet polować.

- Każdy teren musi mieć gospodarza. Te-
reny łowickie również.

- „Gospodarzem” na tych terenach (Bytom, 
Ruda Śląska, Świętochłowice, Zabrze i Chorzów) 
jest Koło Łowieckie „Diana” Bytom. To „Dia-
na” prowadzi racjonalną gospodarkę łowiecką dla 
zwierzyny drobnej i grubej.

- Czyli polujemy!
- Polowanie jest ostatnim ogniwem na-

szych działań. Podstawa to ochrona środowiska,  
w tym zwierzyny, walka z kłusownictwem i dzi-
ko występującymi zwierzętami domowymi (psy  
i koty), coroczne zasiedlanie terenu bażantami, 
dokarmiania zwierzyny, budowanie podsypów, pa-
śników, pasów zaporowych, poletek żerowych, nę-
cisk, lizawek, wodopojów i innych urządzeń ho-
dowlano - łowieckich, potrzebnych do dobrej kon-
dycji zwierzyny.

- A polowania?
- Jeżeli zwierzyna jest w dobrej kondycji, zasie-

dlone ptactwo dorośnie - 30 procent jest pozyski-
wane, czyli można polować.

- Rok 2013 jest dla myśliwych rokiem 
szczególnym!

- Tak, jest to rok jubileuszu 90-lecia Polskiego 
Związku Łowieckiego. My, jako „brać łowiecka”, 
corocznie, 3 listopada świętujemy dzień nasze-
go patrona, św. Huberta. Polowanie w kołach za-
czyna msza św., potem jedziemy do kniei i trady-
cyjnie polujemy według odwiecznych prawideł. Po 
zakończeniu polowania robimy „pokot” z łowiec-
ką oprawą.

- Jubileusz, to czas świętowania, a także 
pamięci o tych, których już nie ma.

- „Łowiecki” Rejon bytomsko - tarnogórski 
uczestniczył w obchodach okręgowych i rejonowych 
90-lecia PZŁ. Uroczystości okręgowe miały miejsce  

w Siewierzu. Ponad-
to rejon uczestniczył 
w kolejnej pielgrzym-
ce myśliwych na Górę 
Świętej Anny. Z ło-
wiecką tradycją, pocz-
tami sztandarowymi, sto-
sowną oprawą i znamieni-
tymi gośćmi. Chcę się też po-
chwalić obchodami w moim ma-
cierzystym Kole - bytomskiej „Dianie”. 
Miały one miejsce w kościele p.w. Św. Barbary  
w Rudzie Śląskiej - Bykowinie, gdzie mszę św. 
odprawił nasz kapelan, ks. Jerzy Nowak. Potem 
było polowanie, które długo będą pamiętać jego 
uczestnicy.

Pamiętamy też o tych, którzy odeszli do „Krainy 
wiecznych łowów”. Na tę okoliczność zostały odpra-
wione msze polowe i złożone wiązanki kwiatów na 
grobach wieloletniego prezesów Wojewódzkiej Rady 
Łowieckiej, Alojzego Beczały z Chorzowa oraz Józe-
fa Żukowskiego z Tarnowskich Gór. Ale pamiętamy 
też o pozostałych, którzy na nasze poczynania patrzą  
z tamtego świata.

- Wróćmy do codzienności. Jak w roku 
2013 myśliwym „Diany” „darzył bór”?

- Sezon łowiecki 2013/2014 rozpoczął się 1 
kwietnia, zakończy się 31 marca przyszłego roku. 
Z zebranych informacji wynika, że plan realizowa-
ny jest pomyślnie. Zasiedliliśmy 250 bażantów na 
terenie Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Zabrza, By-
tomia i Chorzowa, wysypaliśmy 12 ton karmy, po-
siadamy 54 podsypy, siedem ambon, 300 metrów 
pasów zaporowych, sześć nęcisk oraz poletek zgry-
zowych.

- Jak układa się współpraca z wydziałami 
ochrony środowiska urzędów miast, które 
w zakres swoich obowiązków mają wpisane 
ochronę zwierząt?

- Z urzędami miast 
Świętochłowic, Za-
brza, Chorzowa i By-
tomia współpraca  
trwa od wielu lat  
i można powiedzieć, że 

jest to współpraca ścisła. 
Najgorzej jest w Rudzie 

Śląskiej. Od roku 2011 cał-
kowicie zanikła. Mogę podkre-

ślić, że wysłane do gminy pisma po-
zostają bez odpowiedzi.

- Czyli zwierzyna zostanie pozostawiona 
sama sobie?

- Nie, to byłoby nieludzkie. Musimy o nią za-
dbać, bo to część naszego środowiska.

- Przed nami zima, a więc praca z dokar-
mianiem, a z przyjemności polowania wigi-
lijne i noworoczne.

- Do pracy jesteśmy przyzwyczajeni, na polowa-
niach mam nadzieję, że św. Hubert będzie darzył.

- Zatem, Darz Bór!
- Darz Bór!

Z Tadeuszem Hutą rozmawiał Tadeusz Piątkowski
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ZADZWOŃ, ZAMÓW I ODBIERZ LUB ZJEDZ NA MIEJSCU!!!

