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PIECYKI GAZOWE
MONTAŻ I DOSTAWA 

GRATIS!

zamontujpiecyk.pl

798-728-500
517-289-170

ZADZWOŃ
OFERUJEMY 
SPRZEDAŻ I MONTAŻ  
PIECYKÓW ŁAZIENKOWYCH 
W DUŻYM ASORTYMENCIE  
I KONKURENCYJNYCH CENACH

Przyszłość 
KWK Ruda 
pod znakiem 
zapytania

W piątek (25.09) o godz. 16 na Placu Jana Pawła II 

odbędzie się MANIFESTACJA GÓRNIKÓW
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Pellet drzewny 
15 kg 

Drewno kominkowe 
układane: buk, dąb, sosna

* promocja ważna do wyczerpania zapasów
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W najbliższą niedzielę (27.09) 
obchodzić będziemy Światowy 
Dzień Serca. O naszym 
najważniejszym organie 
powinniśmy dbać nie tylko od 
święta, lecz na co dzień.  
O tym, co możemy zrobić dla serca, 
rozmawiamy z lek. med. Elżbietą 
Wądek, ordynatorem Oddziału 
Kardiologicznego z Pododdziałem 
Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA

O serce dbajmy nie tylko od święta

– Z jakimi problemami pacjenci zgła-
szają się najczęściej i jakie choroby serca 
dominują?

– Największy odsetek pacjentów, którzy 
do nas trafiają, to chorzy z niewydolnością 
serca, czyli z uszkodzeniem mięśnia serco-
wego na tle różnych chorób, najczęściej 
z powodu choroby wieńcowej. Druga liczna 
grupa pacjentów to osoby z przewlekłą cho-
robą wieńcową, które przyjmujemy z za-
ostrzeniem dolegliwości. W ich przypadku 
podejmujemy decyzję, czy chory wymaga 
diagnostyki inwazyjnej, czy dalszego lecze-
nia zachowawczego. Kolejna grupa to pa-
cjenci z rozpoznanymi wadami serca, u któ-
rych w trakcie ambulatoryjnego leczenia 
narastają objawy. Stosunkowo duża liczba 
pacjentów to chorzy z zaburzeniami rytmu 
serca. Najczęściej jest to migotanie przed-
sionków. Relatywnie mała grupa osób, które 
trafiają do naszego szpitala, to pacjenci 
z nadciśnieniem, z krytycznym wzrostem 
ciśnienia, u których leczenie do osiągnięcia 
wartości bezpiecznych musi być prowadzo-
ne w warunkach nadzoru lekarskiego. 
Wśród rzadko hospitalizowanych młodych 
pacjentów to często chorzy z zapaleniem 
mięśnia sercowego i zapaleniem osierdzia.

– Na co więc powinniśmy zwrócić uwa-
gę, aby zmniejszyć ryzyko chorób serca?

– Profilaktyka pierwotna polega na pod-
jęciu działań prozdrowotnych minimalizu-
jących ryzyko wystąpienia chorób układu 
krążenia w kolejnych latach bądź opóźniają-
cych ich wystąpienie. Działania te są ukie-
runkowane na czynniki ryzyka chorób ser-
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cowo-naczyniowych zależne od każdego 
z nas tj. palenie tytoniu, otyłość, spożycie 
alkoholu, czy dieta. Te, na których wystą-
pienie mamy ograniczony wpływ, ale któ-
rych przebieg możemy zmieniać, przestrze-
gając zaleceń lekarskich to cukrzyca, nadci-
śnienie oraz zaburzenia lipidowe.

– Czy wobec tego bez względu na wiek 
każdy z nas powinien robić sobie badania 
pod kątem chorób układu krążenia? Ja-
kie badania profilaktyczne powinniśmy 
wykonywać i jak często?

– To są pytania, które często słyszymy 
w poradni. Badania dotyczące podstawo-
wych czynników ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych to poziom cukru, lipidogram 
oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Jeżeli cho-
dzi o badania, które powinniśmy wykonać, 
to zawsze powinny być one zlecone po prze-
dyskutowaniu problemu z lekarzem. Dlate-
go że zakres tych badań zależy od czynni-
ków ryzyka (np. wieku, obciążenia dzie-
dzicznego, otyłości, palenia tytoniu). Różna 
jest też interpretacja wyników badań. W tej 
chwili bardzo dobrze widać to przy ozna-
czaniu poziomu cholesterolu. Dla osoby 
zdrowej poziom cholesterolu LDL tzw. złe-
go powinien być poniżej 116 mg%. Nato-
miast dla pacjentów chorych z tzw. ekstre-
malnym ryzykiem, czyli takich, którzy 
w ciągu dwóch lat mieli dwa epizody zacho-
rowań, będących skutkiem miażdżycy, po-
ziom, do którego mamy dążyć, to 40 mg%. 
To właśnie z lekarzem powinniśmy uściślić 
rodzaj badania oraz to on powinien odnieść 
się do uzyskanego wyniku. Sugeruje się ba-
danie przesiewowe poziomu cukru powyżej 
45. roku życia oraz u osób młodszych, które 
borykają się z nadwagą i otyłością oraz 
u których występuje przynajmniej jeden do-
datkowy czynnik ryzyka tej choroby. Takim 
czynnikiem może być obciążenie rodzinne, 
niska aktywność fizyczna, czy przebyta cu-
krzyca w ciąży. Po 18. roku życia każdy po-
winien przynajmniej raz zmierzyć ciśnienie. 
Nadciśnienie rozpoznajemy przy wartości 
powyżej 140/90 po kilkakrotnych pomia-
rach, ale wartość, która jest optymalna, wy-
nosi poniżej 120/80. Jeżeli ciśnienie jest 
optymalne, czyli poniżej 120/80 to dalsza 

kontrola wystarczy raz na pięć lat. Jeżeli 
wynosi 120-129/80-84, to raz na trzy lata. 
W momencie, gdy ciśnienie jest wysokie 
prawidłowe, czyli do 130-139/85-89, to ba-
danie kontrolne trzeba przeprowadzić raz 
w roku. Badanie poziomu cholesterolu LDL 
należy rozważyć u kobiet powyżej 50. roku 
życia i u mężczyzn powyżej 40. roku życia. 
Warto je także wykonać w wieku młodszym 
w przypadku, gdy wywiad rodzinny jest ob-
ciążający. To znaczy wtedy, gdy w rodzinie 
były epizody sercowo-naczyniowe u męż-
czyzn poniżej 55. roku życia i u kobiet poni-
żej 60. roku życia. Te elementy profilaktyki 
należy uzgodnić we współpracy z lekarzem. 
Natomiast to, co każdy z nas może zrobić 
w trosce o zdrowie, to troska o pozostałe 
czynniki ryzyka chorób sercowo-naczynio-
wych.

– Zapewne chodzi o dietę?
– To jedna z najważniejszych kwestii, na 

którą mamy wpływ. Jedno z głównych zale-
ceń w diecie przyjaznej sercu to niedosala-
nie potraw. Dzienna dawka soli to 5 gra-
mów, czyli jedna łyżeczka. Obowiązują nas 
też ograniczenia co do spożywania tłusz-
czów. Tzw. nasycone kwasy tłuszczowe po-
winny dostarczać poniżej 10 proc. całkowi-
tej energii w ciągu dnia. Jeszcze większe 
restrykcje powinny dotyczyć kwasów nie-
nasyconych typu trans, które występują 
m.in. w ciasteczkach, herbatnikach, czy 
utwardzonej margarynie. Te powinny stano-
wić poniżej jednego procenta zapotrzebo-
wania energetycznego. Należy natomiast 
pamiętać o dwóch, trzech porcjach warzyw 
i owoców w ciągu dnia – po 200 gramów 
z każdej z tych grup. Z kolei ryby powinny 
gościć przynajmniej dwa razy w tygodniu 
na naszych stołach. Przekładanie tych liczb 
na codzienną dietę jest trudne, więc aby po-
znać wszystkie zalecenia, jakie konkretnie 
produkty należy ograniczać, a które są do-
bre dla naszego serca, polecam tabele przy-
gotowane przez Instytut Żywności i Żywie-
nia w Warszawie (wraz z wywiadem dostęp-
ne na stronie internetowej www.wiadomo-
scirudzkie.pl – przyp. red.). Bezwzględnie 
w ramach diety należy ograniczyć alkohol. 
Zalecane jest, aby nie przekraczać 20 gra-

mów alkoholu etylowego na dobę u męż-
czyzn i 10 g u kobiet. 33 ml piwa to 12 g, 
a kieliszek wódki – 16 g. W tym miejscu 
chcę zwrócić uwagę na to, aby mieć świado-
mość, że piwo także jest alkoholem. To nie 
jest koktajl witaminowy, ani napój gazowa-
ny, który gasi pragnienie, tylko alkohol. 
Systematyczne spożywanie kilku piw dzien-
nie jest czynnikiem toksycznym, który pro-
wadzi do uszkodzenia mięśnia sercowego. 
Serce traci swoją wydolność jako pompa. 
Tymczasem całkiem spora grupa pacjentów 
to chorzy z uszkodzeniem serca na tle tok-
sycznego wpływu alkoholu.

– Czy obserwuje Pani w ostatnich la-
tach większą świadomość pacjentów, je-
żeli chodzi o ryzyko chorób serca?

– Z jednej strony jest świadomość niektó-
rych zagrożeń. Jednak nie przekłada się to 
na działania. Nadal problemem jest palenie 
tytoniu. O tym, że nadmiar alkoholu i pale-
nie  papierosów szkodzi, nikogo nie trzeba 
już przekonywać. Natomiast biorąc pod 
uwagę liczbę osób, które w dalszym ciągu 
palą, czyli systematycznie pracują na swoją 
zgubę, jest zatrważająca. Przyjmuje się, że 
palacz skraca sobie życie o ok. 10 lat z tytu-
łu wszystkich chorób będących konsekwen-
cją palenia tytoniu. Pacjenci często zgłasza-
ją, że nie są w stanie rzucić palenia. Jest to 
jednak kwestia motywacji. Jeżeli ta jest, ale 
nadal nie potrafimy poradzić sobie z nało-
giem, należy skontaktować się z lekarzem, 
aby ustalić, czy jest możliwe wsparcie far-
makologiczne.

– A co z ruchem? Czy każdy wysiłek jest 
dobry dla naszego serca? Jak często powin-
niśmy ćwiczyć i przede wszystkim jakiego 
rodzaju ćwiczenia mogą nam pomóc?

– Masa ciała to czynnik, na który mamy 
wpływ poprzez dietę i aktywność fizyczną. 
Określana jest ona wskaźnikiem BMI. Pra-
widłowy wynosi od 20 do 25. Drugim para-
metrem jest obwód w pasie, który u męż-
czyzn nie powinien przekraczać 94 cm,  
a u kobiet 80 cm. Aktywność fizyczna jest 
wskazana zawsze, w każdym wieku i nieza-
leżnie od schorzeń. Nasza sprawność zależy  
nie tylko od wydolności serca, ale  
również sprawności układu mięśniowo-

szkieletowego, a tą budujemy systematycz-
nymi ćwiczeniami. Niemniej pacjenci, któ-
rzy są obciążeni chorobami układu krążenia 
i do tej pory nie ćwiczyli, powinni wrócić do 
aktywności po porozumieniu z lekarzem. 
Ważne jest, żeby ćwiczyć systematycznie  
i zaczynać od  ćwiczeń o lekkim obciążeniu, 
przechodząc wraz z poprawą naszej wydol-
ności do umiarkowanego i dużego wysiłku, 
a nie narzucać sobie od razu np. 10-kilome-
trowego biegu raz w tygodniu. Incydentalny 
duży wysiłek zwiększa ryzyko powikłań nie 
tylko ze strony serca, ale również narządu 
ruchu. Powinniśmy ćwiczyć ok. 30 minut 
dziennie. Jeżeli nie jest to możliwe, można 
zmniejszyć wymiar czasu treningów lub ich 
liczbę. Jednak w tygodniu na ćwiczenia 
w sumie powinniśmy poświęcić ok. 150 mi-
nut. Zalecany wysiłek to trening aerobowy, 
czyli m.in. spacery, marsz, marszobieg albo 
bieg, narciarstwo, jazda na rolkach, pływa-
nie i wiosłowanie. Wskazany jest również 
trening siłowy, czyli oporowy, który chroni 
przed utratą masy kostnej. Zaczynamy od 
lekkiego wysiłku, przez umiarkowany, do-
chodząc do intensywnego. Lekki wysiłek 
fizyczny to ćwiczenia, przy których tętno 
jest na poziomie 50-60 proc. tętna maksy-
malnego (220 minus wiek). Duży wysiłek to 
natomiast 75 proc. do 90 proc. tętna maksy-
malnego. Trening oporowy powinien być 
prowadzony w seriach od jednego do trzech 
po kilkanaście powtórzeń. Pamiętajmy 
więc, że stan naszego serca to nie tylko płeć, 
wiek i obciążenia dziedziczne, ale również 
wiele czynników, na które mamy wpływ 
każdego dnia.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
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Z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia 
Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Kuś w Rudzie Śląskiej 

SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA 
naszym klientom, partnerom biznesowym,
oraz wszystkim pracownikom. 

Dziękujemy za zaufanie, wieloletnią współpracę, wsparcie 
oraz wniesienie istotnego wkładu w rozwój naszej firmy.

Rodzina Kuś

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 17, tel. 32 248-26-14, www.zpm-kus.pl

POLITYKA

Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego m.in. poseł z Rudy Ślą-
skiej, Marek Wesoły został zawieszony w prawach członka par-
tii Prawo i Sprawiedliwość. To pokłosie sejmowego głosowania 
w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. 

