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Jesteśmy pionierami w tej kwestii

– Od 2013 r. gminy w Polsce 
otrzymały uprawnienia do two-
rzenia Rad Seniorów. Myśli Pan, 
że będą one mocnym głosem w sa-
morządzie?

– Nowelizacja ustawy o samorzą-
dzie gminnym rzeczywiście stwo-
rzyła prawne podstawy, by mogły 
być powoływane miejskie Rady Se-
niorów. Myślę, że w miarę upływu 
czasu organy te będą miały coraz 
większą możliwość postrzegania ich 
jako partnera do wspólnego i aktyw-
nego uczestniczenia w zarządzaniu 
i kreowaniu wizerunku wspólnoty  
samorządowej.

– A jak Pan widzi działalność 
rudzkiej Rady Seniora? 

– 14 maja, w trakcie sesji inaugu-
racyjnej rudzkiej Rady Seniorów, po 
wyborze mojej osoby na funkcję 
przewodniczącego RS powiedzia-
łem, że radni pierwszej kadencji te-
go organu będą niejako pionierami 
w kwestii wypracowania podwalin 
organizacyjnych i zasad funkcjono-
wania po to, by nasi następcy już 
mogli mieć wiedzę, jak się w tej ma-
terii poruszać. Jest zresztą takie po-
wiedzenie, że życie samo pisze sce-
nariusze i w tym przypadku tak na-
leży do tego podchodzić, by w kon-
sekwencji wypracowane zasady by-
ły dobre, życiowe i bezbłędne. 

– Jakie Rada ma uprawnienia i na-
rzędzia pracy?

– Co do uprawnień Rady Senio-
rów, to sama ustawa o samorządzie 
gminnym w artykule 5c.3 dokładnie  

RUDZKA RADA SENIORÓW

Od niedawna rudzcy seniorzy mają pośredników w zgłaszaniu swoich potrzeb i problemów, dzięki powołanej Radzie Seniorów. Przed tą grupą radnych stoi 
duże wyzwanie – są pierwszymi, którzy przetrą szlaki następnym. O dużej odpowiedzialności jaka spoczywa na barkach radnych – seniorów rozmawiamy 
z Józefem Osmendą, przewodniczącym Rady Seniorów.
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Józef Osmenda (pośrodku), przewodniczący Rady Seniorów.

określa, że organ ten ma charakter 
konsultacyjny, doradczy i inicjatyw-
ny. To moim zdaniem bardzo szero-
kie spektrum możliwości i zakresu 
działania rudzkich seniorów. Chce-
my także na najbliższym posiedze-
niu powołać do życia przynajmniej 
trzy zespoły problemowe, które 
funkcjonowałyby w obszarach ta-
kich jak edukacja i kultura, zdrowie 
i pomoc społeczna oraz życie co-
dzienne rudzkiego seniora w kontek-
ście współpracy z samorządem i or-
ganizacjami pozarządowymi.  Chcie-
libyśmy również poruszyć temat 
Rudzkiej Karty Seniora. Oczywiście 
są to tylko propozycje ze strony pre-
zydium Rady Seniorów a ostateczne 
stanowisko wypracują sami radni.

– Co według Pana jest prioryte-
tem jeśli chodzi o kwestię ludzi 
starszych?

– Uważam, że podstawowym 
priorytetem jest wypracowanie 
przez Radę Seniorów takich stan-
dardów, by nie dopuszczać do nad-
miernej eliminacji z życia publicz-
nego osób starszych oraz podjęcia 
docelowo takich działań, by rudzia-
nie – seniorzy mogli czuć się dobrze 
w środowisku rudzkiej społeczności 
i by byli postrzegani jako pełnowar-
tościowi osobnicy w tzw. dialogu 
społecznym. Myślę, że z doświad-
czenia, wiedzy i mądrości osób star-
szych należy umiejętnie i w sposób 
demokratyczny umieć skorzystać. 
Łącznie z poszanowaniem ich wie-

ku i osobowości. Na marginesie 
chciałbym przypomnieć, że dawniej 
na Śląsku do rodziców zwracano się 
przez „Wy” (za dwoje) a do dziad-
ków przez „Oni” (za troje). Ludzie 
starsi byli w ten sposób nie tylko 
szanowani, ale i zarazem honorowa-
ni już samym zwracaniem się do 
nich. Natomiast dzisiaj jest z tym 
bardzo różnie (chociaż raczej gorzej 
niż lepiej i nad tym należy tylko 
ubolewać).