ZAPRASZAMY

Polecamy prawdziwą 
Włoską Pizzę

JUŻ OD 18 zł 
Pizza AL.TONNO 32cm 

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

Restauracja & Pizza
„KATARZYNKA”

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

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

Oferujemy specjały 
kuchni śląskiej i włoskiej

Zestawy obiadowe 
JUŻ OD 9,90 zł

codziennie w godzinach 
od 12.00-15.00

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Rudzkie „Darz Bór”
Wydawać by się mogło, że centrum aglomeracji śląskiej, to 
tereny na wskroś przemysłowe, przez wiele lat niemiłosiernie 
degradowane, na których życie dzikiej zwierzyny jest trudne do 
wyobrażenia. okazuje się, że takie teorie są fałszywe. tereny rudy 
Śląskiej, Świętochłowic, zabrza, Bytomia czy Chorzowa są ostoją 
dzikiej zwierzyny, a tym samym terenem działania kół łowieckich. 
Jednym z nich jest bytomska „Diana”, która swym działaniem 
obejmuje rudę Śląską, Świętochlowice, Bytom, zabrze, Chorzów. 
o terenach łowieckich, o śląskich ostojach zwierzyny i jubileuszu 
Polskiego związku Łowieckiego rozmawiamy z Łowczym Koła 
Łowieckiego „Diana” - taDeuSzem hutą.

PRAWDA O RUDZIE ŚLĄSKIEJ  grudzień 2013r.

Z urzędami miast Świętochłowic, Zabrza, Chorzowa i Bytomia współpraca trwa od wielu lat  
i można powiedzieć, że jest to współpraca ścisła. Najgorzej jest w Rudzie Śląskiej. Od roku 2011 
całkowicie zanikła. Mogę podkreślić, że wysłane do gminy pisma pozostają bez odpowiedzi.
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Czy może być coś lepszego 
niż swojska, krucha, dobrze 
przyprawiona kiełbasa? Nie, 
ale pod warunkiem, że „swoj-
ska” to znaczy własnoręcznie 
zrobiona. 

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

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

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

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

a także na-
rzędzia po-

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

firma przy-
gotowała dar-

mowe receptury, 
a także służy facho-

wą radą.

Zrób sobie kiełbasę!

Czytelnicy „Prawdy”, 
zapewne w napię-
ciu i z uwagą śle-

dzą reality show „Dżoana 
i jej przyjaciółki z Miami”. 
W jednym z ostatnich od-
cinków pojawił się nawet 
seksuolog. Okazało się, że 

w związku pięknej Joanny 
i Romaina Zago, jej bosko 
przystojnego męża, prze-
stało iskrzyć. Podobno para 
od jakiegoś czasu nie upra-
wia seksu! Świat wstrzy-
mał oddech. Czy Dżoana 
i Romain zapłoną znów 

do siebie pożądaniem? 
Tego nie wie nawet „Praw-
da o Rudzie Śląskiej”. Ale 
to jeszcze nic. Niech ża-
łuje ten, kto przegapił od-
cinek z listopada ubiegłe-
go roku. Jedna z „przyja-
ciółek z Miami”, zła i pod-

stępna Adriana, dała naszej 
supermodelce w zęby! Po-
dobno minister spraw za-
granicznych interwenio-
wał w tej sprawie u sekre-
tarza stanu USA. Nikt nie 
będzie bezkarnie demolo-
wał naszego dobra narodo-
wego. Ale największa sen-
sacja wybuchła na począt-
ku grudnia. Piękna i znana 
z tego, że jest znana Dżo-
ana przyjechała do Rudy 

Śląskiej. Niestety, nie zna-
my kosztów tej wizyty, ale 
dżentelmeni w obecności 
pięknych kobiet nie rozma-
wiają o kasie. Cieszmy się 
więc, że Dżoanie podoba-
ło się u nas. Kto wie, może 
pozytywne rudzkie wibra-
cje sprawią, że wyprostują 
się łóżkowe perypetie z Ro-
mainem. Gorzej, jeżeli Ad-
riana, kiedy dowie się, że 
Dżoana była w Rudzie Ślą-

skiej, powtórzy swój wybryk 
z listopada. Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy się, że jed-
no z rudzkich stowarzyszeń 
chce przyznać Krupie ho-
norowe obywatelstwo na-
szego miasta, a później wy-
stawić ją w wyborach pre-
zydenckich.

Jeden z naszych Czytel-
ników napisał wiersz na 
cześć tej niezwykłej sytu-
acji. (jerry)

Sypią się liście, kłaniają drzewa
Szczenięta piszczą i dziatwa śpiewa
Niebiosa pruje gromkie „Hosanna!”
Do Rudy przybywa boska Joanna.

Pucują parkiet, kotary szyją
Wierci się portier, kelner uwija.
Gotowa czeka ze złota wanna
Albowiem przybywa boska Joanna.

Godzina zero, święto zacząć pora
Pręży się combo, paparazzich sfora.
W euforii senior, młodzian i panna.
Oto już wchodzi boska Joanna!

Cóż Mediolany i inne Paryże
Dizajnu stolica dziś u nas jak widzę.
Od jutra z nieba sypnie się manna
Bo nawiedziła nas boska Joanna!

Czas do puenty zmierzać Drogi Czytelniku,
Choć peany mnożyć by jeszcze bez liku.
Gdy miejskiej władzy idzie jak po grudzie
Nie pomoże nawet Dżoana Krupa w Rudzie…

Stańczyk Rudzki

Oda do Dżoany, 
czyli podsumowanie 
zbiorowego szaleństwa 
Andrzejkowego 
weekendu…

Karnawał w rudzie Śląskiej zaczął się już w grudniu. Prezydent Grażyna Dziedzic, 
na imprezie rozrywkowej w miejskim Centrum Kultury przebrała się za górnika. 
Pięknie mieniły się guziki munduru w blasku, jaki bił od Joanny (Dżoany) Krupy. 

Krupa na prezydenta!
Czy mogę Panią 
o coś zapytaĆ? Mów mi 

Dżoana!