Poseł Marek Wesoły  
został zawieszony

Chodzi o tzw. „piątkę dla zwie-
rząt”, która wprowadza zakaz ho-
dowli zwierząt na futra i wykorzysty-
wania zwierząt do celów rozrywko-
wych i widowiskowych, a także 
ograniczenie uboju rytualnego. Pod-
czas piątkowego głosowania za przy-
jęciem noweli głosowało 356 posłów, 
75 było przeciw, a 18 wstrzymało się 
od głosu. Jeżeli chodzi o posłów klu-
bu PiS, to 176 było za, 38 przeciw 
(w tym 17 posłów PiS, 19 posłów So-
lidarnej Polski i dwóch Porozumie-
nia), zaś 15 wstrzymało się od głosu. 

W związku z tym, że część posłów 
PiS-u zagłosowała niezgodnie z dys-
cypliną partyjną, prezes partii Jaro-
sław Kaczyński postanowił zawiesić 
15 członków PiS-u. Jednym z nich 
jest poseł Marek Wesoły z Rudy Ślą-
skiej. 

– Otrzymaliśmy sprzeczne infor-
macje odnośnie tego, jaki jest charak-
ter głosowania. Przed czytaniami  
i głosowaniem wicerzecznik PiS Ra-
dosław Fogiel powiedział wyraźnie, 
że głosowanie jest światopoglądowe, 

ideologiczne i nie ma charakteru poli-
tycznego. Taka wypowiedź dawała moż-
liwość głosowania zgodnie ze swoimi 
przekonaniami i zawsze tak było w na-
szej partii. Posłowie w pierwszym dniu 
głosowania dostosowali się do tego 
stwierdzenia. Dyscyplina partyjna zo-
stała wprowadzona w drugim dniu gło-
sowania, przy drugim czytaniu. Stąd 
moje zdziwienie, dlaczego zostałem za-
wieszony – mówi poseł Marek Wesoły. 
– Przyjmuję do wiadomości, że dyscy-
plina została wprowadzona i powinna 
być kara za jej złamanie, ale nie do 
końca zgadzam się z tak surową karą 
zawieszenia czy wykluczenia. Na razie 
nie otrzymałem pisemnego uzasadnie-
nia w tej sprawie. Jest to informacja 
medialna. Chciałbym poznać argumen-
ty, które pozwolą mi na zrozumienie, że 
decyzja, która została podjęta, jest pra-
widłowa. Wówczas będę mógł się do 
tego odnieść lub odwołać od decyzji. 
Jestem od wielu lat działaczem Prawa 
i Sprawiedliwości, pracuję dla tej partii 
już od wielu lat i nie mam poczucia, że 
zrobiłem coś złego – dodaje. JO

OŚWIETLENIE

Cały rudzki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej do końca listopada wzbogaci się o nowe oświetlenie LED. To kolejny etap 
kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego w mieście na nowe – ekologiczne i energooszczędne. W ramach rozstrzy-
gniętego przetargu w najbliższych tygodniach zainstalowanych zostanie blisko 650 nowych opraw oświetleniowych. 
Oprócz DTŚ-ki nowe oświetlenie pojawi się m.in. na większości trasy N-S oraz ul. Niedurnego na odcinku od ul. Hallera do 
ronda w Chebziu.

DTŚ-ka i trasa N-S z LED-ami

– Kompleksową modernizację oświetlenia 
ulicznego realizujemy od kilku lat. Dzięki te-
mu zmniejsza się emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery. Zmniejsza się także zapotrzebowa-
nie na energię i tym samym koszty utrzyma-
nia, poprawia się też estetyka miasta i bezpie-
czeństwo mieszkańców – mówi prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Zawsze szukamy ze-
wnętrznego finansowania inwestycji, tak też 
jest w przypadku najnowszych zadań związa-
nych z wymianą oświetlenia, na realizację 
których pozyskaliśmy środki aż z dwóch źró-
deł – podkreśla.

Rozstrzygnięty ostatnio przetarg dotyczy 
10 lokalizacji. W ramach inwestycji wymie-
nione zostaną łącznie 644 oprawy. Najwięk-
szą jej część obejmuje modernizacja oświe-
tlenia na całej długości rudzkiego odcinka 
DTŚ-ki, gdzie zainstalowanych zostanie aż 
319 nowych opraw. Drugim pod względem 
liczby nowych LED-owych opraw miejscem, 
będzie trasa N-S. Lampy zostaną zainstalo-
wane na odcinku trasy z najstarszym oświe-
tleniem.  Kolejną ulicą, gdzie pojawi się no-
we oświetlenie będzie ul. Niedurnego. 
– 55 opraw zainstalowanych zostanie od 
skrzyżowania z ul. Hallera do ronda w Cheb-
ziu. Na pozostałym odcinku ulica już posiada 

oświetlenie LED-owe, które zamontowano 
w poprzednich latach – informuje Marcin Lis 
z Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Dodatkowo w ramach rozstrzygniętego 
przetargu wymiana oświetlenia obejmie  
ul. Jaśminów, gdzie pojawi się nowe oświe-
tlenie na dotychczasowych słupach stalowych 
oraz ul. Węglową, gdzie wymienione zostaną 
oprawy znajdujące się na słupach kompozy-
towych. Ponadto inwestycja obejmie wymia-
nę oświetlenia na ul. Klary, Katowickiej  
od nr 118 do 134 oraz Przedszkolnej, Solskie-
go i Fabrycznej. Na trzech ostatnich ulicach 
wymienione zostaną także dotychczasowe 
słupy betonowe, które zastąpione zostaną no-
wymi aluminiowymi.

Przypomnijmy, że już latem w mieście wy-
mieniono 700 starych opraw oświetleniowych 
i zastąpiono je nowymi ekologicznymi. Inwe-
stycje te zrealizowano w Halembie (172 opra-
wy LED przy ul. Kłodnickiej i Solidarności), 
Nowym Bytomiu (108 opraw przy ul. Szaro-
tek, Chorzowskiej, Pokoju, Ratowników, Ja-
na Szymały i Spółdzielczej), Wirku 
(101 opraw przy ul. Osiedlowej, Jarzębino-
wej i Fryderyka Joliot-Curie), Kochłowicach 
(81 opraw przy ul. Kamiennej, Wschodniej, 
Brzozowej i Opolskiej), Goduli (76 opraw 

przy ul. Joanny i w Parku Mickiewicza), By-
kowinie (72 oprawy przy ul. Górnośląskiej), 
Orzegowie (64 oprawy przy ul. Bytomskiej 
i Grunwaldzkiej) oraz Rudzie (20 opraw przy 
ul. Bankowej i Stanisława).

Realizowane w tym roku zadania to część 
czwartego etapu modernizacji oświetlenia 
ulicznego, zaplanowanego na lata 2020-2021. 
Ma on objąć wymianę 3751 opraw i 667 słu-
pów oświetleniowych. – Wartość projektu to 
prawie 16 mln zł. Na jego realizację pozyska-
liśmy ponad 12 mln zł ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na la-
ta 2014-2020. Wsparcie przyznała nam też 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, któ-
ra przeznaczyła na ten cel ponad 1,6 mln zł 
w ramach Programu działań na rzecz ograni-
czenia niskiej emisji w roku 2020 – zaznacza 
wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Przypomnijmy, że poprzednie etapy zosta-
ły zrealizowane w latach 2016-2019, a ich 
łączna wartość to ponad 3,6 mln zł. Na każdy 
z nich miasto również pozyskało unijne dofi-
nansowanie, którego suma wynosi prawie 
1,6 mln zł. W sumie zamontowano ponad 
460 opraw LED i ponad 220 słupów alumi-
niowych. TK
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BUDŻET OBYWATELSKI

Zadania do budżetu obywatelskiego 2021 wybrane
Boiska do piłki nożnej i koszykówki w Halembskiej Strefie Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24  
oraz 12 projektów małych – rudzianie wybrali inwestycje do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok. 
W głosowaniu wzięło udział ponad 8,6 tys. osób, najwięcej w ośmiu dotychczasowych edycjach.

– Rudzianie wciąż najchętniej głosują na projekty zwią-
zane z rekreacją i sportem – zauważa prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Jeszcze raz dziękuję wszystkim głosującym, 
autorom projektów i osobom zaangażowanym w ich pro-
mocję – dodaje.

W głosowaniu wzięło udział ponad 8,6 tys. rudzian. 
W ośmiu dotychczasowych głosowaniach jest to najwyż-
sza frekwencja. Ponad 95% głosów oddano za pośrednic-
twem platformy elektronicznej rudaslaska.budzet-
obywatelski.org, przy czym w prawie trzech czwartych 
przypadków użyto w tym celu urządzeń mobilnych. Gło-
sowanie tradycyjne wybrało niecałe 5% mieszkańców. 
Wśród głosujących więcej było kobiet, których udział 
wyniósł ponad 60%.

Najwięcej osób zagłosowało pierwszego dnia, kiedy 
zrobiło to ponad 2,7 tys. głosujących. Pierwszy głos od-
notowano 4 minuty po rozpoczęciu głosowania, o półno-
cy z 6 na 7 września. Ostatni oddany został tuż przed za-
kończeniem głosowania – 13 września o 23:59.

Przypomnijmy, że pula środków na rudzki budżet oby-
watelski w 2021 r. to 4 122 640 zł, z czego 1 042 640 zł na 
projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 
280 tys. zł), a 3 080 000 zł na projekty małe (z kosztem 
realizacji do 280 tys. zł).

Szczegółowe informacje o projektach, ich lokalizacji 
oraz liczbie głosów oddanych na wszystkie biorące udział 
w głosowaniu zadania, można sprawdzić na stronie  
https://rudaslaska.budzet-obywatelski.org/.

WG

Projekty wybrane do realizacji

Projekt duży Liczba głosów

Boiska do piłki nożnej i koszykówki w Halembskiej Strefie 
Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24

1311

Projekty małe Liczba głosów

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 1246

Multifunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 21 748

Modernizacja boiska do koszykówki  
przy Szkole Podstawowej nr 6

723

Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kochłówki 701

Kosze w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek 
z przeznaczeniem na cele charytatywne w każdej dzielnicy

563

Piramida linowa i inne nowe atrakcje na placu zabaw  
przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego

457

Street Workout Park w Bielszowicach 405

Rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 405

Sensoryczny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 47 404

Rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica 372

Strefa relaksu na osiedlu Ficinus 329

Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21 280

PREzYDEnT 
MIASTA 

RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu 
mieszkalnego usytuowanego na terenie 

Miasta Ruda Śląska:
– ul. Alfonsa zgrzebnioka 10/11,
stanowiącego własność Miasta  

Ruda Śląska a przeznaczonego do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej  

na rzecz najemcy.

PREzYDEnT 
MIASTA 

RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu 
mieszkalnego usytuowanego w budynku 

mieszkalnym na terenie  
Miasta Ruda Śląska:

– ul. Dunajewskiego 7A/7,
stanowiącego własność Gminy Miasta 

Ruda Śląska a przeznaczonego do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej  

na rzecz jego najemcy.

OGłOSzEnIA
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RUDZKIE SMAKI

Metrowiec i egzotyczny dorsz smakami wakacji
Przekładane kremem ciasto oraz dorsz w sezamie przepisami 
wakacji w konkursie „Rudzkie Smaki”. Receptury nadesłały Te-
resa Chlubek oraz Agnieszka Gross. Z kolei hasłem września są 
jabłka i gruszki. Do końca miesiąca można podzielić się swoimi 
pomysłami na dania z wykorzystaniem tych owoców.

Na lipiec proponujemy metrowca – dwu-
kolorowe ciasto, przekładane masą budynio-
wą. Łagodne w smaku, a przede wszystkim, 
jak sama nazwa wskazuje, to duża porcja, 
która wystarczy dla gości podczas letnich 
pikników. Ciasto można podawać polane so-
sami z owoców sezonowych lub adwokatem.

Z kolei ryba pieczona w panierce z seza-
mem z dodatkiem risotto na mleku kokoso-
wym i sałatką z ogórka to propozycja letnie-
go, lekkiego obiadu. Takie składniki jak 
mleko kokosowe, trawa cytrynowa, imbir 
czy sezam nadają potrawie egzotycznego 
smaku i wyglądu. – Pomysł na danie zrodził 
się z nostalgii za egzotycznymi smakami 
z wakacyjnych wyjazdów. Połączenie pod-
stawowych składników z dodatkami charak-
terystycznymi dla kuchni azjatyckiej zaowo-
cowało przepisem, który stał się jednym 
z ulubionych w naszym rodzinnym menu 
– mówi Agnieszka Gross, autorka przepisu.

– Kontynuujemy kulinarną zabawę z rudz-
kim magistratem. Obok głównej nagrody, 
którą jest publikacja zwycięskiego przepisu 
w kalendarzu na przyszły rok, laureaci po-
szczególnych miesięcy otrzymują w tej edy-
cji książkę kulinarną pt. „Nastoletnie wypie-
kanie. Pyszne i fi t” autorstwa Justyny Dra-
gan – mówi Iwona Małyska z Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.