– Czy mógłby Pan w skrócie 
opisać grono osób zasiadających 
w naszej Radzie Seniorów? 

– Jest jeszcze za wcześnie, by 
oceniać pracę rudzkich radnych 
seniorów, ale mogę stwierdzić, że 
do RS powołane zostały osoby 
z różnych środowisk i to o boga-
tym dorobku i doświadczeniu ży-
ciowym i  zawodowym. Są przed-
stawiciele różnych zawodów, ale są 
też i byli radni, samorządowcy. Mu-
szę też stwierdzić i poinformować, 
że wszyscy radni seniorzy są osoba-
mi nad wyraz dyspozycyjnymi, a ich 
praca w Radzie ma charakter wybit-
nie społeczny i nie otrzymują one  
żadnych gratyfikacji finansowych. 
Wyrażam głębokie przekonanie, że 
współpraca nas wszystkich jak 
i działalność samej Rady, będzie 
mogła być pozytywnym przykładem 
dla innych.

– Myśli Pan, że doświadcze-
nie, które zdobył Pan zasiada-
jąc w Radzie Miasta pomoże 
Panu, jako przewodniczącemu, 

dobrze poprowadzić Radę tej 
kadencji? 

– 20 lat pracy w rudzkim samo-
rządzie i to na różnych stanowiskach 
spowodowało nabycie dużego 
i szczególnego doświadczenia, które 
niewątpliwie postaram się wykorzy-
stać przy kierowaniu Radą Senio-
rów. Zdaję sobie sprawę, że nasza 
rola i zadania są nieco inne niż wła-
ściwej Rady Miasta, ale to także jest 
samorząd terytorialny zapisany 
w ustawie. Zatem mogę powiedzieć, 
że jestem dobrze przygotowany do 
sprawowania tej funkcji. 

– Na kiedy zaplanowane jest ko-
lejne posiedzenie Rady Seniorów?

– Najbliższe zostało zaplanowane 
na 10 września. W międzyczasie 
jednak intensywnie pracowało Pre-
zydium Rady, na posiedzeniach któ-
rego rozpatrywano i analizowano 
różnego rodzaju sprawy dotyczące 
Rady Seniorów, w tym ofert szkole-
niowych i różnego rodzaju ankiet 
jakie z zewnątrz otrzymano. Ustalo-
no również, że począwszy od mie-
siąca lipca br. w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w godz. 
11.00-12.00 będzie miał miejsce dy-
żur radnych seniorów w salce posie-
dzeń Komisji stałych RM tj. w po-
koju nr 211 w budynku UM. Niektó-
rzy radni seniorzy już ów dyżur od-
byli, a całościowy grafik dyżurów 
zostanie ustalony również po naj-
bliższej sesji.

– Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Szewczyk

OGŁOSZENIA

DyżuRy RaDy SeniORów
Dyżury radnych Rady Seniorów będą odbywać się  

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-

12.00 w salce posiedzeń Komisji Rady Miasta (pokój 211).

3 sierpnia dyżur pełnią Henryka  
Skowrońska-Wawok i Józef Osmenda,

7 września dyżur pełnią Bazyli Tyszkiewicz i Helmut Hilgner.
Kolejne dyżury poszczególnych radnych ustalone zostaną 

po wrześniowej sesji Rady Seniorów, która odbędzie się 10 
września. Dane kontaktowe do poszczególnych radnych Rady 

Seniorów są możliwe do uzyskania w Kancelarii Rady Miasta UM 
pod numerem tel. 32 342-36-05.
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Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Doceniono pomoc rudzkiej policjantki

Policjantka odebrała nagrodę z rąk premier Ewy Kopacz.