Znamy wyniki przetargu na hurto-
wy zakup energii elektrycznej. Po-
nad 291 GWh (gigawatogodzin) 
do 26 śląskich i zagłębiowskich 

samorządów oraz 120 samorządowych spół-
ek i instytucji dostarczy spółka Tauron.

- Oszczędności, jakie powstały w wyniku 
przetargu wynoszą łącznie ponad 13 mln zło-
tych. Same tylko Świętochłowice zaoszczę-
dzą 253 tys. zł - podkreśla Dawid Kostemp-
ski, przewodniczący Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego i prezydent Świętochłowic. 

Spółka Tauron dostarczy 291 gigawato-
godzin energii całej grupie za niespełna 
73 mln zł. Tymczasem wszystkie podmioty 
tworzące grupę zakupową zarezerwowały 
na ten cel prawie 100 mln złotych. Realne 
oszczędności liczone w stosunku do cen 
płaconych przez gminy w tym roku wyno-
szą ponad 13 mln zł, czyli 19 procent. 

Dla przykładu, największe oszczędno-
ści osiągnęło miasto Katowice w wysokości 
prawie 3 mln zł. Zabrze - blisko 900 tys. 
zł, a najmniejszy uczestnik postępowania 
- gmina Świerklaniec, ponad 40 tys. zł, co 
stanowi niecałe 22% oszczędności. 

Przypomnijmy, że grupa zakupowa sa-
morządów z terenu województwa śląskiego 
już w ubiegłym roku osiągnęła blisko 8 mln 

zł oszczędności z tytułu wspólnego prze-
targu na zakup energii elektrycznej. Wte-
dy porozumienie podpisało 20 samorzą-
dów i 41 pozostałych podmiotów, a wolu-
men wynosił 191 GWh.

Za zaoszczędzone w tegorocznym prze-
targu pieniądze można wybudować np.  
90 kilometrów ścieżek rowerowych albo 
45 boisk szkolnych. Kwota ponad 13 mln 
zł wystarczyłaby również na zakup 15 au-
tobusów komunikacji miejskiej. Może to 
być wkład własny miast do projektów unij-
nych o wartości 90 mln zł. 

Przetarg na grupowy zakup energii 
dla śląskich i zagłębiowskich samorzą-

dów został ogłoszony w październiku br.  
W imieniu wszystkich podmiotów two-
rzących grupę zakupową procedurę prze-
targową przeprowadzała gmina Święto-
chłowice. Zaś Górnośląski Związek Me-
tropolitalny opisał przedmiot zamówienia 

i przejął na siebie ciężar związany z pro-
cedurami organizacyjno-prawnymi całe-
go przedsięwzięcia. Pracę nad organiza-
cją grupowego przetargu na zakup ener-
gii elektrycznej rozpoczęły się w czerwcu 
ubiegłego roku. (wt)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32 324 32 28, 32 467 33 11 od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 14 00.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w trybie przetargu ustnego (licytacji) 

Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A.
z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Lwowskiej 23, 40-389 Katowice

ZAPRASZA
Do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością 

i udziału w przetargu ustnym na sprzedaż:

Prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
o numerze ewidencyjnym 240/56 i powierzchni 5.106,00 m2 

(obręb 10 Gardawice, karta mapy 6), położonej w Orzeszu
(woj. śląskie) przy ul. Myśliwskiej.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KA1M/00037829/9.
Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 105.000,00 zł

Współrzędne GPS - N: 50o6’42.8”; E: 18o48’12”

Licytacja odbędzie się w dniu 12.02.2014r. o godz. 1100 w Katowicach,
ul. Lwowska 23, sala konferencyjna A021.

Warunki przetargu wraz z pełną informacją 
zostały opublikowane na stronie internetowej 

www.tauron-nieruchomosci.pl 

TAURON Wytwarzanie S.A. 
z siedzibą w Katowicach 40-389, ul. Lwowska 23,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach
pod numerem KRS 0000003157, 
NIP 632-17-92-812, REGON 276854946, 
kapitał zakładowy  1 553 036 160,00 zł
wpłacony w całości

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 324 32 28, 32 467 33 11 od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 14 00.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w trybie przetargu ustnego (licytacji) 

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

ZAPRASZA
Do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością i udziału w przetargu ustnym na sprzedaż:

Prawa własności nieruchomości lokalowej - lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 
1.400,70 m2 położonego w Łaziskach Górnych (woj. śląskie) przy ul. Leśnej 1.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KA1M/00060922/1.
Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 2.830.000,00 zł

Współrzędne GPS - N: 50o9’45”; E: 18o50’53”

Licytacja odbędzie się w dniu 12.02.2014r. o godz. 1200 w Katowicach,
ul. Lwowska 23, sala konferencyjna A021.

Warunki przetargu wraz z pełną informacją zostały opublikowane na stronie internetowej 
www.tauron-nieruchomosci.pl

TAURON Wytwarzanie S.A. 
z siedzibą w Katowicach 40-389, ul. Lwowska 23,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach
pod numerem KRS 0000003157, 
NIP 632-17-92-812, REGON 276854946, 
kapitał zakładowy  1 553 036 160,00 zł
wpłacony w całości

26 śląskich miast i gmin oraz 120 instytucji samorządowych wzięło udział 
we wspólnym przetargu na zakup energii elektrycznej. Oszczędności z tego 
tytułu wyniosły 13,5 mln zł. Ruda Śląska nie wzięła udział w przetargu.
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Ruda popłynęła z prądem

Do grupowego zakupu 
energii przystąpiło 12 miast 
metropolii Silesia: Bytom, 
Chorzów, Dąbrowa Górnicza, 
Gliwice, Jaworzno, Katowice, 
mysłowice, Siemianowice 
Śląskie, Sosnowiec, 
Świętochłowice, tychy, 
zabrze. z udziału w przetargu 
zrezygnowały:  
ruda Śląska i Piekary Śląskie.