Do końca września  można przesyłać do 
rudzkiego magistratu przepisy na dania 
z wykorzystaniem jabłek lub gruszek. – To 
najpopularniejsze owoce w Polsce, a do te-
go istnieje wiele odmian. Z pewnością w me-
nu każdego domu znajdzie się przepis z wy-

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

HOROSKOP

WRÓŻKA 
JADZIA

Baran – Niepowstrzymana 
energia zmusi Cię do reali-
zacji celów życiowych bez 
względów na okoliczności. 
Działaj!
Byk – Czasem zamiast in-
teresu stulecia lepszy jest 
święty spokój. Kompro-
mis stwarza nowe szanse. 
Skorzystaj z nich.
Bliźnięta – Nie martw się 
problemami. Dzięki zdro-
wemu rozsądkowi poko-
nasz wszystkie przeciwno-
ści.
Rak – Sukces masz w za-
sięgu ręki. W nadchodzą-
cych dniach zawrócisz ko-
muś w głowie. W pracy 
spokój.
Lew – Poczujesz się do-
wartościowany i kochany. 
Wcześniejsze niesmaki 
w Twoim związku znikną 
bez śladu.
Panna – Ciesz się każdą 
chwilą. Partner zrobi 
wszystko, byś czuła się 
dobrze. Nie planuj brania 
kredytu.
Waga – Coraz więcej kon-
fl iktów i niepokojów. Wy-
bawienie przyjdzie dopie-
ro pod koniec tygodnia.
Skorpion – To już na-
prawdę ostatni dzwonek, 
aby wziąć sprawy w swoje 
ręce. Później możesz nie 
mieć czasu.
Strzelec – Nie przeceniaj 
swoich możliwości, wypo-
czywaj. Twój organizm 
będzie osłabiony.
Koziorożec – Uważaj na 
siebie i mniej wydawaj 
pieniędzy, bo będzie to 
przyczyną wielu zmar-
twień.
Wodnik – Możliwe częst-
sze niż dotychczas kłótnie 
z partnerem. Oderwij się 
od wszystkich kłopotów.
Ryby – Właśnie teraz do-
konasz czegoś, na co dłu-
go czekałaś. Pomyślnie 
załatwisz wiele spraw.

Tel. 607-468-787

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), 

ul. Różyckiego 30, 
tel. 607-468-787
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POZIOMO: 1 – jarmark, 5 – Loda tan-
cerka, 8 – mit. gr. muza poezji miłosnej, 
9 – część nogi, 11 – noga dzika, 12 – do-
wódca kozacki, 15 – bęben afrykański, 
17 – kasza jaglana, 20 – robota, 21 – jap. 
walka zapaśnicza, 24 – smar maszynowy, 
25 – krzyk, hałas, 28 – murzynek z bajki, 
29 – wyrwana z zeszytu, 32 – szwajcarskie 
frytki, 33 – podpalił Rzym, 36 – anyż 
gwiazdkowy, 39 – ptak z rodz. nektarników, 
42 – jucha, 43 – dwukołowy wóz u Kirgi-
zów, 45 – pęczak 46 – tkanina ścienna, 
47 – odzienie.

PIONOWO: 1 – szabla turecka, 2 – tył 
konia, 3 – okazała galera, 4 – pierw. chem., 
5 – Przylądek w Chile, 6 – trąd, 7 – tuman, 
jełop, 10 – małpiatka z Madagaskaru, 
13 – jedn. natężenia prądu, 14 – moloch, 
smok latający, 16 – imię cyganki z „Chaty 
za wsią”, 17 – dawna budka z tanim mię-
sem, 18 – francuski taniec, 19 – dychawica, 
21 – wieprz, 22 – zgiełk, tumult, 23 – wiru-

jąca część prądnicy elektr., 26 – w zimie na 
drodze, 27 – wąski pas roli, 30 – urządzenie 
radiolokacyjne, 31 – zimą na rzece, 34 – szal 
futrzany, 35 – persona, 37 – mit. gr. król Sa-
laminy, 38 – jezioro w Afryce, 40 – do kry-
cia dachów, 41 – rakieta świetlna, 44 – ku-
ruru.

Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł, 
który jest do realizacji w fi rmie handlowej 
„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40), 
otrzyma jedna osoba spośród tych, które na-
deślą na adres redakcji (Ruda Śl., ul. Nie-
durnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem 
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 
10 dni od daty zamieszczenia konkursu. Po 
odbiór kuponu z krzyżówki „WR 36” zapra-
szamy do redakcji „Wiadomości Rudzkich” 
(pon.-pt. w godz. 8-14) Reginę Tompalską. 
Prawidłowe hasło: „Szukaj w ludziach do-
bra”. Za poprawną odpowiedź zwycięzca 
otrzyma również książkę z wydawnictwa 
Prószyński i S-ka.

korzystaniem jabłek czy gruszek i to nie tylko 
na słodko – mówi Iwona Małyska. Receptu-
ry  można wysłać do 30 września br. drogą 
e-mailową na adres media@ruda-sl.pl z do-
piskiem „Rudzkie Smaki”.

Metrowiec
Ciasto: 1 szklanka cukru, 4 żółtka, 10 ły-

żek wody, 10 łyżek oleju, 2 łyżki kakao, 
1 szklanka mąki krupczatki, 1 łyżeczka prosz-
ku do pieczenia.

Ucieramy żółtka z cukrem, dodajemy wo-
dę, olej i dalej mieszamy. Następnie dodaje-
my mąkę z proszkiem do pieczenia na prze-
mian z ubitymi białkami. Ciasto dzielimy na 
dwie części i do jednej dodajemy kakao 
i mieszamy. Ciasta przekładamy do foremek 
keksowych (o długości ok. 30 cm) wysmaro-
wanych masłem i posypanych mąką. Piecze-
my ok. 40 min. w temperaturze 180°C.

Krem: 3 szklanki mleka, 8 łyżek kaszy 
manny, 1 szklanka cukru, 2 cukry waniliowe.

2 szklanki mleka z cukrem i cukrami wa-
niliowymi zagotowujemy. Kaszkę rozpro-
wadzamy w pozostałym mleku i dodajemy 
do gotującego się mleka, szybko mieszając, 
aby nie powstały grudki. Pozostawiamy do 
ostygnięcia. Ucieramy miękkie masło mik-
serem na puszystą masę. Dalej miksując, 
dodajemy po jednej łyżce zimną kaszkę.

Polewa czekoladowa: 150 g masła, 75 g 
kakao, 180 g cukru pudru, 5-6 łyżek mleka.

Masło roztapiamy, dodajemy kakao, cu-
kier puder i mleko. Mieszamy, ale nie gotu-
jemy. Ciemne i jasne ciasto kroimy na krom-
ki o grubości ok. 2 cm. Smarujemy je kre-
mem maślanym i łączymy na przemian: raz 

jasna masa, raz ciemna. Jeśli pozostało jesz-
cze trochę masy, możemy posmarować całe 
ciasto. Wstawiamy je do lodówki, aby krem 
stwardniał. W tym czasie przygotowujemy 
polewę. Polewamy całe ciasto i wstawiamy 
do lodówki. Gotowe ciasto kroimy nożem 
na ukos.

Dorsz  w sezamowej panierce 
z kokosowym ryżem 
 i tajskimi ogórkami

Składniki: fi lety z dorsza – ok. 40 dag, jaj-
ko, bułka tarta – 4 łyżki, sezam – 4 łyżki, sól, 
ryż sypki, mleczko kokosowe – puszka 
400 ml, kolendra świeża, papryczki chili 
– 2 sztuki, ogórek zielony,  koperek – pęczek, 
limonka, trawa cytrynowa – 1 świeża łody-
ga, imbir – kłącze.

Przygotowanie: Do garnka wlewamy 
puszkę mleka kokosowego, odmierzoną 

puszkę wrzącej wody i odmierzoną puszkę 
sypkiego ryżu. Solimy i gotujemy pod przy-
kryciem, często mieszając do miękkości 
według przepisu na opakowaniu. Pod ko-
niec gotowania dodajemy posiekaną kolen-
drę i papryczki chili.

Zielone ogórki szatkujemy na cienkie 
plasterki. Dodajemy drobno pokrojony ko-
perek, starty na tarce imbir, pociętą w pla-
sterki trawę cytrynową i sól. Mieszamy ra-
zem i wszystko obfi cie polewamy sokiem 
z limonki.

Filety z dorsza solimy i maczamy w roz-
kłóconym jajku, panierujemy w bułce tartej 
wymieszanej z uprażonymi na suchej patel-
ni ziarnami sezamu. Smażymy na rozgrza-
nym oleju do zarumienienia. Usmażoną ry-
bę tuż przed podaniem skrapiamy sokiem 
z limonki. IM
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Justyna i krzysztof oraz ich 6-letni syn Dominik na początku września stracili wszystko. ogień strawił ich miesz-
kanie na Bykowinie. Rodzina została bez dachu nad głową. Rudzianie mieszkają u bliskich i szukają mieszkania 
do wynajęcia. Chcieliby jednak wrócić do swojego dotychczasowego lokum. aby było to możliwe, potrzebny 
jest kompleksowy remont mieszkania. Z pomocą ruszyli przyjaciele Justyny i krzysztofa oraz Fundacja aktywni 
My. Trwa zbiórka pieniędzy na wsparcie pogorzelców.

15 lat dorobku spłonęło w 15 minut

Wszystko wydarzyło się błyskawicznie. 
Dominik zauważył, że dzieje się coś nie-
pokojącego. Zaalarmował swojego tatę i już 
musieli uciekać z mieszkania. Mimo szyb-
kiego przyjazdu Straży Pożarnej w mgnie-
niu oka ogień z pokoju gościnnego zaczął 
trawić kolejne pomieszczenia. Temperatu-
ra doprowadziła m.in. do skraplania się 
paneli ściennych. Zniszczony został salon, 
łazienka, sypialnia, kuchnia, przedpokój 
oraz pokój Dominika. Wystarczyło 15 mi-
nut, by pożar zniszczył 15 lat dorobku ro-
dziny. Z mieszkania udało się uratować 
jedynie drobne rzeczy. – Żywioł był tak du-
ży, że nawet kilka dni po wszystkim widać 
ogrom  zniszczeń  nie  tylko  w miejscu  po-
wstania pożaru,  lecz w całym mieszkaniu 
– podkreśla Przemysław Zając z Fundacji 
Aktywni My.

Mieszkanie nie nadaje się do zamiesz-
kania. Dlatego Justyna i Krzysztof wraz  
z synem przeprowadzili się do rodziny. To 
jednak oznacza codzienne pokonywanie 
ok. 50 km trasy do pracy oraz przedszkola, 
do którego uczęszcza Dominik. – Na  ten 
moment rodzina jest zabezpieczona, jeżeli 
chodzi o rzeczy codziennego użytku. Miej-
ski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  wsparł 

rodzinę zasiłkiem celowym. Udało się wy-
nieść  z  mieszkania  wszystkie  zniszczone 
sprzęty dzięki wsparciu Rudzkiej Spółdziel-
ni  Mieszkaniowej  – wylicza Przemysław 
Zając. – Teraz szukamy mieszkania, w któ-
rym  rodzina  będzie  mogła  mieszkać  do 
czasu wyremontowania  ich  lokum. Udało 
nam się  znaleźć przedsiębiorcę,  który  za-
deklarował, że zapłaci za wynajem miesz-
kania.  Są  też  inne  firmy,  które  chcą  nam 
pomóc i same się zgłaszają – wyjaśnia.

Jednak najważniejszy cel to uzbieranie 
pieniędzy na remont mieszkania. – Pomi-
mo to, że Krzysztof i Justyna pracują i mo-
gą otrzymać częściowe wsparcie  z miejsc 

pracy i instytucji, to i tak nie będą w stanie 
wyremontować mieszkania sami – podkre-
śla Przemysław Zając.

Zbiórka prowadzona jest na portalu 
zrzutka.pl. Pieniądze można także wpłacać 
na uruchomione konto Fundacji Aktywni 
My, która koordynuje akcję. Potrzebnych 
jest ok. 100 tys. zł. – Nasze szacunki opar-
te są o wstępny kosztorys remontu całego 
mieszkania. Jest to ponad 60 m2 mieszka-
nia. Wszystko wskazuje na to, że konieczna 
będzie wymiana liczników gazu oraz prą-
du.  Przed  okresem  grzewczym  trzeba  bę-
dzie wymienić kaloryfery  i okna w dużym 
pokoju.  Dojdą  do  tego  koszty  związane 
z  wszelkiego  rodzaju  odbiorami.  Nie  ma 
niestety miejsca, które nie byłoby dotknięte 
ogniem,  dymem  lub  temperaturą.  Każde 
pomieszczenie jest bardzo okopcone. Każ-
da  próba  wyszorowania  ścian  lub  mebli 
wydaje się bezsensowna. Każdy przedmiot, 
sprzęt,  książka  i  kubek przez  temperaturę 
oraz zadymienie zmieniły swoją strukturę. 
Rzeczy  są  nie  do  użytku. Mieszkanie  jest 
cały czas wietrzone, ponieważ swąd spalo-
nego plastiku i drewna jest okropny. Ogień 
spustoszył  wszystko  – tłumaczą przedsta-
wiciele fundacji. Joanna Oreł
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Tak po pożarze wygląda mieszkanie rodziny z Bykowiny.
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Jak można pomóc rodzinie  
Justyny, Krzysztofa i Dominika?