Kapituła konkursu, składająca się z pra-
cowników Niebieskiej Linii, przedstawicie-
la Biura Prewencji KGP oraz zwycięzców 
trzech ostatnich edycji konkursu, wyłoniła 
pięciu laureatów. Podstawowym kryterium 
przyjmowanych zgłoszeń była meryto-
ryczna ocena działań policjantów w za-
kresie przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie, wynikająca z analizy uzasadnień 
do 149 zgłoszeń nadesłanych z całej Pol-
ski. Rozpatrywanych było 112 kandyda-
tur.

O wsparciu udzielonym przez poli-
cjantkę z Rudy Śląskiej opowiedziała jed-
na z kobiet: – Mam założoną niebieską 
kartę, w związku z tym potrzebowałam po-
mocy, którą otrzymałam od pani Ewy. Mój 
mąż, z którym się wtedy rozchodziłam, wy-
korzystywał mnie i stosował wobec mnie 
szantaż emocjonalny, którego przedmiotem 
było dwoje moich dzieci. Wtedy potrzebo-
wałam osób, które mogłyby mną pokiero-
wać i wesprzeć w tych trudnych dla mnie 
chwilach. Pani Urbańczyk znając moją sytu-
ację z naszych rozmów i z opinii innych, po-
magała mi jak tylko mogła. Mogłam do 
niej dzwonić zawsze wtedy, kiedy nie wie-

– Nie pomagała mi tylko jako policjant, ale również jako kobieta – te słowa o sierż. Ewie Urbańczyk – dzielnicowej z rudzkiej „czwórki” wypowiedziała jedna z kobiet, któ-
rej pani Ewa pomogła w trudnej sytuacji. Od ośmiu lat Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” organizuje konkurs „Policjant, który mi  
pomógł”. W tym roku jedną z laureatek została dzielnicowa z Rudy Śląskiej.
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REKLAMA

Tuż przy granicy z Rudą Śląską znajduje się wyjątkowe, zielone i zaciszne miejsce nad wodą. Można bez przesady powiedzieć, że to śląskie Mazury. Rybołówka, bo to o niej mowa, po-
wstała z miłości do natury, zdrowego jedzenia oraz przepysznych ryb. Wakacyjny czas jest więc jedną z najlepszych okazji ku temu, by wybrać się do wędkarskiego serca Śląska.

Rybołówka, czyli nasze śląskie Mazury
– Rybołówka jest idealnym miejscem 

dla osób, które chcą spędzić czas na łonie 
natury, a niekoniecznie mają możliwość 
wyjechania w dalsze rejony. Jesteśmy 
z jednej strony w samym centrum Śląska, 
ale z drugiej strony miejsce to zupełnie od-
biega od przemysłowego charakteru regio-
nu – podkreśla Katarzyna Owczarek, wła-
ścicielka Rybołówki.

W Rybołówce każdy znajdzie coś dla 
siebie. Dla najmłodszych atrakcją jest mi-
nizoo – kozy, lamy, owieczki i osiołek oraz 
zawsze głodne świnki wietnamskie. Swo-
bodnie chodzące zwierzaki można głaskać 
i karmić. Dzieci z przyjemnością spędzają 
również czas na placu zabaw w czasie, gdy 
rodzice mogą w spokoju zjeść pyszną ryb-
kę i delektować się spokojem oraz pięk-

nem tego miejsca. Natomiast po dniu peł-
nym atrakcji można rodzinnie spędzić czas 
przy ognisku lub grillu. To właśnie także 
tutaj swoją przygodę z wędkarstwem mo-
gą rozpocząć nawet ci, którzy nigdy nie 
mieli wędki w ręku. – Każdy może spróbo-
wać swoich sił. Prowadzimy wypożyczal-
nię wędek, więc nie trzeba mieć specjal-
nych uprawnień czy karty wędkarskiej, 
a nasi pracownicy chętnie pomogą począt-
kującym – zachęca właścicielka.