SzaCuNKoWy Poziom oSzCzęDNoŚCi 
DLa uCzeStNiKóW PrzetarGu:

Bytom - 950 tys. zł
Chorzów - 774 tys. zł
Katowice - 2,9 mln zł
Zabrze - 873 tys. zł

Mikołów - 347 tys. zł
Świętochłowice - 253 tys. zł
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Ekonomiczne i edukacyjne 
efekty zastosowania pane-
li fotowoltaicznych w obiek-
tach użyteczności publicznej 

zaprezentowano podczas niecodzien-
nej konferencji prasowej Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zorganizowanej 
na dachu obiektów Sanktuarium 
Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy w Jaworznie - Osiedlu 
Stałym. 

Na pytania dziennika-
rzy odpowiadali prezes 
WFOŚiGW Gabriela Le-
nartowicz, senator Bo-
gusław Śmigielski, ks. 
proboszcz Józef Lenda  
i twórca instalacji foto-
woltaicznej Marian Błasz-
kiewicz oraz Bernard Błasz-
czyk - dyrektor regionalny 
ochrony środowiska oraz przed-
stawiciele spółki ciepłowniczej w Ja- 
worznie.

Instalacja fotowoltaiczna, która sta-
nęła w 2011 roku na dachu kościoła 
w Jaworznie to największa z czterech 
zarejestrowanych obecnie w kraju. To 
pierwszy w Polsce kościół, którego pro-
boszcz i Rada Parafialna zdecydowa-
li się zamontować na dachu świątyni 
instalację fotowoltaiczną oświetlająca  
i ogrzewającą obiekty kościelne.

312 modułów fotowoltaicznych o wy-
sokiej sprawności (ok 14,8%) pozwa-
la przekształcać promieniowanie sło-
neczne w energię elektryczną. W okre-
sie letnim, kiedy produkcja energii 

jest wyższa od zapotrzebowania obiek-
tu, nadmiar jest sprzedawany do sieci 
energetycznej. Produkcja energii z ca-
łej instalacji w słoneczny dzień wyno-
si 300-400 kWh. Rocznie daje to ok. 
65 tys. kWh. Umożliwia to nie tylko 
oświetlenie kościoła i dzięki ogrzewa-

niu podłogowemu utrzymanie stałej - 
ok 9 stopni temperatury w pomieszcze-
niach, ale także ogrzanie wszystkich ła-
wek w kościele.

To nowatorskie rozwiązanie udało 
się zrealizować dzięki wsparciu WFO-
ŚiGW w Katowicach, który dofinanso-
wał zadanie do 72% kosztów kwalifiko-
wanych. Dotacja wyniosła 283 tys. zł,  
a preferencyjna pożyczka 536 tys. zł. 
Pozostałe koszty stanowiły wkład wła-
sny inwestora. 

 Dzięki tej instalacji nie tylko osią-
gnięto efekty ekonomiczne, ale tak-
że środowiskowe. Znacznemu zmniej-
szeniu w Jaworznie uległa emisja rocz-
nych zanieczyszczeń pyłowo - gazo-
wych do atmosfery. Pyłu o 27 kg, dwu-
tlenku siarki o 290 kg rocznie, tlen-
ku azotu o 171 kg dwutlenku węgla  
o 94 tys. kg i tlenku węgla o 213 kg.

Prezes Gabriela Lenartowicz zwró-
ciła uwagę na to, że instalacja w ja-

worznickim sanktuarium to przykład 
przedsięwzięcia bardzo dobrze 

przemyślanego i obliczone-
go tak, by poniesione nakła-

dy jak najszybciej mogły się 
zwrócić. Nie ma bowiem 
dziś w kraju takiej moż-
liwości, aby duże insta-
lacje odnawialnych źró-
deł energii były szybko 
rentowne bez wsparcia 
ze środków publicznych. 

To więc, co wydarzyło się w Jaworznie 
pozwala stać się dobrym wzorem dla 
innych i to zarówno właścicieli obiek-
tów użyteczności publicznej, jak i in-
nych obiektów. Nic tak dobrze bowiem 
nie służy edukacji ekologicznej, jak do-
bry przykład sąsiada, tym bardziej, kie-
dy jest nim własny proboszcz - mówiła 
Gabriela Lenartowicz

Biorąc zatem pod uwagę ekonomicz-
ne, środowiskowe i edukacyjne korzyści 
wynikające z zastosowania w instytucji 
użyteczności publicznej najnowszych 
technologii wykorzystujących odnawial-
ne źródła energii, senator Bogusław 
Śmigielski wystąpił z do WFOŚiGW  
w Katowicach z wnioskiem o wyróżnie-
nie tej inicjatywy w sposób szczególny 
- jako modelowej w regionie inwestycji 
służącej zarówno ochronie środowiska, 
jak i kształtowaniu świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców. Zarząd Funduszu 
przyznał Radzie Parafialnej przy Sank-
tuarium nagrodę finansową za społecz-
ną aktywność i innowacyjność w po-
staci zastosowania paneli fotowoltaicz-
nych na budynku kościoła.