Poprzez internetową zbiórkę: • 
https://zrzutka.pl/xyysk2
wpłacając pieniądze na • 
uruchomione konto fundacji: 
Fundacja aktywni My,  
ul. ks. Ludwika Tunkla 1/03,  
Ruda Śląska, kRs: 0000601176,  
nIP: 6412536374, REGon: 363689061, 
nr konta 39 1750 0012 0000 
0000 3230 1371, tytuł przelewu 
,,Pomagam rodzinie z pożaru”.
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GÓRNiCtWo

Brak strategii, wymogi Unii 
Europejskiej, opieszałość 
zespołu naprawczego do 
spraw górnictwa i zbyt 
krótki czas na 
przeprowadzanie 
restrukturyzacji – to główne 
wyzwania branży górniczej, 
w której wrze od kilku 
miesięcy. W tle akcja 
protestacyjna oraz 
możliwość likwidacji kopalni 
Ruda, która zatrudnia 
ok. 7 tys. osób. 
Rozmawiamy o tym 
z Dorotą Tobiszowską, 
senator RP z Rudy Śląskiej.

Co będzie z rudzką kopalnią?

– W ubiegłym tygodniu Komisja Eu-
ropejska przedstawiła nowy cel redukcji 
emisji do 2030 r. Ma on wynosić  
55 proc., a obecnie jest to 40 proc. Do 
tego dochodzą spotkania Ministerstwa 
Aktywów Państwowych z Minister-
stwem Klimatu na temat przyszłości 
górnictwa. Co to oznacza dla Śląska 
i Rudy Śląskiej?

– Nam jako parlamentarzystom ze Ślą-
ska oraz stronie związkowej przedstawio-
no projekty planu klimatycznego i energe-
tycznego. Nie są one korzystne dla nasze-
go regionu, bo zakładają znaczne ograni-
czenie wydobycia węgla. Szybciej niż się 
tego spodziewaliśmy i w większych ilo-
ściach. Natomiast wprowadzone obostrze-
nia Unii Europejskiej są nieuniknione i ja-
ko Polska powinniśmy pokazać, że ow-
szem, chcemy dostosować się do tych za-
łożeń, ale nie jesteśmy w stanie zrobić tego 
w tak krótkim czasie. W moim odczuciu na 
dzisiaj brakuje strategicznego programu 
dla górnictwa. Osobiście o to zabiegam 
i zwracam się z prośbą do strony rządowej. 
Potrzebujemy stabilnego programu ener-
getycznego i klimatycznego w oparciu 
o polski węgiel oraz planu na zabezpiecze-
nie miejsc pracy.

– W rudzkich kopalniach pracuje 
ok. 7 tys. osób. Gdyby zlikwidowano 
kopalnię Ruda, miastu oraz mieszkań-
com grozi społeczna i gospodarcza za-
paść.

– Ja w ogóle nie myślę o zamykaniu ko-
palni Ruda. Na pierwszym spotkaniu z wi-
cepremierem Sasinem usłyszeliśmy, że 
niektóre kopalnie z powodu złego wyniku 
finansowego powinny zostać zamknięte. 
Na liście tej znalazła się m.in. kopalnia 
Ruda. Zabrałam więc głos, broniąc naszej 
kopalni. Pracując w niej, wiem, jak to 
wszystko wygląda. Dlaczego nie możemy 
wydobywać tyle węgla, ile byśmy faktycz-
nie chcieli? Mamy przecież węgiel koksu-
jący o bardzo dobrej jakości. Ale mamy też 
ogromne zwały węgla i to nie tylko nasze-
go. Moim zdaniem potrzebne jest przepro-
wadzenie kompleksowego audytu – jakie 
mamy kopalnie i złoża, jakie inwestycje 
zostały poczynione w poszczególnych ko-
palniach, jakiej jakości węgiel wydobywa-
my i ile potrzeba go w Polsce, a ile w Unii 
Europejskiej. Od odpowiedzi na te pytania 
powinniśmy rozpocząć rozmowę o przy-
szłości kopalń. Na tej podstawie musi zo-
stać przygotowany strategiczny program 
i to na lata – na dwie, trzy dekady. Co z te-
go, że dzisiaj zamkniemy jedną kopalnię? 
To da nam oddech na rok, dwa lata. Na ra-
zie mamy podpisany przez wicepremiera 
Sasina dokument, w którym nie ma infor-
macji o tym, żeby Polska Grupa Górnicza 
wprowadzała jakikolwiek program na-
prawczy w oparciu o likwidację kopalni 
Ruda. Dzisiaj mówimy więc o tym, że do 
2036 roku nie będzie likwidacji.

– Nieoficjalnie mówi się jednak o tym, 
że związkowcy chcą poświęcić Halembę 
i Bielszowice, żeby uratować kopalnię 
Piast-Ziemowit.

– No właśnie. Z powodu braku strategii 
doszło do tego, że każdy broni swojego. 
Tymczasem ludzie powinni wiedzieć, na 
czym stoją. Muszą wiedzieć, jakie są per-
spektywy dla górnictwa, dla nich samych  
i  kolejnych pokoleń. Zresztą temat górnic-
twa jest dużo szerszy, bo przecież jest on 
wpisany w naszą śląską tradycję. Rola rzą-
du i rola państwa jest kluczowa. Przecież  
wszyscy chcemy czystego powietrza. Ale 
rząd musi mieć ofertę dla tych gmin, które 
są górnicze i które mogą zostać poszkodo-
wane. Słyszę o tym, że związkowcy wypo-
wiadają się na temat tego, że KWK Ruda 
jest nierentowna. Ja mogę tak samo powie-
dzieć o innych kopalniach. Możemy się 
tak „przepychać”. Jednak doprowadzi to 

do tego, że będziemy sobie nawzajem 
szkodzić. Górnictwo to zbyt poważna 
sprawa na takie „przepychanki”. Węgiel 
koksujący został wpisany przez Unię Eu-
ropejską na listę strategicznych surowców, 
a przecież ruch Halemba i Bielszowice ta-
ki węgiel mają. Mamy więc taki węgiel, na 
jaki jest zapotrzebowanie.

– W takim razie kopalnia Ruda jest 
rentowna, czy nie?

– Może się okazać, że jeżeli wzięliby-
śmy pod uwagę wszystkie kopalnie z Pol-
skiej Grupy Górniczej, to okazałoby się, że 
być może ani jedna z nich nie jest rentow-
na. Dlatego, że z rentownością kopalni by-
wa różnie. Wynika ona między innym 
z faktycznych możliwości wydobywania 
takiej ilości węgla, jaka jest możliwa. Po-
nadto mamy węgiel, który nie jest sprzeda-
wany, składujemy go na zwałach i to też 
wpływa na zły wynik finansowy. Jest jesz-
cze inna kwestia, a mianowicie mieszkań-
cy Rudy Śląskiej zgłaszają interwencje 
w sprawie szkód górniczych. Dlatego ko-
palnia zaprzestaje wydobywania spod zur-
banizowanego terenu i przesuwa się w in-
ne rejony. Ruch Bielszowice ma na przy-
kład złoża pod Pawłowem. Uruchomienie 
tam prac wydobywczych dałoby zabezpie-
czenie miejsc pracy i gwarancję wydoby-
cia na kolejne lata. Rola rządu w obecnej 
sytuacji  jest  zasadnicza i nie czas na prze-
pychanie się związków zawodowych i po-
lityków. Mamy złoża, ale nie mamy strate-
gii na kolejne lata ani oferty, jeżeli chodzi 
o nowe miejsca pracy.

– Wyjdzie Pani na ulice razem z gór-
nikami? A co z premierem Morawiec-
kim, który w wyborach startował jako 
jedynka w Katowicach. Będzie solidar-
ny ze „swoim” regionem? Na razie nie 
odpowiedział na zaproszenie górników, 
żeby przyjechać na Śląsk.

– Nieustannie monituję o to do premie-
ra, związkowcy także. Związki zawodowe 
poinformowały w swoim komunikacie 
o dramatycznej sytuacji w naszym mie-
ście. Powiem tak, ja nie wiem, czy premier 
przyjedzie, czy nie. Moim zdaniem strona 
rządowa powinna rozmawiać z komitetem 
strajkowym. Górnicy są skłonni do roz-
mów, w innym wypadku wyjdą na ulicę. 
Jeżeli oni wyjdą, to ja razem z nimi, bo na-
dal czekam na program strategiczny. Po-

wiem wprost – brak dialogu będzie ozna-
czać, że rząd w ogóle nie chce podejmo-
wać merytorycznych rozmów na temat 
górnictwa.

– Ale to jest rząd Prawa i Sprawiedli-
wości. Pani partii.

– Oczywiście, że tak. Kiedy w 2015 ro-
ku kopalnia Pokój miała być zamykana, to 
rząd PiS pomógł i zrobił wszystko, żeby 
przez te pięć lat kopalnia dalej fedrowała, 
będąc powoli wygaszana. W ramach ko-
palni Ruda poszczególne ruchy są połą-
czone dołem, a  górnicy nie stracili miejsc 
pracy.

– W ubiegłą środę w Radiu Piekary 
mówiła Pani o tym, że tylko ten rząd 
uratuje górnictwo. A co przez 5 lat zro-
bił PiS, że dzisiaj mówimy nie tylko o li-
kwidacji jednej kopalni, czyli Pokoju, 
ale finalnie trzech rudzkich kopalń?

– Kiedy zostałam zaproszona na spotka-
nia, które organizowane są przez Minister-
stwo Aktywów Państwowych, to oczeki-
wałam, że zostanie przedstawiony nam 
kompleksowy program dla górnictwa. By-
ło to dla mnie oczywiste, stąd moje zdzi-
wienie brakiem aktywności w tej sprawie 
Ministerstwa Aktywów Państwowych. Bę-
dę dla tego rządu wyrzutem sumienia. Po 
pięciu, sześciu spotkaniach ja nadal nie 
znam koncepcji. Jeżeli pełnomocnik tego 
rządu do spraw górnictwa pyta się mnie, 
jaki mamy program, to przepraszam bar-
dzo, ale to pytanie nie do mnie. Owszem, 
mam w tej chwili większe możliwości jako 
senator RP, więc zabiegam o aktywność 
rządu w sprawie ratowania polskiego gór-
nictwa.

– PiS od początku sprawowania wła-
dzy zapewniał, że polskie górnictwo bę-
dzie funkcjonowało jeszcze setki lat. 
Przed wyborami także. Będzie Pani bro-
niła tych obietnic i podpisuje się Pani 
pod tym, co się teraz dzieje, a nie dzieje 
się nic?

– Nie, oczywiście, że nie. I mówię o tym 
głośno. My na razie nie mówimy o likwi-
dacji kopalń, bo jej nie ma. Słyszę jedynie 
zakulisowo, że trwają rozmowy, ale nie ma 
żadnych konkretów. Po ich przedstawieniu 
mogę zająć stanowisko.

– Jest Pani zadowolona z prac zespołu 
naprawczego do spraw polskiego gór-
nictwa?

– Nie. To nie są spotkania robocze, tyl-
ko informacyjne. Przekazano nam program 
klimatyczny, czyli to, co narzuca nam Unia 
Europejska. My przyjmujemy to do wia-
domości. Na tym etapie przyjęliśmy to wy-
łącznie do wiadomości. Osobiście miałam 
wrażenie, że uczestniczę w spotkaniach 
organizowanych przez Ministerstwo Kli-
matu, a nie Aktywów Państwowych.

– Pytanie na koniec – Ruda Śląska, 
czy Jaworzno? Gdzie powstanie fabry-
ka samochodów elektrycznych, która 
miałaby być swego rodzaju zadośćuczy-
nieniem za zamknięcie kopalń? Ostatnio 
mówi się o tym, że jednak Jaworzno.

– W piątek tereny po Hucie Pokój od-
wiedził minister klimatu Michał Kurtyka 
wraz ze swoimi zastępcami oraz potencjal-
ni  inwestorzy. Mamy teren z potencjałem, 
a władze samorządowe deklarują swoje 
wsparcie. Mogłaby na tym terenie powstać 
inwestycja gwarantująca kilka tysięcy 
miejsc pracy, więc czekamy na ostateczną 
decyzję. Nic nie jest przesądzone. Nie-
mniej jednak ta inwestycja nie powstaje na 
zasadzie „coś za coś”. To nie jest tak, że 
godzimy się na zamknięcie kopalń, bo 
„dostaniemy” fabrykę. Po pierwsze liczą 
się miejsca pracy w górnictwie, po drugie 
mamy polski produkt – polski węgiel, a po 
trzecie rząd chce, żebyśmy się uniezależ-
niali energetycznie od innych krajów. 
Tymczasem niskoemisyjne spalanie nasze-
go krajowego węgla to przecież bezpie-
czeństwo energetyczne na lata i stabiliza-
cja naszego regionu.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

ZWIĄZKI ZAWODOWE

Premier nie przyjechał, zaczynają się strajki
21 września minął termin, jaki górnicze związki zawodowe dały premierowi na przyjazd na Śląsk i rozmowę o przyszłości górnictwa. W związku z tym w ko-
palniach Polskiej Grupy Górniczej ruszyła akcja protestacyjna. Pierwszy krok już poczyniono. W poniedziałek górnicy kopalni Ruda rozpoczęli protest pod-
ziemny. Dołączyli do nich pracownicy katowickiej kopalni Wujek. W piątek w Rudzie Śląskiej ma odbyć się manifestacja.

Górnicy dali tydzień premierowi Mora-
wieckiemu, aby ten pofatygował się na 
Śląsk i odpowiedział na postulaty dotyczą-
ce górnictwa oraz przyszłości tej branży. 
Dotychczasowe prace zespołu naprawcze-
go na czele z wicepremierem Sasinem nie 

przyniosły oczekiwanego przez nich rezul-
tatu. – Z panem wicepremierem Sasinem 
odbyliśmy kilka spotkań i co spotkanie co-
famy się, a nie idziemy do przodu. Nie 
usłyszeliśmy żadnych konkretnych rozwią-
zań. Dlatego oczekiwaliśmy spotkania 

z premierem Morawieckim – wyjaśnia 
Przemysław Skupin z Sierpnia 80. – Został 
przygotowany harmonogram protestów, 
który w związku z tym, że premier nie przy-
jechał, teraz będzie realizowany – zapo-
wiada.