Właściciele zadbali o amatorów węd-
karstwa. W stawie Rybołówki  można zło-
wić m.in. takie okazy, jak olbrzymie, nawet 
14-kilogramowe jesiotry, leszcze czy liny, 
a także karpie i to w naprawdę dużym roz-
miarze – często powyżej 20 kg. Prawdziwą 
perełką tego miejsca jest jednak wyjątkowa 

smażalnia ryb, która i wizualnie i smakowo 
przenosi nas w odległe mazurskie klimaty. 
Poza przepysznymi rybami słodkowodny-
mi typu: pstrąg, sum, jesiotr czy karp, 
w każdy czwartek przyjeżdżają prosto 
z Gdyni świeże ryby morskie – dorsze, flą-
dry, łososie, które kucharz z wyjątkowym 
smakiem smaży i grilluje dla gości. W Ry-
bołówce można kupić również naturalnie 
wędzone ryby, do których przygotowania 
używane jest głównie drewno olchowe 
oraz owocowe. Nie da się porównać tych 
świeżych, ekologicznych ryb do tego, co 
sprzedaje się w sklepach, ani smakowo, ani 
jakościowo. Jeśli ktoś potrzebuje zakupić 
rybę do samodzielnego ugrillowania, ma 
do wyboru w sklepie Rybołówki żywego: 
pstrąga, karpia, jesiotra lub suma. 

Nic więc dziwnego, że do Rybołówki 
ściągają goście nie tylko z całego Śląska, 
ale także z Krakowa czy z Wrocławia. 
Tym bardziej, że miejsce to nieustannie 
się zmienia. Po ubiegłorocznym pożarze 
właściciele postanowili rozbudować 
obiekt o większą liczbę miejsc – stolików 
na powietrzu. Jest też nowa zadaszona 
wiata, pięknie przyozdobiona kwiatami, 
powiększyła się także kuchnia, dzięki 
czemu gościom jeszcze szybciej podawa-
ne są przepyszne ryby. Warto więc wy-
brać się do Rybołówki w Mikołowie (tuż 
za granicą z Rudą Śląską), która czynna 
jest codziennie od ok. godz. 7 do zmro-
ku.

Paniowy

działam co robić. Dla mnie ważne jest to, 
że mam w niej oparcie, jakiego nie spodzie-
wałam się od jakichkolwiek służb mundu-
rowych. Pani Ewa nie pomagała mi tylko 
jako policjant, ale jako kobieta, która wi-
działa ile krzywdy wyrządził mi mój mąż – 
pisze kobieta.

Sierż. Ewa Urbańczyk w policji pracu-
je od 2011 roku. Od początku związana 
jest z rudzkim komisariatem IV, gdzie od 
dwóch lat jest dzielnicową. Jest mężatką 
i matką 3-letniego syna. Interesuje się 
psychologią, która często pomaga jej 
w pracy. W swojej służbie całkowicie od-
daje się społeczeństwu. Pani Ewa jest 
osobą cenioną przez przełożonych oraz 
koleżanki i kolegów z pracy.

– Staram się, aby moja służba miała 
sens, docieram do osób, które potrzebu-
ją pomocy, a często same nie potrafią 
o tę pomoc poprosić. Każdemu staram 
się pomóc indywidualnie, nie zawsze 
jest to konkretne działanie, często wy-
starczy zwykła ludzka rozmowa, zrozu-
mienie problemu i prosta rada. Uwiel-
biam pracę z dziećmi i młodzieżą. Jak 
tylko pozwala mi na to czas, spotykam 

się z nimi w przedszkolach i szkołach. 
Chcę, aby dzieci od najmłodszych lat 
wiedziały, że policjant jest po to, aby 

pomagać. Mojej służby nie traktuję wy-
łącznie jako pracy – osiem godzin i do 
domu – pomaganie innym to dla mnie 

priorytet – mówi o sobie nagrodzona 
policjantka.