W ciągu ostatnich 3 lat WFOŚiGW 
w Katowicach dofinansował 77 in-
stalacji solarnych i fotowoltaicznych  
w obiektach użyteczności publicznej  
w województwie śląskim. Na ten cel ze 
środków Funduszu przeznaczono w po-
staci dotacji i preferencyjnych pożyczek 
ponad 33 mln zł.

także w rudzie Śląskiej, kościoły mogą sięgać po środki Wojewódzkiego funduszu 
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wśród projektów, które mogą 
liczyć na wsparcie WfoŚiGW, ważne miejsce zajmują inwestycje pozwalające wykorzystać 
energię słoneczną do ogrzewania i oświetlania budynków publicznych, także świątyń. 
Jak to wygląda w praktyce mogliśmy się przekonać w Jaworznie, gdzie w niezwykłych 
okolicznościach odbyła się prezentacja możliwości paneli fotowoltaicznych. 

Instalacje fotowoltaiczne na dachu kościoła w Jaworznie

Energia z nieba

Od lewej: Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW, senator Bogusław 
Śmigielski i ks. proboszcz Józef Lenda

Wywiadu udziela Bernard Błaszczyk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
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BŁęDy, BŁęDy, 
BŁęDy

Bielszowicka Zgoda mocno odmłodziła skład 
i na walkę o awans nikt nie liczył, ale na miejsce 
w trójce już tak. A jeśli nie na to, to przynajmniej 
na przyzwoitą grę. Tej niestety zabrakło.

Dwa zwycięstwa na rozpoczęcie rozgrywek na-
pawały optymizmem. Wywalczone zostały nie bez 
problemów, ale kłopoty te można było na karb 
braku doświadczenia młodych albo bardzo mło-
dych zawodniczek. Niestety, schody zaczęły się 
od trzeciej kolejki, w której rezerwy Ruchu Cho-
rzów dosłownie „rozbiły” ekipę z Bielszowic. Pod-
opieczne trenerki Flizikowskiej popełniły tyle błę-
dów, że można by obdzielić nimi kilka następnych 
spotkań. Nie trzeba było tego robić, gdyż w tych 
następnych ilość błędów nie malała, co miało od-
zwierciedlenie w wynikach. Poza zwycięstwem 
w Olkuszu, Zgoda przegrała pozostałe spotkania, 
zamykając rund zaledwie trzema zwycięstwami 
(przy pięciu porażkach), 152 bramkami zdobyty-
mi i 192 straconym. To dało sześć punktów i szó-
ste miejsce w tabeli. A powinno być dużo lepiej.

Zgoda jest zespołem bardzo młodym i ma 
w swoich szeregach kilka uzdolnionych oraz per-
spektywicznych zawodniczek. Szkopuł w tym, że 
brakuje im „przywódcy”. I nie chodzi tu o kogoś 
z wielkim doświadczeniem, ale o taką zawodnicz-
kę, które w trudnych momentach weźmie zespól 
w garść, a ciężar walki na swoje barki. I jeśli takiej 
zawodniczki się nie wykreuje, zespół będzie po-
pełniał spiralę błędów i strat, czyli kolejnych po-
rażek. Co jest przyczyną takiej postawy? Trudno 
powiedzieć, patrząc na to z boku. Prawdopodob-

nie zbyt mała ilość treningów i gier. W myśl po-
wiedzenia, że aby wygrywać, trzeba ileś meczów 
przegrać, wypada mieć nadzieję, że utalentowa-
na młodzież z Bielszowic, w drugiej rundzie poka-
że swoje drugie oblicze. Lepsze!

DruŻyNa 
WŁaSNeGo BoiSKa

Przed startem rozgrywek w ekipie Grunwal-
du pojawiło się kilka nowych nazwisk (w tym za-
wodnik z Egiptu), w większości była to młodzież, 
ale trzon zespołu pozostał bez zmian. Wydawać 

by się mogło, że już to powinno predysponować 
halembian do walki o awans. Zresztą takie wypo-
wiedzi można było przeczytać w prasie i na stro-
nie internetowej klubu. Ale jak to w sporcie bywa, 
boiskowa rzeczywistość zweryfikowała te zamia-
ry. Wysokie zwycięstwo nad rzeszowską Juvenią 
szybko przytłumiły dwie porażki w kolejnych spo-
tkaniach - z MTS-em w Chrzanowie i z MOSiR-
-em Bochnia na własnym parkiecie. Dalsze me-
cze, to dwa zwycięstwa na własnym parkiecie, 
jedno w Krakowie i wyjazdowe porażki. W efek-
cie wyszło na to, że Grunwald jest drużyną „wła-
snego parkietu” i to w konfrontacji z zespołami 

słabszymi. Zresztą z tymi prze-
ciętnymi nie potrafił też wygrać 
w meczach wyjazdowych. Dla-
czego? Kłopoty kadrowo organi-
zacyjne, to raz. Jechać na mecz 
z jednym bramkarzem, to ryzy-
ko. A tak było. Po drugie brak 
stabilności w grze. Jeśli zdarzą 
się momenty dobrej gry, to ni-
gdy w dłuższym wymiarze cza-
sowym. Przychodzi okres zała-
mania i wszystkie zdobycze zo-

stają zniweczone. Można się zastanawiać, czy 
przyczyną tego nie są braki kondycyjne. Po trze-
cie - nie najlepsza gra w obronie. Podopieczni 
trenera Księżyka tracą zbyt dużo bramek, nawet 
w meczach wysoko wygranych ze słabeuszami. 
Byłoby jeszcze gorzej, gdyby nie fakt, ze w tych 
spotkaniach mocną stroną halembian byli bram-
karze. I wreszcie bolączka numer trzy (a może 
jeden) - nie najlepsza skuteczność rzutowa. Ilość 
zaprzepaszczonych sytuacji do zdobycia bramek 
jest zbyt duża. Kilka procent wyższa skuteczność, 
być może dałaby dwa zwycięstwa więcej i obraz 
zespołu po pierwszej rundzie byłby inny. Może 

w rundzie rewanżowej? W sumie Grunwald od-
niósł cztery zwycięstwa (trzy we własnej hali) 
i pięć meczów przegrał. Osiem punktów, 267 
bramek zdobytych oraz 272 stracone, plasują ze-
spół na szóstym miejscu.