Jako pierwsi w poniedziałek akcję pro-
testacyjną rozpoczęli górnicy z KWK Ru-
da. Protest rozpoczęli także górnicy z ko-
palni Wujek w Katowicach. Jak poinfor-
mowała Polska Grupa Górnicza, w ponie-
działek podziemny protest prowadziło  

65 osób. Związkowcy zapowiadają, że  
w piątek w Rudzie Śląskiej ma odbyć się 
przemarsz protestujących górników od ko-
palni Pokój do rynku w Nowym Bytomiu, 
gdzie o godz. 16 rozpocznie się manifesta-
cja. Joanna Oreł



– Sytuacja w górnictwie zaczyna się ro-
bić coraz bardziej nerwowa. O miejsca 
pracy zaczynają się obawiać już nie tylko 
górnicy i ich rodziny, ale chociażby także 
sklepikarze czy nawet fryzjerzy, którzy 
prowadzą swoje interesy nieopodal ruchu 
„Bielszowice”, „Halemba” i „Pokój”. Ta-
kich przykładów można mnożyć bez koń-
ca. Czy kopalnia „Ruda” rzeczywiście ma 
pójść do likwidacji? Nie boicie się, że ta-
kie posunięcie może skończyć się dla Ru-
dy Śląskiej „gospodarczym tsunami”?

– Niestety, nikt z nami na ten temat nie 
rozmawia. O wszystkim dowiadujemy się 
albo z przecieków medialnych, albo z nie-
oficjalnych rozmów. Bardzo żałuję, że nie 
zostaliśmy włączeni, choćby na zasadzie 
obserwatora, do związkowo-rządowego ze-
społu ds. naprawy górnic-
twa i energetyki. Uczest-
nicząc w tych rozmowach 
mniej więcej wiedzieli-
byśmy, w jakim kierunku 
to wszystko idzie, choć 
się tego domyślamy. Nie 
mamy złudzeń – restruk-
turyzacja dotknie bardziej 
lub mniej także „Rudę”, 
dlatego przygotowujemy się na różne scena-
riusze, również te najczarniejsze. Choć mó-
wiąc szczerze, nie widzę powodu do realiza-
cji takich scenariuszy w Rudzie Śląskiej. 
Uważam, że decyzja o likwidacji kopalni 
w naszym mieście nie jest do końca przemy-
ślana! Nie zgadzam się na tak pochopne 
podchodzenie do tak poważnej kwestii. 
I chcę stanowczo oświadczyć, że będę bro-
nić KWK „Ruda”. Jeżeli bez odpowiednie-
go planu do zamknięcia pójdzie cała kopal-
nia, to grozi nam katastrofa, nie tylko go-
spodarcza, ale przede wszystkim społeczna. 
Nasze miasto jest największym skupiskiem 
osób pracujących w górnictwie. W Polskiej 
Grupie Górniczej zatrudnionych jest ponad 
4 tysiące rudzian, z czego w KWK „Ruda” 
pracuje przeszło 3700 mieszkańców Rudy 
Śląskiej. Problem dotknie jednak nie tylko 
nas, bo przecież w tym zakładzie pracują 

również osoby z miast ościennych.  
KWK „Ruda” zatrudnia przeszło 7 tysięcy 
pracowników. Na tym jednak sprawa się nie 
kończy, bo szacuje się, że jedna osoba za-
trudniona w górnictwie generuje trzy miej-
sca pracy poza nim. Perspektywa całkowitej 
likwidacji naszej kopalni powoduje zatem 
zagrożenie dla 28 tysięcy miejsc pracy, nie 
tylko w Rudzie Śląskiej.

– Ta liczba robi wrażenie, zwłaszcza, 
jeżeli uświadomimy sobie, że prawie każ-
dy mieszkaniec Rudy Śląskiej ma w bliż-
szej lub dalszej rodzinie oraz wśród zna-
jomych osoby pracujące w rudzkiej ko-
palni. Macie im coś do zaoferowania 
w zamian? Oczekiwania społeczne są ta-
kie, że to władze miasta powinny pobu-
dzać gospodarkę, ściągać inwestorów 
i tworzyć nowe miejsca pracy. 

– Robimy to cały czas i bardzo mnie boli, 
kiedy słyszę, że w mieście powstają tylko 
kolejne markety i magazyny. To bardzo 
krótkowzroczny ogląd sytuacji, bo według 
ubiegłorocznego zestawienia miesięcznika 
„Forbes”, Ruda Śląska znalazła się w gronie 
39 najbardziej aktywnych biznesowo samo-
rządów w Polsce. Dodatkowo po Warszawie 
i gminie Lesznowola mieliśmy najlepszy 
bilans w zakresie migracji przedsiębiorstw. 
Oznacza to, że zdecydowanie więcej firm 
swoją siedzibę przeniosło do Rudy Śląskiej 
niż ją opuściło. Ale wróćmy do tematu. Za-
rysowałam oczywiście najgorszy z możli-
wych scenariuszy. On wcale nie musi się  
w najbliższym czasie ziścić, jednak jedno 
jest pewne i trzeba to powiedzieć dosadnie 
– „Ruda”, jak i inne kopalnie, prędzej czy 
później przestanie „fedrować”. Stopniowe  
wycofywanie się z wydobycia węgla jest  

konieczne do wdrożenia 
polityki klimatyczno-
energetycznej Unii Eu-
ropejskiej, a także uwa-
runkowane jest sytuacją 
finansową górnictwa 
węgla kamiennego, 
a szczególnie Polskiej 
Grupy Górniczej S.A. 
Ten proces trzeba jed-

nak przeprowadzić mądrze i rozłożyć go  
w czasie, by miał jak najmniejsze skutki dla 
gospodarki, a przede wszystkim społeczeń-
stwa. Potrzebne będą też ogromne pieniądze 
na przekwalifikowanie pracowników i stwo-
rzenie nowych miejsc pracy, inaczej za-
mknięcie kopalni pociągnie nas na dno.

– O jakich kwotach mówimy?
– Przynajmniej 5,3 mld zł. Takie mogą 

być dla miasta koszty przeprowadzenia 
transformacji gospodarczej i utraconych ko-
rzyści podatkowych. Do tego dojdą jeszcze 
gigantyczne nakłady finansowe, które bę-
dzie musiało ponieść przedsiębiorstwo. 
Oczywiście są to tylko nasze wstępne sza-
cunki, ale nie chodzi tu o wyliczenia co do 
złotówki, ale o bezprecedensową w historii 
miasta skalę problemu. Dotychczas po-
szczególne zakłady były zamykane stopnio-
wo przez lata, a teraz grozi nam to, że jed-

nym ruchem w Rudzie Śląskiej zlikwidowa-
ne zostaną tak naprawdę ostatnie trzy dzia-
łające kopalnie, bo tym jest tak naprawdę 
KWK „Ruda” i „zaorana” zostanie podsta-
wowa gałąź naszej lokalnej gospodarki. Nie 
rozumiem planów dotyczących zamknięcia 
tej kopalni. To prawda, że jest ona dziś nie-
rentowna. Ale problem w tym, że kopalnia 
ma w swoich zasobach węgiel koksujący, 
który przez Unię Europejską jest uznany za 
strategiczny! Nie mam dostępu do wszyst-
kich danych i argumentów. Oczekuję przed-
stawienia wszystkich szczegółów związa-
nych z ograniczeniem wydobycia węgla 
w Polsce, a także opracowania strategiczne-
go programu dotyczącego restrukturyzacji 
górnictwa. I wreszcie, oczekuję ogromnego 
wsparcia ze strony rządu, w sytuacji, kiedy 
decyzja o zamknięciu kopalni „Ruda” zosta-
nie podjęta. Ale powtarzam, według mojej 
wiedzy nie ma potrzeby zamykania naszej 
kopalni!

– Nawołuje Pani do 
szerokiej współpracy ze 
stroną rządową w za-
kresie górnictwa, a rów-
nocześnie trochę pani 
„podszczypuje” w ostat-
nich wypowiedziach ten sam rząd oraz 
koalicję Zjednoczonej Prawicy np. za 
zmiany w systemie podatkowym.

– Merytorycznie pokazuję skutki, jakie 
dla samorządów wywołują decyzje rządzą-
cych. To zasadnicza różnica. Każdy medal 
ma dwie strony i nie widzę nic złego w tym, 
by pokazać też, jak wygląda on z naszej 
perspektywy. Za każdym razem podkre-
ślam, że obniżka podatku PIT była korzyst-
na dla pracowników. To jest fakt, dzięki 
temu każdemu w kieszeni zostało trochę 
więcej pieniędzy. Ale są tego dalsze konse-
kwencje, bo każdy samorząd otrzymuje na 
swoją działalność udziały ze wspomniane-
go podatku. Jeżeli jest on niższy, to tym 
samym do gminnej kasy wpływa mniej 
środków, a oczekiwania społeczne wobec 
jakości życia w mieście nie maleją, a rosną. 
Gminne finanse zostały zachwiane i nie ma 
co zaklinać rzeczywistości, że tak nie jest, 
bo wychodzi to z prostego rachunku. Tylko 
w tym roku nasze dochody z PIT uszczu-
plone zostaną o 27 mln zł. Z tego powodu 
musimy ciąć inwestycje i oszczędzać, na 
czym tylko się da, włącznie z oświetleniem 
ulic, na których jedna trzecia latarń została 
wyłączona. 

– Jeżeli to już rodzi tak duże proble-
my, to aż ciężko mi sobie wyobrazić co 
będzie, jeżeli zostanie zamknięta kopal-
nia „Ruda”, z której miasto czerpie do-
chody do budżetu. A przecież jeszcze nie 
wiadomo, co dalej będzie z hutą „Po-
kój”. 

– Policzyliśmy i to. W przypadku likwi-
dacji całej kopalni i huty utrata dochodów 
miasta może wynieść około 40 mln zł rocz-
nie, w tym ponad 13 mln zł z podatku PIT. 
Ta ostatnia kwota może być jednak znacz-
nie wyższa i może wynieść ponad  

30 mln zł, przy założeniu, że zlikwidowane 
zostaną także etaty z tak zwanego otocze-
nia okołogórniczego. Utrata miejsc pracy 
może skutkować dla miasta obniżeniem in-
nych dochodów, bo osoby bezrobotne ze 
względu na sytuację materialną mogą prze-
stać płacić na przykład „opłatę śmieciową”, 
podatek od nieruchomości czy czynsze. 
Cały czas mówię tutaj o najgorszej możli-
wości, ale tylko tak można pokazać skalę 
problemów, które mogą nas czekać. To nie 
będzie jednak tak, że jednego dnia ktoś 
przyjdzie na kopalnię i zgasi tam światło, 
a drzwi zamknie na trzy spusty. Takiego 
zakładu nie da się zamknąć z dnia na dzień. 
To musi być rozłożone w czasie. Równole-
gle powinny zacząć być tworzone inne 
przedsiębiorstwa, w których będzie można 
zatrudniać byłych górników. Tu jednak bę-
dzie potrzebna pomoc z zewnątrz, przede 
wszystkim przy pozyskaniu strategicznych 
inwestorów. 

– Od jakiegoś czasu 
mówi się, że w naszym 
województwie może 
powstać fabryka sa-
mochodów elektrycz-
nych. Na giełdzie 

miast pojawiła się także Ruda Śląska.
– Nasze miasto idealnie by się do tego 

nadawało, bo jest bardzo dobrze skomuni-
kowane i mamy dwa potencjalne tereny, 
gdzie bez większych problemów można by 
takie przedsiębiorstwo zlokalizować. Co  
z tego wyjdzie? Ciężko mi powiedzieć, bo 
to ma być spółka Skarbu Państwa i nie ma-
my żadnego wpływu na proces decyzyjny. 
Na pewno pomysł jest ciekawy, choć nie 
rozwiąże naszych problemów. Potrzeba bę-
dzie kolejnych miejsc zatrudnienia. Żeby je 
stworzyć, konieczne będą ogromne nakła-
dy finansowe. Szacuje się, że stworzenie 
miejsca pracy w Katowickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej kosztuje około  
350 000 zł. Gdyby zatem przeliczyć etaty, 
które mogą zostać utracone w górnictwie, 
na potrzebne nowe miejsca pracy, to wy-
chodzi, że należałoby zainwestować co 
najmniej 2,5 mld zł.

– Podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego wicepremier Jadwiga 
Emilewicz stwierdziła, że „Transforma-
cja energetyczna w Polsce musi mieć ak-
ceptację tych grup spo-
łecznych, których te 
zmiany dotkną i musi 
opierać się na systemie 
praca za pracę”. 

– To jest dokładnie to, 
o co mi chodzi, tylko, że 
to nie jest do załatwienia „na już”, jest to 
proces rozłożony na lata. Niestety, z tego, co 
widzę, to działania idą w zupełnie innym 
kierunku. To będzie raczej cięcie brzytwą. 

– Może potrzeba Pani trochę więcej 
optymizmu? Wiceminister Artur Soboń 
powiedział, że „żaden górnik, który bę-
dzie wychodził z górnictwa, nie zostanie 
bez wsparcia państwa. Państwo będzie tu 

szczodre, bo będzie to albo przeniesienie 
do innej kopalni, która jest rentowna, na 
przykład w ramach Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, albo jednorazowa, duża od-
prawa lub urlop górniczy. Warunki fi-
nansowe będą jak najlepsze”. 