 KMP  Ruda Śląska
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Śmieciowe Mount Everest | R��� Ś�����/Z����� 

Zdjęcia wysypiska nadesłał nasz Czytelnik.

– Wygląda to tak, jakby ktoś podje-
chał tam wielkim tirem i wyrzucił na 
środku drogi kilkadziesiąt ton gumy. 
Po przejechaniu kolejnych kilkunastu 
metrów naszym oczom ukazała się ko-
lejna góra – tym razem normalnych 
śmieci komunalnych. Zapach jest nie 
do zniesienia – a przy obecnych upa-
łach podejrzewam, że może to stanowić 
realne zagrożenie. Kilka metrów dalej 
znajduje się kolejna – tym razem dwa 
razy większa – góra gumy i taśm gumo-
wych – wyjaśnia pan Maciej. – Za bez-
czelność i tupet, osoby, które tego do-
konały, powinny zostać ukarane. To nie 
jest mała kupka śmieci w lesie, lecz kil-
kadziesiąt ton odpadów – dodaje.

Postanowiliśmy interweniować w tej 
sprawie w Urzędzie Miasta. – Po 
otrzymaniu informacji w sprawie od-
padów składowanych na granicy Rudy 
Śląskiej i Zabrza, funkcjonariusze 
rudzkiej straży miejskiej dokonali wi-
zji w terenie. Okazało się, 
że odpady zalegają na te-
renie Zabrza. W związku 
z tym o sprawie poinfor-
mowano tamtejszy magi-
strat – wyjaśnia Krzysz-
tof Piecha, naczelnik Wy-
działu Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta 
UM Ruda Śląska.

Magdalena Szewczyk

Jeden z mieszkańców Rudy Śląskiej podczas rodzinnej prze-
jażdżki rowerowej przeraził się tym, co zobaczył. W pobliżu 
granicy Rudy z Zabrzem trafi ł na wielką górę odpadów. – Po 
skręceniu w prawo z ulicy Chudowskiej (od strony autostrady 
A-4 – Obwód Utrzymania Autostrady Kończyce – na granicy 
Zabrza i Rudy Śląskiej) przed rzeką Kłodnicą na terenach zie-
lonych naszym oczom ukazała się wielka góra gumy, plasti ku 
– trudno to określić – zainterweniował Maciej Pinkowicz.

Łączenie mieszkań socjalnych oraz 
komunalnych w założeniu ma mieć 
wiele zalet. Jednak zdarza się, że 
w praktyce bywa z tym różnie. – Ma-
my już dość mieszkania w klatce, 
w której jeden z lokatorów mieszkania 
socjalnego prowadzi głośne życie. 
Wiele imprez kończy się tam przyjaz-
dem straży pożarnej i straży miejskiej. 
W tym roku takich wizyt było już dzie-
więć – opowiada rozżalona mieszkan-
ka ulicy Różyckiego. – Boimy się, że 
kiedyś zdarzy się tak, że wyjedziemy na 

jakiś czas i nie będziemy mieli do czego 
wracać, bo spali się mieszkanie nie tyl-
ko wspomnianego lokatora, ale wszyst-
kich sąsiadów. Mamy nadzieję, że bę-
dziemy w końcu bezpieczni – dodaje.

Wspomniany budynek należy do za-
sobów MPGM-u, do którego zwrócili-
śmy się z pytaniem, czy zostaną podjęte 
działania wobec problematycznego 
mieszkańca. Okazuje się, że jest szansa 
na poprawę sytuacji. – W związku z czę-
stymi przypadkami zadymiania przez 
lokatora jednego z mieszkań przy ul. 