* * *

Przez wiele lat Ruda Śląska była wpisana 
w mapę handballowej Polski, a nawet Europy. 
W roku 2011 z tej mapy została skreślona Zgoda 
(wycofano ją z Superligi), z pierwszej ligi do dru-
giej spadł SPR Grunwald. Z ust miejskich decy-
dentów padały słowa, że tak trzeba było, ale jest to 
stan przejściowy i lada moment drużyny te powró-
cą na utracone pozycje. Miały być plany wspar-
cia, strategie, sukcesy... Dziś oba te zespoły grają 
w trzeciej klasie rozgrywkowej, podsumowuje-
my ich osiągnięcia, a tak na dobrą sprawę, to one 
walczą o przetrwanie i za bardzo nie ma chętnych 
do ich wsparcia. Pomimo obietnic. Nie pozostaje 
nic innego, jak mieć nadzieję, że ten stan potrwa 
krótko, gdyż rok 2014 jest rokiem wyborczym, 
a wtedy jak wiadomo, „słowa stają się faktem”. Oby!

Tekst i foto: Tadeusz Piątkowski

trwa dobra passa piłkarzy halowych w Pucha-
rze Polski. Na początku grudnia w Chorzowie 
rozegrano turniej finałowy Pucharu Polski na 
szczeblu Śląskiego związku Piłki Nożnej. Pięć 
drużyn grało o awans do kolejnej rundy, już 
z udziałem zespołów ekstraklasy.

Aby grać dalej, trzeba było zająć pierwsze albo dru-
gie miejsce w turnieju. Halembianie zagrali na 
miarę umiejętności oraz oczekiwań i awansowali 

z drugiego miejsca. Na pierwszym miejscu uplasował 
się Strzelec Gorzyczki.

W pierwszym spotkaniu podopieczni trenera To-
masza Klimasa pokonali 2:0 Energetyka z Jaworzna, 
w drugim 3:2 - Bad Boys Tychy, w trzecim 2:1 Silesię 
Chorzów i dopiero w ostatnim meczu musieli uznać 
wyższość Strzelca Gorzyczki, z którym przegrali 2:3. 
Mecz ten nie miał jednak żadnego znaczenia, gdyż 
po trzech pierwszych spotkaniach piłkarze Gwiazdy 
mieli już zapewniony awans.

W barwach Gwiazdy gali: Daniel Mężyk - Dawid 
Majnusz, Jakub Szol, Wojciech Działach, Olaf Białek, 
Piotr Hiszpański, Paweł Martyn, Szymon Łuszczek 4 
bramki, Łukasz Bereta, Ariel Piasecki 1, Adrian Zabłocki 
1, Bartosz Siadul 1, Dorian Grudzień 2. 

Trener: Tomasz Klimas (Tapi)
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Gwiazda gra dalej

Grubo pod kreskąNa początku grudnia pierw-
szą rundę rozgrywek zakoń-
czyła druga liga piłki ręcznej 
kobiet i mężczyzn. Dwa ze-
społy: Zgoda w lidze pań i SPR 
Grunwald w lidze mężczyzn 
uplasowały się na szóstych 
miejscach w tabeli. W stosun-
ku do oczekiwań, lokaty te na 
pewno nie satysfakcjonują 
i są grubo „pod kreską”, gdyż 
w przedligowych planach 
miało być dużo lepiej.
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Biegnąc, słyszy się nie tylko swoje serce, 
tętno i płynącą krew, ale też swoje my-
śli. Myśli, które przewijają się przez gło-
wę z szybkością dużo większą, niż poko-

nywanie dystansu. O czym myśli biegnący zawod-
nik, kiedy jest zmęczony, kiedy ma dość bolących 
mięśni i płuc oraz kaprysów aury? Czy chce jak 
najszybciej zakończyć „katowanie” organizmu?  
A może ma jakieś marzenia, refleksje, może pra-
cuje twórczo lub wspomina? O czym myśli? Za-
pytałem o to Augusta Jakubika, który podczas 
wrześniowo-październikowego, samotnego biegu 
z Rudy Śląskiej do Watykanu, nie po raz pierw-
szy przeżywał taką „samotność długo-
dystansowca. Oto jego przemy-
ślenia.

Człowiek, a szcze-
gólnie sportowiec 
ma wiele marzeń. 
Jednym z moich 
marzeń było 
p o k o n a n i e 
biegiem trasy 
z Rudy Ślą-
skiej do Wa-
tykanu w jak 
najkrótszym 
czasie. By to 
marzenie speł-
nić, trzeba do nie-
go dojrzeć. Ja stwier-
dziłem, że rok 2013 to 
czas, by je realizować. Po 
rocznych przygotowaniach, 23 
września o godzinie 9.00 wyruszyłem je 
spełniać. Rozpocząłem z dużymi obawami, jednak 
nie wątpiłem w powodzenie tego przedsięwzięcia.