– Odprawy i urlopy nie rozwiążą proble-
mów. Byłam dyrektorem MOPS-u, gdy li-
kwidowano kopalnię „Polska-Wirek”. Wi-
działam, co się działo. To były dramaty ca-
łych rodzin. Co z tego, że górnicy dostali 
pieniądze, skoro za chwilę nie mieli za co 
żyć? Czasem było to na własne życzenie, bo 
niektórzy wydali je na samochody czy wa-
kacje. Ale też skąd mieli wiedzieć, w co za-
inwestować, skoro nikt ich tego nie nauczył? 
Dlatego konieczne będzie podjęcie działań 
społecznych na szeroką skalę, żeby nie zo-
stawić tych osób samym sobie.

– To też będzie pewnie wymagało duże-
go wkładu finansowego. Z tego wszystkie-
go zrobią się całkiem niezłe sumy…

– A gdzie koszty rekultywacji terenów  
i usuwania szkód górniczych? Żeby przygo-
tować nieruchomości pod nowe inwestycje 
potrzeba będzie ponad 1,5 mld zł. Do tego 
trzeba jeszcze dodać pieniądze konieczne 
do zagospodarowania zwałowisk, co spra-
wia, że skala wyzwań finansowych będzie 
dużo większa. Koszty usunięcia szkód gór-
niczych to natomiast kolejny miliard… 

– Widzi Pani jakieś rozwiązanie tej sy-
tuacji?

– „Klamka zapadła”. Musimy przejść 
transformację energetyczną i spełnić cele 
klimatyczne Unii. Ale do tego potrzebny 
jest czas! Na tak rewolucyjne zmiany trze-
ba się przygotować. I to nie zajmie roku, 
dwóch lub pięciu lat. Ta perspektywa cza-

sowa musi zostać mak-
symalnie wydłużona. 
Jak ktoś się uprze, to 
może jednym ruchem 
ściąć gałąź, byle to tyl-
ko nie była gałąź, na 
której się siedzi. Nad 

KWK „Ruda” i całym naszym miastem ze-
brały się czarne chmury. Nie jestem w sta-
nie dziś powiedzieć, czy będzie z nich mały 
deszcz, burza z piorunami, czy może torna-
do? Wiem jedno – będę walczyła o miejsca 
pracy w Rudzie Śląskiej do samego końca, 
zarówno dla pracowników kopalni, jak 
i huty.

 Joanna Oreł
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Związki zawodowe działające na 
Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu 
Dąbrowskim reaktywowały 
Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy i ogłosiły 
pogotowie strajkowe w całym 
regionie. Ich zdaniem decyzje 
rządu dotyczące polityki 
klimatyczno-energetycznej 
zagrażają setkom tysięcy miejsc 
pracy w górnictwie, energetyce, 
hutnictwie, motoryzacji oraz 
w innych sektorach przemysłu. 
Komitet dał premierowi 
Mateuszowi Morawieckiemu 
tydzień na rozpoczęcie rozmów. 
Do tych jednak nie doszło, więc 
ruszyły akcje protestacyjne. 
Transformacja może też boleśnie 
dotknąć Rudę Śląską. O tym, jakie 
mogą być jej skutki, rozmawiamy 
z prezydent Grażyną Dziedzic.

Czarne chmury nad „Rudą” 
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Wiem jedno – będę walczyła 
o miejsca pracy w Rudzie 
Śląskiej do samego końca, 
zarówno dla pracowników 

kopalni, jak i huty.

Uważam, że decyzja 
o likwidacji kopalni w naszym 

mieście nie jest do końca 
przemyślana! Nie zgadzam 

się na tak pochopne 
podchodzenie do tak poważnej 

kwestii. I chcę stanowczo 
oświadczyć, że będę bronić 

KWK „Ruda”.

Według mojej wiedzy nie 
ma potrzeby zamykania 

naszej kopalni!
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InDUsTRIaDa w RUDZIE ŚLĄskIEJ

Na placu wszysko groTegoroczne Święto szlaku 
Zabytków Techniki będzie 
miało swoją odsłonę  
26 września. Jak zwykle 
wśród kilkudziesięciu 
organizatorów jest kolonia 
Robotnicza Ficinus, gdzie 
w tym roku świętowanie 
odbędzie się pod hasłem  
„na placu wszysko gro”. 
Zabrzmi muzyka na żywo 
w wykonaniu orkiestry dętej 
i regionalnych artystów, nie 
zabraknie atrakcji dla 
najmłodszych w postaci 
warsztatów artystycznych 
i animacji. Będzie też okazja 
do zwiedzenia osiedla
z przewodnikiem. w rudzkie 
świętowanie włączy się 
ponownie stacja Biblioteka 
jako obiekt zaprzyjaźniony 
Industriady.

Jedenasta edycja Industriady pod 
hasłem „Natura w przemyśle” będzie 
z pewnością inna niż wszystkie po-
przednie, ale z pewnością znowu połą-
czy miłośników historii i kultury 
w obiektach postindustrialnych. – Te-
mat bieżącego Święta Zabytków Tech-
niki „Natura w przemyśle” w naszym, 
tradycyjnym śląskim odbiorze to sko-
jarzenie jednoznaczne: plac – miejsce, 
które nas ukształtowało i pchnęło w ży-
cie, miejsce którego już niejednokrot-
nie nie ma i za którym tęsknimy… 
– mówi Tomasz Bienek z fundacji Kre-
atywny Śląsk, współorganizator Indu-
striady na Ficinusie. – Chcemy więc na 
jeden dzień, podczas Industriady, oży-
wić na Ficinusie śląski plac, z „żywą” 
muzyką akcentującą lokalną i regio-
nalną przynależność – dodaje.

Tradycyjnie już podczas rudzkiej 
Industriady zabrzmią rytmy Orkiestry 

Dętej KWK „Pokój” pod dyrekcją 
Jacka Kampy (godz. 16). – Przed laty 
w uroczystych chwilach orkiestra kon-
certowała dla załogi kopalni, rodzin 
górniczych oraz dla mieszkańców ro-
botniczych osiedli. Dlatego kto inny, 
jak nie orkiestra dęta, może rozpocząć 
świętowanie na Ficinusie – mówi 
Iwona Małyska, koordynator rudzkiej 
Industriady. Następnie będzie można 
wysłuchać koncertu zespołu Fifidroki 
(godz. 16.30), Patryka Filipowicza 
(godz. 17.15), Marka Makarona Mo-
tyki (godz. 18), Cocotier (godz. 18.30) 
i Grzegorza Płonki z zespołem  
(godz. 19).

Organizatorzy zaplanowali też cykl 
warsztatów nawiązujących do natury. 
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana 
Chroboka w Rudzie Śląskiej zaprasza 
o godz. 12 na warsztaty pt. „Nasze ta-
sze”. To zajęcia zdobienia bawełnia-
nych toreb motywami inspirowanymi 
naturą. Na naszych taszach pojawią się 
kwiaty, listki czy motylki. Będzie to 
zależało od inwencji twórczej uczest-
nika. O godz. 14 zaplanowano warsz-
taty tworzenia „Łogrodka we krzince”, 
na które limit miejsc został już wy-
czerpany. Z kolei „Eko krałzy”  (godz. 
15.30) to zajęcia dla dzieci ze zdobie-
nia słoików m.in. jutowym sznurkiem, 
włóczką i drewnianymi ozdobami. 
Wykonane według własnego pomysłu 
projekty, uzupełnione o tealight, będą 
piękną pamiątką z Ficinusa. Ostatni 
z warsztatów proponowanych przez 
Muzeum Miejskie dla dzieci rozpocz-
nie się o godz. 17. Uczestnicy warszta-
tu pt. „Drewniane fizymatenta” będą 
mogli wykonać różne bibeloty z drew-
nianych części i koralików, np. magne-
sy, naszyjniki, breloki czy bransoletki. 
Jak na Industriadę przystało, do wyko-
rzystania będą również metalowe ele-
menty.

Od godz. 12 do 16 co godzinę dzieci 
będą mogły wziąć udział w warszta-
tach skubania pierza, przygotowanych 

przez Rudzkie Stowarzyszenie Inicja-
tyw Niebanalnych In-nI. Każdy 
z uczestników będzie mógł namalować 
mazakami wzór na poszewce, a na-
stępnie przy pomocy prowadzących 
zajęcia wypełnić wsadem i zszyć swój 
jasiek. Na każdy z tych warsztatów ko-
nieczna jest rezerwacja (tel. 32 342-
36-06, e-mail: media@ruda-sl.pl). 
Można wziąć udział w maksymalnie 
dwóch warsztatach, w tym w jednym 
ze skubania pierza. Liczba miejsc 
ograniczona.

Nie zabraknie też animacji i zabaw 
dla dzieci. Dzięki Muzeum Miejskie-
mu im. M. Chroboka w Rudzie Ślą-
skiej, które udostępni dawne sprzęty 
gospodarstwa domowego, będzie moż-
na spróbować prania na waszbrecie, 
szpanowania czy biglowania. Z kolei 
regionalista Mateusz Kitel z Muzeum 
Miejskiego opowie, jak dawniej ubie-
rano się na Śląsku (godz. 14.30, sce-
na). Będzie można dowiedzieć się, co 
składało się na śląski strój ludowy oraz 
jakie było znaczenie i symbolika jego 
poszczególnych elementów. Zaprezen-
towane zostaną haftowane i malowane 
zopaski i szlajfy, a także jakle, kabotki 
i kiecki na lejbiku.

Ponadto organizatorzy zapraszają na 
spotkanie z Kazimierzem Szymeczko, 
autorem książki „Gołąbek niepokoju”. 
O powstawaniu tej i innych książek dla 
dzieci będzie można porozmawiać 
z autorem podczas spotkania w Biblio-
tece Ficinus o godz. 14. Będzie też 
możliwość nabycia książek z autogra-
fem autora.

Obok programu zaplanowanego na 
scenie i wokół Biblioteki Ficinus (bu-
dynek nr 24) od godz. 12 do godz. 18 
(co 1,5 godziny) przy stanowisku In-
dustriady zlokalizowanym przy ko-
ściele ewangelickim (wejście od  
ul. Kubiny) czekać będzie przedstawi-
ciel Muzeum Miejskiego w Rudzie 
Śląskiej, z którym można będzie zwie-
dzić Ficinus i dowiedzieć się wielu 

ogłosZEnIE

ciekawych informacji o jednej z naj-
starszych kolonii robotniczych w re-
gionie. – Kolonia Robotnicza Ficinus 
to szczególne miejsce. Jej budynki 
w niczym nie przypominają typowych 
ceglanych śląskich familoków. Kto 
jeszcze nie odwiedził tej architekto-
nicznej perełki, podczas Industriady 
będzie miał okazję podążyć śladami 
dawnych mieszkańców Ficinusa wraz 
z przewodnikiem – zaprasza Krzysztof 
Gołąb, dyrektor Muzeum Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej. Zwiedzanie zacznie 
się od wnętrza zabytkowego kościoła 
ewangelickiego, wybudowanego w la-
tach 1901-1902. – Parafia jest nieroze-
rwalnie związana z Ficinusem, dlatego 
nie wyobrażam sobie Industriady bez 
naszego udziału – podkreśla ks. pro-
boszcz Sebastian Olencki.

Żeby wziąć udział w zwiedzaniu, 
należy się wcześniej zapisać pod  
nr tel. 32 342-36-06 lub e-mailem na 
adres media@ruda-sl.pl. Co ważne, 
zaplanowane wydarzenia muszą speł-
niać wytyczne głównego inspektora 
sanitarnego związane z organizacją 
imprez kulturalnych. Między innymi 
uczestnicy Industriady na Ficinusie 
zobowiązani będą do podania danych 
kontaktowych i osobowych oraz do 
złożenia pisemnego oświadczenia 
w związku ze stanem epidemii  
COVID-19. Ponadto w pomieszcze-
niach będą zobligowani do zakrywania 
ust i nosa, a w plenerze do zachowania 
odległości bądź noszenia maseczek.

Organizatorzy zastrzegają również 
prawo do odwołania poszczególnych 
punktów lub całej imprezy bądź jej or-
ganizacji w całości online. Również 
w tym roku do świętowania przyłączy 
się Stacja Biblioteka, która ponownie 
została obiektem zaprzyjaźnionym In-
dustriady. Tutaj wydarzenia zaplano-
wano online. – Zdecydowaliśmy, że te-
goroczne świętowanie na Stacji Biblio-
teka w całości przeniesiemy do sieci. 
Na profilu FB Stacji Biblioteka dostęp-

ny będzie link do poszczególnych wy-
darzeń. Startujemy w samo południe  
– mówi Krystian Gałuszka, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ru-
dzie Śląskiej.

Między innymi będzie można zoba-
czyć „Komisorza Hanusika na Cheb-
ziu” – bohatera książek M. Melona  
w interpretacji bibliotekarzy ze Stacji 
Biblioteka. Zaplanowano też koncert 
zespołu Tomasza Garbasa z akompa-
niamentem szumu kasztanowców  
i mknących po szynach pociągów. Po-
nadto odbędzie się pokaz, który popro-
wadzi ekspertka od tworzenia aranżacji 
miniaturowych ogrodów w szkle, pre-
zentacja wystawy filatelistycznej, filu-
menistycznej, numizmatycznej i mode-
li tworzonych z zapałek oraz warsztaty 
kreatywne pt. „Opowieści z mchu”.