Warunki, w których muszą mieszkać niektórzy mieszkańcy ul. Różyckiego w Wirku, nie są 
na szczęście normą. Niemniej jednak to właśnie jeden z lokatorów tamtejszych budynków 
stwarza pozostałym nie lada kłopoty. Na czym polega problem?

Różyckiego, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
nawiązało współpracę z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ru-
dzie Śląskiej w celu pomocy w rozwią-
zaniu zaistniałej sytuacji. Ponadto zło-
żyło zawiadomienie na policję i proku-
raturę oraz podjęło czynności zmierza-
jące do eksmisji lokatora – informuje 
Krzysztof Mikołajczak, rzecznik pra-
sowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Mieszkaniowej.

 Magdalena Szewczyk Mieszkańcy ulicy Różyckiego czekają na poprawę sytuacji.

Jednego z mieszkańców zaniepokoiło 
dzikie wysypisko śmieci znajdujące 

się na granicy Zabrza i Rudy Śląskiej. 
Okazuje się jednak, że problem 

leży po stronie naszych sąsiadów. 
Wobec tego zabrzańscy urzędnicy 

zostali poinformowani o konieczności 
usunięcia śmieci.

Niebezpieczny lokator | W���� 
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Bielszowice

Ekstremalne warunki 
na Piernikarczyka

Przejechać po takiej drodze to nie lada wyczyn…

Dziury w drodze mogą być mniejsze i większe, 
te jednak są poza wszelką klasyfikacją – tak twier-
dzą mieszkańcy okolic, którzy na co dzień przedo-
stają się poboczną drogą łączącą ul. Bielszowicką 
i Piernikarczyka. Choć znajdującymi się tam blo-
kami zarządza GSM 
„Luiza”, teren, o któ-
rym mowa należy do 
Kompanii Węglowej, 
jednak jak udało nam 
się ustalić, zarządza 
nim Zakład Zagospo-
darowania Mienia 
KW S.A. Postanowi-
liśmy dowiedzieć się, 
czy jest możliwość, 
by poprawić stan 
tamtejszej drogi. Jak na wstępie się okazało, obszar 
ten drogą nie jest…

– Na początku muszę zaznaczyć, że nie jest to 
droga publiczna tylko działka należąca do Kompa-

nii Węglowej – informuje Piotr Martyniewicz, dy-
rektor ZZM w Tychach.

Okazuje się, że tak naprawdę mieszkańcy, którzy 
nie wydostają się z tamtejszych bloków i garaży ul. 
Piernikarczyka, ale drugą stroną, w takim wypadku 

poruszają się na tere-
nie spółki. Czy ten 
problem da się roz-
wiązać?

– Od dłuższego 
czasu chcemy daro-
wać miastu tę działkę. 
Dopóki jej nie przyj-
mie, to mamy dwa 
wyjścia z tej sytuacji 
– albo, jeśli się uda, 
w możliwie jak naj-

krótszym czasie przygotujemy dokumentację pod 
naprawienie tych dziur, albo, w gorszym wypadku, 
postawimy w tym miejscu znaki z informacją, że jest 
to teren prywatny – dodaje Martyniewicz.

Niektórzy nauczyli się z nimi żyć, inni nadal walczą. Dziury na jednej z biel-
szowickich dróg powodują, że każdy nowicjusz, który postanowi tamtędy 
przejechać, ma nadzieję nigdy tam nie wrócić. Mieszkańcy budynków przy 
ul. Piernikarczyka zmuszeni są jednak pokonywać tę trasę codziennie. Jeszcze 
gorzej wychodzą na tym samochody…

Jak zaznaczył dyrektor zakładu, naprawa dziur 
z powodu złej sytuacji finansowej KW polegałaby 
tylko na zasypaniu występujących tam dziur. Jakie 
stanowisko w tej sprawie wyraża natomiast Urząd 
Miasta?