Początek był sympatyczny. Spora grupa przy 
pożegnaniu, pierwsze kilometry w towarzystwie 
młodzieży, pierwszy dzień z klubowymi kolegami 
przy boku, a potem? Dwóch towarzyszących ser-
wisantów i ....

Bardzo dobrą decyzją był udział mojej żony na 
pierwszych pięciu etapach, która dbała o całe za-
plecze, a ja koncentrowałem się głównie na bie-
gu. Te pierwsze dni były najtrudniejsze, ponieważ 
organizm bronił się przed tak dużym wysiłkiem. 
Osoba bliska bardzo pomaga przetrwać trudne 
chwile. Przekonałem się o tym nie raz i prawie za-
wsze Krystyna (żona Augusta, przyp. Tapi) była 
w pobliżu. Czasami nie musi nic robić, nic mó-
wić. Wystarczy, że jest. Teraz, w okresie gdy trze-
ba było zmusić organizm do codziennego wysiłku, 
też była.

Zawodnicy uprawiający sport wyczynowo po-
wielają tezę, że podczas wysiłku, ciałem steruje 
głowa. Częstokroć, gdy nogi, ręce i płuca odma-

wiają posłuszeństwa, głowa mówi - wytrwaj, jesz-
cze chwila wysiłku i osiągniesz cel. Te organizmy, 
które głowy słuchają, stają na najwyższym po-
dium!

Moja głowa odpowiednio sterowała ciałem i 
codziennie byłem bliżej mety w Watykanie. Każ-
dego dnia rozpoczynałem bieg o godzinie 9.00 
i przez kolejne osiem godzin pokonywałem dy-
stans 75-80 kilometrów. W czasie biegu mogłem 
przeanalizować poprzednie wyprawy sztafetowe 
do Watykanu i innych miejsc w Europie, wiele 
rzeczy zaplanować. Myśląc o takich rzeczach, 
gubi się poczucie czasu, zajęty umysł zapomina 

o wysiłku i bólu.
Człowiek, a zatem i spor-

towiec jest stworzeniem 
stadnym. W trudnych 

chwilach potrzebu-
je kontaktu z in-

nymi, którzy po-
trafią wesprzeć 
choćby do-
brym słowem.

Miałem ta-
kie „bratnie 
dusze”. To 
moi serwisanci 

Stanisław Jurek  
i Zbyszek Fijał-

kowski. Zawsze 
mogłem na nich li-

czyć, a na niektórych 
odcinkach towarzyszyli mi 

biegnąc. To było ważne wsparcie.
Czy do końca? Przychodzą chwile, gdy 

zmęczenia i bólu oszukać się nie da. Różni za-
wodnicy, różnie na narastające zmęczenie reagu-
ją. Jedni płaczą, inni przeklinają, jeszcze inni nie-
naturalnie się śmieją ...

Bywały dni, że było bardzo ciężko, a łzy same 
płynęły z wysiłku i w tych momentach przesła-
nie, z którym biegłem dodawało mi nowych sił, 
dzięki czemu pokonywałem największe kryzysy. 
Bardzo budujące były telefony od najbliższych  
i znajomych. Regularnie w czasie wyprawy 
dzwonił do mnie proboszcz bazyliki z Wadowic, 
dziekan Stanisław Jaśkowiec zapewniając o mo-
dlitewnym wsparciu jego i całej wadowickiej spo-
łeczności.

Sprzymierzeńcem bądź wrogiem długodystan-
sowców jest aura. Biegający w tereni maratończy-
cy i ultramaratończycy nie mają możliwości unik-
nięcia utrudnień związanych z kaprysami aury. 
Spiekota, opady czy chłód powodują dodatkowe 
stresy.

Mimo że biegłem na południe Europy, pogo-
da okazała się dużym przeciwnikiem. Mijają-

ce mnie samochody „zapewniały” mi co chwi-
le prysznic, a to przy niskiej temperaturze nie 
było przyjemne. Częste przebieranie skutkowa-
ło dużym praniem wieczorem, a przy tak du-
żym zmęczeniu to też był jakiś problem. Naj-
ważniejsze w tym wszystkim było odpowiednie 
odżywianie i dobranie płynów by codziennie 
mieć nowe wiele siły do pokonania zaplanowa-
nego dystansu. Ten element zadziałał i wszyst-
kie etapy pokonywałem zgodnie z wcześniej-
szym planem.

Psychika to kolejny sprzymierzeniec lub wróg 
sportowca, szczególnie samotnika, który biegnąc 
do celu, długo go nie widzi. Wielu sportowców 

twierdzi, że gdy widzą napis „meta”, nogi niosą ich 
jakby lżej i szybciej.

Po minięciu Rimini pokazały się pierwsze dro-
gowskazy na Rzym i wówczas biegło się zdecydo-
wanie łatwiej. Ten odcinek był najtrudniejszy, po-
nieważ do samej mety towarzyszyły mi niekończą-
ce się podbiegi i zbiegi. Po 23 dniach, 15 paździer-
nika szczęśliwie dobiegłem do Rzymu na polski 
kawałek ziemi w Domu Pielgrzyma na Via Cassia. 
Powitanie przez przedstawiciela polskiej ambasa-
dy oraz rodzinę i najbliższych sprawiły mi ogrom-
ną radość.

W każdym wyścigu najtrudniejszy jest finisz. 
Meta w zasięgu, obawa, by tuż przed kreską nic 
się nie wydarzyło i jednocześnie radość w duszy, 
że osiągnięcie celu jest tuż, tuż... 