Industriada jest świętem Szlaku Za-
bytków Techniki Województwa Ślą-
skiego. To jedyny tego typu festiwal 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Im-
preza promuje unikalny w skali kraju 
turystyczny szlak, który zrzesza naj-
ciekawsze obiekty związane z przemy-
słowym dziedzictwem regionu. Repre-
zentują one tradycję górniczą, hutni-
czą, energetykę, kolejnictwo, łączność, 
produkcję wody oraz przemysł spo-
żywczy. Na tej liście znajduje się także 
kolonia robotnicza Ficinus w Rudzie 
Śląskiej, która powstała w 1867 roku 
dla pracowników kopalni Gottessegen. 
Pomysł Industriady został zainspiro-
wany niemieckim wydarzeniem o na-
zwie „ExtraSchicht”, organizowanym 
od 2001 roku w Zagłębiu Ruhry. I edy-
cja Industriady odbyła się 12 czerwca 
2010 roku. Liczba uczestników tego 
święta wyniosła blisko 29 tysięcy 
i z roku na rok rośnie.

26 września odbędzie się 11 już  
edycja tego święta. 36 obiektów  
w 23 miejscowościach organizuje 
w sumie 301 wydarzeń. Pełny pro-
gram: www.industriada.pl.

 IM
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PREzydENt�MiAStA�RudA�ŚLąSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�urzędu�Miasta�(ii�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)� 

wykazu�nieruchomości�gruntowych�które�zostaną�oddane�w�dzierżawę,�najem,�znajdujących�się� 
w�rejonie�ulic:�Katowickiej,�Hubalczyków,�Kłodnickiej,�Smoluchowskiego�z�przeznaczeniem� 

pod�ogródki�rekreacyjne,�Gwareckiej��z�przeznaczeniem�pod�placyk�gospodarczy.�

|�POLEcAMy
Marcin Margielewski

Urodziłam  
dziecko szejka

Wstrząsająca� historia� kobiety,� która�
wbrew� swojej� woli� została� surogatką�
szejka.

Ola,� młoda� i� oddana� pracy� pielę-
gniarka,� dostaje� pracę� jako� opiekunka�
niepełnosprawnej�córki�saudyjskich�ary-
stokratów.� Na� miejscu� okazuje� się� jed-
nak,�że�pani�domu�ma�dla�niej�zupełnie�
inne�zadanie�niż�to,�na�które�wskazywał�
kontrakt.�dziewczyna�wpada�w�misterną�
pułapkę� intryg� trzęsącej� arabską� rodzi-
ną�matrony�i�znajduje�się�w�sytuacji�bez�
wyjścia.�W�tym�oszustwie�cel� jest� jeden�
–� macierzyństwo� za� wszelką� cenę.� Ola�
wbrew�swojej�woli�zachodzi�w�ciążę�z�sy-

nem�szejka.�Rozpoczyna�się�koszmar,�który�zmieni� jej�życie,�bo�w�Arabii�Saudyjskiej�za�
nieślubną�ciążę�grozi�nawet�kara�śmierci.

Marcin�Margielewski�wysłuchał�zwierzeń,�na�które�bohaterka�była�gotowa�dopiero�po�
dekadzie�od�tamtych�wydarzeń.

do�czego�są�w�stanie�posunąć�się�bogate�arabskie�rodziny,�by�ukryć�wstydliwą�bez-
płodność?�Jaką�cenę�są�gotowe�zapłacić�za�rodzicielstwo?�i�dlaczego�jedne�kobiety�wyrzą-
dzają�krzywdę�innym,�w�kraju,�w�którym�wszystkie�mają�tak�niewiele�praw?

Nowa� seria� Małgorzaty� Gutowskiej-
Adamczyk.�Współczesna�zabawna�histo-
ria z pazurem! Wartka akcja i bohatero-
wie,� z� którymi� nie� będziecie� chcieli� się�
rozstać!�

do�nowych�apartamentowców�w�Sie-
lance,�małym�osiedlu�na�obrzeżach�War-
szawy,�wprowadzają�się�lokatorzy.�dawni�
mieszkańcy�traktują�ich�jak�intruzów,�bo�
wysokie� budynki� niszczą� willowy� cha-
rakter�Sielanki.�trwa�cicha�wojna�dwóch�
światów.� Beata,�właścicielka� salonu� fry-
zjerskiego� czar� usytuowanego� w� cen-

trum�Sielanki,� jest�najlepiej�poinformowana�o� lokalnych�sprawach.�to�u�niej�zawiązują�
się�nici�wszelkich�intryg,�choć�o�palmę�pierwszeństwa�w�tej�konkurencji�walczy�też�Maria,�
emerytowana�nauczycielka.�Jednak�najwięcej�o�mieszkańcach�wiedzą�menel�duży�Rycho,�
który�z�powodu�zakrzepicy�musi�spacerować�przez�sześć�godzin�dziennie�oraz�Profesoro-
wa,�ponieważ�regularnie�wyprowadza�na�spacer�swoje�psy.�Kontakty�między�lokalsami�
a�napływowymi�powoli�zacieśniają�się.�Ala,�żona�dewelopera,�zamierza�prowadzić�zajęcia�
jogi�i�szuka�chętnych�pań,�zaś�architekt�Stefan�wróciwszy�z�dłuższego�pobytu�w�uSA,�roz-
gląda�się�za�pracą.�ich�stłuczka�na�skrzyżowaniu�rozpoczyna�serię�niefortunnych�zdarzeń.�

Małgorzata  
Gutowska-Adamczyk 
Osiedle Sielanka. 

Nieznajoma

Ona�ma�siłę,�serce�i�charakter.�Jest�wil-
czycą…�Historia�inspirowana�prawdziwy-
mi�wydarzeniami,� którą� będziesz� czytać�
z zapartym tchem.

Karolina� ma� wszystko:� pienią-
dze,� zamożnych� rodziców,� rezydencję�
w�Gdańsku,�wstęp�do�najlepszego�liceum.�
i� jednocześnie� wszystkiego� jej� brakuje:�
miłości�matki,�akceptacji� i�poczucia�bez-
pieczeństwa� we� własnym� domu.� Żyjąc�
na� co� dzień� z� bezduszną�matką,� łaknąc�
uczucia� i�marząc�o�wolności,�pogubiona�
dwudziestolatka� decyduje� się� na� ryzy-
kowny�krok:�wstępuje�do�gangu�złodziei�
samochodów.

Przekonaj�się,�jaką�cenę�przyjdzie�jej�zapłacić�za�ten�rozdział�w�życiu.�ile�siły�może�mieć�
młoda�wrażliwa�kobieta,�która�właśnie�została�matką.�czy�nieoczekiwana�miłość�stanie�
się�drogą�ku�wolności,�a�błędy�młodości�będą�nauczką�na�dalsze�życie?

W�tej�historii�odnajdzie�się�każda�kobieta,�która�wątpi�lub�nie�wierzy�w�siebie,�ale�nie�
boi�się�zaryzykować.�Bo�przegrywa�tylko�ten,�kto�przestaje�być�sobą.

ta�fascynująca�i�barwna�opowieść�już�na�etapie�powstawania�została�kupiona�przez�
producentów�filmowych�i�niebawem�pojawi�się�na�srebrnym�ekranie.

Sylwia Koperska  
Wilczyca. 
W pogoni 

za wolnością 
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty 
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, 
itp. Tel. 505-946-693.

 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-
273.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, ta-
picerki. Tel. 512-120-119.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Remonty od A do Z. Szybko, solid-
nie. Tel. 601-292-699.

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. 
Tel. 605-109-517.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-
274-056.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. 
Solidnie. Tel. 737-593-999.

 POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516-
611. Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄ-
SKIEJ. TEL. 501-239-405, ANEL.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprze-
dam www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

 Kupię kamienice całość lub udziały. 
Tel. 797-299-422.

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, gotówka, tel. 730-770-900. 

 Sprzedam: M-3 – Osiedlowa, 37 m2, 
II p., M-3 – Hlonda, 47 m2, 79 tys., M-4 
– Słowiańska, 57 m2, inne atrkcyjne oferty 
na www.lokator.nieruchomosci.pl. Tel. 
793-017-323.

MOTORYZACJA

 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-
261.

 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 
505-049-833.

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,40 gr/kg. DOBRA CENA AKU-
MULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 
771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
Skarbowego).

 PRACA

 Firma budowlana Bedamex w Rudzie 
Śląskiej zatrudni pracowników budowla-
nych, tel. 601-504-030 w godz. 8-15.30.

 Zatrudnię panią – wykształcenie śred-
nie,  wyższe wiek ok 30 lat do pracy w biu-
rze w zakładzie pogrzebowym Hofman. CV 
ze zdjęciem proszę przesłać na adres biu-
ro@hofman-dompogrzebowy.pl.

 Adecco Poland (agencja zatrudnienia 
nr 364) szuka Szwaczki do szycia pościeli. 
2 zmiany pn-pt. Tel. 723-193-114.

 Osoba na zmywak, sprzątanie zaplecza 
i kuchni. Wymagana książeczka sanepid, 
tel. 604-560-609.

 Firma sprzątająca zatrudni osoby do 
pracy w Rudzie Śląskiej. Mile widziane oso-
by z orzeczeniem. Więcej informacji pod 
numerem: 661-991-554.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek 
(prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor na-
czelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz 
redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. 
Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 
36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek (rekla-
ma@wiadomoscirudzkie.pl), tel. 503-024-305. 
Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 
889-771-365. Redakcja czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00-14.00. Druk: Polska-
presse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie 
prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie 

odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń 
mogących godzić w dobre obyczaje

USŁUGI DENTYSTYCZNE

USŁUGI WYKONYWANE 
SĄ W RAMACH NFZ!!!

Przychodnia Rejonowa SPZOZ 
ul. Pokoju 4, Ruda Śląska 41-709, tel. 32 248-74-59

GABINET STOMATOLOGICZNY:
GODZINY OTWARCIA:

wtorek: 12.00-17.00, środa: 12.00-17.00, czwartek: 12.00-17.00
piątek: 8.00-13.00, sobota: 8.00-12.00

ZAKRES USŁUG:
PROTEZY: CAŁKOWITE I CZĘŚCIOWE,• 
LECZENIE PRÓCHNICY,• 
USUWANIE ZĘBÓW + ZNIECZULENIE,• 
USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO,• 
LECZENIE KANAŁOWE• 

Dzieci od lat 10 

oraz dorośli

GÓRNICTWO

To już jedenaście lat, odkąd na kopalni Wujek-Ruch Śląsk w Kochłowicach doszło do jednej 
z największych tragedii XX wieku w polskim górnictwie węgla kamiennego. W wyniku wybu-
chu metanu zginęło 20 górników, a 36 kolejnych odniosło obrażenia. W piątek (18.09) w ko-
ściele pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach odbyło się nabożeństwo upamiętniające 
tragicznie zmarłych górników.

Minęło 11 lat

Do tragicznego w skutkach wypad-
ku doszło około godz. 10, 18 września 
2009 roku. W wyrobisku na głęboko-
ści 1050 m w kopalni Wujek-Ruch 
Śląsk wybuchł metan. W wyniku zda-
rzenia śmierć poniosło 20 górników. 
12 z nich zginęło na miejscu, a ośmiu 
kolejnych zmarło w szpitalach. Nato-
miast 36 pracowników odniosło obra-
żenia. Najmłodszy z górników miał 

21 lat, a najstarszy 48. 20 pracowni-
ków odeszło na wieczną szychtę. O ta-
kiej tragedii nie sposób zapomnieć.

W piątek w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Kochłowicach od-
było się nabożeństwo upamiętniające
ofi ary tamtej katastrofy. Następnie zo-
stały złożone kwiaty i znicze przed 
pomnikiem przy KWK Wujek-Ruch 
Śląsk. JO Fo
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości, które 
zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek 

rekreacyjny (przydomowy) w rej. ul. Jana Dobrego.
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WYCiĄg z ogłoszenia o PRzeTaRgU

PRezYdenT MiasTa  
RUda ŚlĄska 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych położonych 

w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach  
przy ul. ludwika Mierosławskiego  

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną  
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska  
oraz pod drogę dojazdową

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieogra-
niczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są trzy 
niezabudowane nieruchomości gruntowe własności gminy Miasta Ruda Ślą-
ska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosław-
skiego, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi :

– 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, użytek „Bz”, 
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytek „Bz”, „R-iVb”,
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: „Bz”, „R-iVb”, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej pro-
wadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW gl1s/00039359/1. 
działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomo-
ści inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 
część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszowice, 
k.m. 7, nr kW gl1s/00047771/4. dział iii ww. księgi wolny jest od wpisów; 
w dziale iV księgi figuruje wpis, który nie dotyczy udziału gminy. 

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska działki nr 1297/1193, 1302/1193 i 1303/1193 sta-
nowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), 
natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach roz-
graniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). działki 
znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, 
w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. 
nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie posia-
dają dojazd z drogi publicznej ul. ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 
1304/1193.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem 
wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:

– dla działki 1297/1193 – 155.000,00 zł, 
– dla działki 1302/1193 – 156.000,00 zł, 
– dla działki 1303/1193 – 151.000,00 zł.

Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny 
podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
i w terminie do dnia 21.10.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 1297/1193 – 7.800,00 zł, 
– dla działki 1302/1193 – 7.800,00 zł, 
– dla działki 1303/1193 – 7.600,00 zł, 

z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, działka nr …” przelewem na ra-
chunek bankowy: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski 
katowice o/Ruda Śląska , Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyj-
muje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta 
Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: ponie-
działek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed 
otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty 
i oświadczenia. zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki nieruchomo-
ściami (pokój 223), tel. 32 248 -75-63.