– Władze miasta są zainteresowane przejęciem 
od Kompanii Węglowej drogi wewnętrznej  
w rejonie ul. Piernikarczyka. Warunkiem przejęcia 
drogi przez miasto jest jednak wykonanie przez do-
tychczasowego właściciela właściwej podbudowy 
tej drogi. Stanowisko miasta przekazane zostało 
Kompanii Węglowej w piśmie z 18 września 2014 r., 

w którym poproszono również spółkę o poinformo-
wanie o podjętych działaniach zmierzających do 
dokonania na rzecz gminy darowizny wspomnianej 
nieruchomości i o przewidywanym terminie jej 
przekazania. Kompania Węglowa pozytywnie od-
niosła się do możliwości przekazania miastu drogi, 
jednak nie podała szczegółów planowanej transak-
cji – tłumaczy Krzysztof Piecha, naczelnik Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. 

Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość do 
momentu zakończenia rozmów między KW a mia-
stem. Magdalena Szewczyk

Mieszkańcy okolic, którzy na co dzień 
przedostają się poboczną drogą łączącą ul. 
Bielszowicką i Piernikarczyka, mają już dość 

ogromnych dziur. Jednak nasze ustalenia 
wykazały, że formalnie drogą ona nie jest: 
– (...) Muszę zaznaczyć, że nie jest to droga 

publiczna tylko działka należąca do Kompanii 
Węglowej – informuje Piotr Martyniewicz, 

dyrektor ZZM w Tychach.
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka SPółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
niP: 641 001 03 37, ReGon: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Sztygarskiej 2 i kopalnianej 10

w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 
29.07.2015 r. do dnia 5.08.2015 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 
12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy: dokonać wpłaty na konto w BZ 
WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415, zgłosić się do pokoju nr 318 z po-
twierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT, odebrać SIWZ od godz. 8.00 do 
godz. 13.00 w pokoju 310. 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub mailem zamówienia 
z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VaT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Ślą-

skiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia 11.08.2015 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 11.08.2015 r. o godzinie 

9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 

30.000,- zł/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 

5415 do dnia 11.08.2015 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto 

Zamawiającego. 
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wa-

dium na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania któ-

rejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 

32 248-24-11 /15/ wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka SPółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
niP: 641 001 03 37, ReGon: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie modernizacji dźwigu w budynku przy ul. Brygadzistów 1 w zasobach  

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie 
Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska  nr 13 10902037000000053600 5415,• 
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT,• 
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 14.00•  w pokoju 306. 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub mailem zamówienia z po-
daniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 61,00 zł (z VaT).
Zamkniętą kopertę z dopiskiem ,,Przetarg dźwig’’ zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Za-

mawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia 12.08.2015 r. do godziny 
11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 12.08.2015 r. o godzinie 
12.00.

Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 

10.000 zł.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 

5415 do dnia 12.08.2015 r. do godz. 11.00.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto Zama-

wiającego. 
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium 

na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania której-

kolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 

248-24-11 /15/ wew. 203 w godzinach od 10.00 do 12.00.



www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS| 29.07.20156
1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11

12 13 14

1

15 16

7

17 18 19

20

21

2

22 23

3

24

8

25 26 27

28

4

29 30 31

32

33 34 35 36 37

9

38

39 40 41

5

42 43 44

6

45

46

10

47

11

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Emilia Smyczek
córka Pauli i Daniela

ur. 11.07. (3635 g i 56 cm)

Marek Gaborski
syn Joanny i Łukasza

ur. 12.07. (3865 g i 56 cm)

REKLAMA

Filip Brzenczek
syn Angeliki i Marcina

ur. 19.07. (3730 g i 59 cm)

Emilka Dybała
córka Patrycji i Łukasza

ur. 18.07. (3760 g i 56 cm)

Antonina Skworc
córka Ewy i Damiana

ur. 14.07. (3640 g i 56 cm)