15 października do przebiegnięcia pozostał mi 
już ostatni, najkrótszy 14-kilometrowy etap do speł-
nienia marzenia. Następnego dnia w dniu 35 Rocz-
nicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papie-
ża o godzinie 8.30 dobiegłem do Watykanu, czu-
jąc się człowiekiem szczęśliwym i spełnionym. Klę-
cząc przy grobie Jana Pawła II podziękowałem mu 
za opiekę na trasie i za Jego wspaniały pontyfikat.

Augusta Jakubika wysłuchał Tadeusz Piątkowski
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Wszystkim naszym Kontrahentom,

najserdeczniejsze ¿yczenia 

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wielu sukcesów 

w nadchodz¹cym roku 2014
sk³ada 

Prawdy o Rudzie Œl¹skiej

zdrowych, spokojnych i rodzinnych 

i wszelkiej pomyœlnoœci 

Pracownikom wraz z rodzinami
oraz Czytelnikom
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Nie biegłem sam
„Samotność długodystansowca”, to pojęcie znane tym, którzy decydują się 
na długi, a czasem bardzo długi bieg, podczas którego walczą nie tylko z ry-
walami i dystansem, ale przede wszystkim swoimi słabościami i myślami. 



REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

- Rozmawiamy na gorąco po premierze debiutanc-
kiej płyty. Jakie wrażenia po promocyjnym koncercie? 
Jesteście zadowoleni ze swojego pierwszego „muzycz-
nego dziecka”

- Tak,to prawda. W piątek 29 listopada w „Mateczniku”, 
dzięki patronowi medialnemu TV Sfera, odbył się promocyjny 
koncert naszej debiutanckiej płyty zatytułowanej „Na gitarze 
wciąż gram”. Był to dla zespołu bardzo ważny dzień, dlatego 
cieszymy się, że z naszego zaproszenia skorzystali: zespół Nas 
Troje, Beata i Marcin i debiutująca na scenie śląskiej muzy-
ki Monika Konopka. Muszę przyznać, że zaskoczyła mnie fre-
kwencja. Kiedy zobaczyłem wypełnioną gośćmi salę pomyśla-
łem, że to połowa sukcesu. Zostało nam już tylko martwić się 
o to, jak zostaniemy przyjęci, a w zasadzie jak zostaną przyję-
te nasze piosenki. Jeśli chodzi o to, czy jesteśmy zadowoleni 
z pierwszej płyty, to powiem: Tak, chociaż szczerze mówiąc 
wolelibyśmy, żeby zadowoleni byli słuchacze. Jak na razie spo-
tykamy się z pozytywnym odbiorem, co nas niezmiernie cieszy. 
Może zabrzmi to nieskromnie, ale taka jest prawda, że gdy-
by nie mój upór, to dzisiaj nie byłoby ani płyty, a może nawet 
i zespołu. Jestem osobą zawziętą i jak coś zaczynam, to staram 
się doprowadzić to do końca. Dlatego możemy w końcu wspól-
nie cieszyć się naszą pierwszą, mam nadzieję że nie ostatnią, 
płytą. 

- Jak długo trwały prace nad repertuarem albumu?
- Od powstania pierwszego utworu, a jest nim „Tylko 

z Tobą”, do ostatniego minęło prawie dwa i pół roku. Może to 
długo, ale nie chcieliśmy robić nic na siłę. Zależało nam głów-
nie na tym, aby każda piosenka miała dobry tekst i wpadają-
cą w ucho muzykę. Ważne było również dotarcie do słucha-
czy w każdym wieku. To była na prawdę ciężka praca, dlatego 
dziękuję serdecznie mojemu przyjacielowi Mateuszowi Szym-
czykowi z zespołu Bez Nazwy, spod pióra którego wyszły teksty 
i muzyka do każdego utworu. 

- Gdybyście mieli zareklamować płytę komuś, kto 
nie miał wcześniej kontaktu z Waszą muzyką, to po-
wiedzielibyście...

- A czy jest jeszcze ktoś, kto nas nie zna? Hahaha... A tak 
poważnie, to zachęcamy wszystkich do posłuchania. Wydaje 
mi się, że jeśli jesteśmy na śląskich listach przebojów zarów-
no telewizyjnej i radiowej to znak, że jest pozytywny odbiór na-
szej muzyki. Na płycie znajduje się 12 utworów. Są piosenki 
nastrojowe na specjalne okazje tylko we dwoje, ale i też szybkie 
na domowe prywatki i okazjonalne na urodziny, czy jako po-
dziękowanie dla rodziców. Gwarantuję, że każdy znajdzie coś 
dla siebie. 

- Jakie działania promocyjne planujecie w najbliż-
szym czasie?

- Na pewno odbędzie się kilka imprez promujących płytę. 
W najbliższych dniach można nas będzie usłyszeć w rozgło-
śniach radiowych. TV Sfera wyemituje koncert promocyjny 
z „Matecznika” dla wszystkich, którzy nie byli a mieliby ochotę 
obejrzeć i posłuchać. Zainteresowanych płytą i pracą zespołu 
zapraszamy na naszą stronę www.ritorno.pl lub na profil face-
bookowy zespołu. No i życzymy miłego odbioru.

Rozmawiał: ROD

Spotykamy się 
z pozytywnym 
odbiorem

Rozmowa 
z mIChałem BzIUKIem, 

liderem rudzkiego zespołu Ritorno.
Wśród osób, które do 15 stycznia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy książkę, 
Dariusza Jerczyńskiego „Historia Narodu Śląskiego”. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Pan Adam 
Grudniok z Halemby. Prosimy o odbiór książki: Dariusza Jerczyńskiego „Historia Narodu Śląskiego”, 
w siedzibie redakcji, Mikołów, ul. Rynek 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.