WYCiĄg z ogłoszenia o PRzeTaRgU

PRezYdenT MiasTa RUda ŚlĄska 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. gęsiej  
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 9.09.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowa-
na nieruchomość gruntowa własności gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy uli-
cy Gęsiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnymi 1308/38 o powierzchni 996 m2, użytek R-V, obręb 
Bielszowice, k.m.6, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
gl1s/00026293/6 (działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów).

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1308/38 
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej 
i ogrodów działkowych, porośnięta drzewami i krzewami. działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
ul. gęsiej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępo-
wania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. zgodnie z art. 43 ust. 
1 ustawy o drogach publicznych ( t.j. dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane 
w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy gęsiej. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 140.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie do dnia 20.10.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 7.000,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. gęsia” prze-
lewem na rachunek bankowy: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski katowice o/Ruda Śląska , Urząd 
Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, pią-
tek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. 
zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 
2231.

PRezYdenT MiasTa  
RUda ŚlĄska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro, 

naprzeciw pokoju 215): 
wykazu•  nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na czas 
oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyj-
ne, w rejonie ulicy stanisława Moniuszki,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres • 
do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, w re-
jonie ulicy Wiejskiej,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres • 
do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, w rejo-
nie ulicy stanisława Moniuszki,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres • 
do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, w rejo-
nie ulicy alojzego Jankowskiego,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres do • 
3 lat z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną w rejonie ulicy 
Robotniczej,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres • 
do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny (przy-
domowy) w rejonie ulicy ks. augustyna Potyki,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres • 
do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny (przy-
domowy) w rejonie ulicy Radosnej,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres • 
do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny (przy-
domowy), w rejonie ulicy sikorek,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres do 3 • 
lat z przeznaczeniem pod drogę dojazdową w rejonie ulicy Polnej,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres do • 
3 lat z przeznaczeniem pod ciąg pieszy i schody w rejonie ulicy kato-
wickiej,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres do • 
3 lat z przeznaczeniem pod wycinkę drzew w rejonie ulicy obrońców 
Westerplatte/katowickiej.

PRezYdenT 
MiasTa 

RUda ŚlĄska 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu garażu usytuowanego 
na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. katowickiej-otylii 
– garaż nr 201,

stanowiącego własność  
Miasta Ruda Śląska 
a przeznaczonego  

do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej  
na rzecz najemcy.

PRezYdenT 
MiasTa 

RUda ŚlĄska 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(ii piętro, naprzeciw pokoju 

215) wykazu nieruchomości, 
która zostanie oddana 

w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod uprawy rolne  

w rej. ul. szczęść Boże.
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WYWIAD

Grzegorz Konicki, Michał Szczęsny, Damian 
Woźniak i Kewin Żwirowicz to czterej 
rudzianie, którzy sprawdzają swoje siły 
w popularnym programie „Ninja Warrior”. 
Na ekranie Polsatu zobaczyliśmy już 
Michała Szczęsnego, a na swój występ 
czeka także ubiegłoroczny finalista Kewin 
Żwirowicz. Natomiast w trzeciej edycji 
programu wystąpią Grzegorz Konicki 
i Damian Woźniak. Rudzianie opowiadają 
nam o swoich pasjach, słabościach i wierze 
we własne siły.

Ninja z Rudy Śląskiej pokonują słabości

– Co skłoniło Was do udziału w programie „Nin-
ja Warrior”?

Michał Szczęsny: – Na pewno chęć podejmowania 
nowych wyzwań oraz sprawdzenia swoich umiejętno-
ści.

Grzegorz Konicki: – Ze mną było trochę inaczej. 
Pojechałem wraz z Damianem Woźniakiem, by towa-
rzyszyć mu w czasie testów do programu. Casting 
składa się z dwóch części: sprawnościowej oraz z roz-
mowy z psychologiem. Zrezygnowałem z udziału 
w castingu ze względu na zwichnięcie kostki i złama-
nie kości skokowej dwa miesiące wcześniej. W dniu 
castingu byłem jeszcze w trakcie rehabilitacji. Damian 
jednak oznajmił mi, że wspomniał o mnie w rozmowie 
z panią psycholog i zapytała, czy ja też wezmę udział 
w castingu. Miałem na podjęcie decyzji pięć minut! To 
były niesamowite emocje. W jednej chwili setki myśli. 
Przecież ja dopiero zacząłem normalnie chodzić, a co 
dopiero przejść testy do takiego programu! Mam jed-
nak duszę wojownika, kocham życie i takie skrajne 
sytuacje. Dlatego podjąłem się wyzwania. Zdążyłem 
jedynie podejść do ratownika medycznego, by usztyw-
nić kostkę. Pożyczyłem sprzęt sportowy od Damiana 
i w jego za małych butach przeszedłem testy bardzo 
dobrze jak na swoje możliwości.

– Ciebie Michał można było 8 września zobaczyć 
w programie. Jak Twoje wrażenia?

Michał Szczęsny: – Jestem bardzo zadowolony 
z samego udziału w programie. Niestety siła fizyczna 
to nie wszystko. Pokonała mnie psychika. Od samego 
początku byłem źle nastawiony psychicznie. Głowa, 
głowa i jeszcze raz głowa. Mam teraz nad czym praco-
wać.

– Jesteś osobą doświadczoną przez los – brak jed-
nego płuca, operacja kręgosłupa. Czy udział w pro-
gramie był sposobem na udowodnienie sobie czegoś?

Michał Szczęsny: – Pierwszy sezon „Ninja War-
rior” ogłądałem rok temu w szpitalnym łóżku. Powie-
działem sobie wtedy, że jeżeli operacja przebiegnie 
bez żadnych komplikacji, a później rekonwalescencja, 
to zgłoszę się do następnej edycji. To było moje ma-
rzenie i tak też się stało. Nie muszę sobie nic udowod-
niać. Wiem, na co mnie stać i jakie mam ambicje. 
Chciałem raczej zmotywować ludzi do działania, że 
pomimo choroby można uprawiać sport i cieszyć się 
życiem. O ile się chce. To od nas zależy, jak nasze ży-
cie wygląda. Ja zawsze chciałem czegoś więcej od ży-
cia, chciałem być inny, wyróżniać się z tłumu, ale 
przede wszystkim być sobą. Jestem Michał – ćwiczę 
z jednym płucem, czasami gram w teledyskach, cho-
dzę w kolorowych skarpetkach i mam tatuaże. Prowa-
dzę też profil na Instagramie, gdzie pokazuję ludziom, 
jak wygląda moje życie z dystansem do siebie i świa-
ta.

– Czy sport pomógł przezwyciężyć Ci problemy 
zdrowotne?

Michał Szczęsny: – Niestety nie i raczej nie ma ta-
kiej możliwości. Jestem już przyzwyczajony do życia 
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Rudzianie trenują razem i właśnie  
tworzą grupę sportową.

z jednym płucem. Drugie jest zapadnięte. Jest możli-
wość operacji, ale istnieje duże ryzyko, że jej po prostu 
nie przeżyję. Poza tym mam dość operacji pod narko-
zą. Świadomość, że możesz się nie obudzić, jest prze-
rażająca. Nie ma co narzekać. Żyję chwilą i kocham 
życie.

– Skąd pomysł na trenowanie kalisteniki (rodzaj 
treningu siłowego z wykorzystaniem ciężaru wła-
snego ciała) i uczenie tego innych?

Kewin Żwirowicz: – Ponieważ jest to aktywność 
efektowna i efektywna. Nie tylko pracujesz nad siłą, 
wytrzymałością, wydolnością, czy poprawą sylwetki, 
ale także nad poczuciem własnego ciała w przestrzeni. 
Ogrom figur i wyzwań, które proszą się o to, aby je 
móc wykonać, sprawia, że coraz wyżej zawieszamy 
sobie poprzeczkę.

– Co daje Ci trenowanie innych?
Kewin Żwirowicz: – Przede wszystkim w pracy 

trenera chodzi o to, aby nie szkodzić. Sam popełnia-
łem błędy jako początkujący. Staram się, aby moi pod-
opieczni mogli tego uniknąć. Obieramy najlepszą stra-
tegię do osiągnięcia celu. Gdy to się udaje, radość jest 
nie do opisania. Czuję większą satysfakcję z czyjegoś 
sukcesu niż ze swojego. Chcę także, aby każdy był 
„kompletny” i mógł stawiać czoło przeciwnościom lo-
su. Sam, gdybym nie trenował, byłbym dzisiaj trochę 
poturbowany. Na przykład wtedy, gdy potrącił mnie 
wózek widłowy w magazynie. Ciało zadziałało wów-
czas jak tarcza.

– Czy sport zmienia życie?
Grzegorz Konicki: – Tak, a ja jestem tego ideal-

nym przykładem. Życie kiedyś nie pisało mi tak pięk-
nych scenariuszy, jak teraz. Będąc młodym chłopa-
kiem z bloków bez żadnych perspektyw, marnowałem 
swój czas, popadłem jak wielu młodych ludzi w różne 
problemy, o których będziecie mogli dowiedzieć się 
z programu „Ninja Warrior”. Kilka lat temu podjąłem 
decyzję o zmianie swojego życia i to właśnie sport był 
filarem tej zmiany. On wypełnił ten czas, który marno-
wałem. Zwiększył moją pewność siebie, samoocenę 
i podnosił coraz to wyżej poprzeczkę. To właśnie dzię-
ki niemu jestem dzisiaj przedsiębiorcą, maratończy-
kiem, sportowcem i wartościowym człowiekiem. Bar-
dzo dużo mu zawdzięczam. To sport zbudował mnie 
na nowo.

– Wy też zgłosiliście się do programu, żeby sobie 
coś udowodnić? Co chcecie powiedzieć ludziom, 
którzy Was będę oglądać i Wam kibicować?

Damian Woźniak: – Do programu zgłosiłem się 
przede wszystkim dlatego, by przełamać bariery, które 
mam w głowie. Niezależnie od tego, jak mi pójdzie 
w programie, wiem, że ta decyzja pomoże mi pokonać 
strach, który gdzieś tam nadal we mnie siedzi. To jest 
forma terapii. Stajesz naprzeciw czegoś, co wywołuje 
u ciebie strach, lęk, niepewność. Trudnościom w życiu 
trzeba stawiać czoła. To jest trudne, ale pomaga. Lu-
dziom, którzy będą nas oglądać i kibicować, chciałem 
powiedzieć tylko, żeby wierzyli w siebie i w swoje 
marzenia. Ne bali się krytyki i opinii innych osób. 
Strach przed porażką niszczy marzenia. Dlatego nie 
pozwólcie, by zastąpiły je uzależnienia.

Grzegorz Konicki: – Idziemy do programu z bar-
dzo mocnym przekazem. Postanowiłem reprezento-
wać właśnie takich ludzi jak ja, by pokazać im, że z każ-
dej sytuacji jest wyjście. Że nie muszą być więźniami 
swojej przeszłości. Pokazać im, że w bardzo krótkim 
czasie, ciężką pracą i wiarą w siebie można zaliczyć 
fenomenalny życiowy progres. Chciałbym być inspi-
racją dla ludzi, którzy jeszcze tej decyzji nie podjęli 
i zmagają się z różnymi problemami, a także nie wie-
dzą, którą drogą iść i dać im ogromną dawkę motywa-

cji. Idźcie drogą rozwoju, to jest zawsze właściwa 
droga. Wierzcie w siebie, choćby każdy spisał was już 
na straty!

– Kiedy będzie można kibicować pozostałej trójce?
Michał Szczęsny: – Nie znamy dokładnej daty emi-

sji programu. Zachęcamy do oglądania każdego odcin-
ka, bo wiele się będzie działo zarówno w drugim, jak 
i trzecim sezonie. Wiemy jedynie, że w drugiej edycji, 
która jest teraz emitowana, wystąpi jeszcze Kewin. 
Natomiast Damian i Grzegorz będą brali udział w trze-
ciej edycji programu, która będzie w telewizji dopiero 
wiosną 2021 roku.

– Kewin, Ciebie mogliśmy już zobaczyć w pro-
gramie w ubiegłym roku. Jak wspominasz swój wy-
stęp?

Kewin Żwirowicz: – Bardzo pozytywnie. Dawka 
emocji, której doświadczyłem, była czymś niepowta-
rzalnym. Z racji długiego czasu nagrywania oraz 
przerw jako półfinaliści spędziliśmy ze sobą bardzo 
dużo czasu. Nasze więzi bardzo się zacieśniły i dzięki 
temu mamy znajomości w całej Polsce. Stworzyliśmy 
tzw. ninjabrać. Gorąco zachęcam każdego do udziału!

– À propos znajomości – jak się poznaliście 
w czwórkę?

Kewin Żwirowicz: – Trenowaliśmy na siłowni Ty-
tan w Rudzie Śląskiej od dłuższego czasu. Każdy 

z różnym stażem, celem i możliwościami. Na począt-
ku trenowaliśmy osobno. Rok temu w październiku 
utworzyłem zajęcia grupowe Kalistenika. Od tamtego 
momentu pod moim okiem zaczęliśmy wspólnie tre-
nować dwa razy w tygodniu. Oprócz tego każdy z nas 
wykonuje swoje jednostki treningowe. Jesteśmy  
w trakcie tworzenia grupy sportowej. Chcemy moty-
wować każdego. Nieważne skąd zaczynasz i jak dale-
ko jest cel – wsparcie przede wszystkim! AL

REKLAMA
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