Tymoteusz Warmons
syn Grażyny i Marcina

ur. 11.07. (3600 g i 55 cm)

Zuzia Strugacz
córka Justyny i Dariusza

ur. 12.07. (4500 g i 60 cm)

Julia Stachyra
córka Eweliny i Patryka

ur. 11.07. (3400 g i 55 cm)

Maciek Hordyn
syn Sylwii i Krystiana

ur. 19.07. (4150 g i 49 cm)

Laura Agata Sabatowska
córka Agaty i Bartosza

ur. 17.07. (3800 g i 55 cm)

Lena Tomczak
córka Joanny i Pawła

ur. 7.07. (3510 g i 58 cm)

Kamil Masłowski
syn Sylwii i Patryka

ur. 6.07. (3800 g i 56 cm)

Jan Zwyrtek
syn Magdaleny i Artura

ur. 25.06. (4330 g i 57 cm)

Poziomo: 1 – wiejski rzemieślnik, 5 – 
w parze Sodomą, 8 – bagienny las nad 
Amazonką, 9 – owad drapieżny, np. ża-
glica, szklarz, 11 – puszka rogowa u pa-
rzystokopytnych, 12 – gagatek, 15 – do-
wódca kozaków, 17 – korsarz, 20 
– okres godowy ryb, 21 – zniesienie, 24 
– sporysz, 25 – kamień ałunowy, 28 
– najwyższy głos męski, 29 – roślina 
ozdobna, 32 – jezioro w Afryce, 33 
– szwajcarskie frytki, 36 – dawny powóz 
konny, 39 – w dawnym Rzymie: gladia-
tor walczący z zakrytymi oczami, 42 – 
mit. gr. piekło, 43 – nauka o moralności, 
45 – dyg, 46 – owłosienie twarzy, 47 – 
wojsko. 

Pionowo: 1 – ptak z rodz. krukowa-
tych, 2 – np. boa, pyton, 3 – podzwrotni-
kowe pnącze, 4 – mit. rzym. bóg lasów 
i pasterzy, 5 – przód męskiej koszuli, 6 

Małgosia Mąderek
córka Justyny i Macieja

ur. 17.07. (3540 g i 55 cm)

Dawid Białas
syn Anny i Michała

ur. 16.07. (3700 g i 60 cm)

Sara Kiona
córka Agnieszki i Tomasza
ur. 17.07. (3320 g i 56 cm)

Amelia Idkowiak
córka Anny i Roberta

ur. 19.07. (3860 g i 57 cm)

Milena Gigla
córka Sabiny i Kornela

ur. 17.07. (2640 g i 51 cm)

Ignacy Matusiak
syn Anny i Roberta 

ur. 19.06. (4040 g i 58 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

Karol Grochla
syn Patrycji i Krzysztofa

ur. 18.07. (3700 g i 55 cm)

Dorian Glanc
syn Darii i Adriana

ur. 4.07. (2100 g i 49 cm)

Miłosz Krzyziński
syn Magdaleny i Piotra

ur. 19.07. (3200 g i 52 cm)

Jan Kaiser
syn Aleksandry i Grzegorza
ur. 21.07. (3320 g i 52 cm)

Alan Włodarczyk
syn Karoliny i Maurycego

ur. 23.07. (2700 g i 50 cm)

Jakub Markowski
syn Marty i Huberta

ur. 18.07. (4100 g i 60 cm)

Oskar Stępień
syn Małgorzaty i Michała

ur. 22.07. (2900 g i 53 cm)

N�������� ��������� – ������ � R����� Ś�������!

Anna Suchecka
córka Eweliny i Jacka

ur. 22.07. (2950 g i 54 cm)

Kinga Sykuła
córka Anny i Damiana

ur. 21.07. (3775 g i 56 cm)

Filip Chodziuk
syn Katarzyny i Łukasza

ur. 21.07. (3650 g i 53 cm)

Szymon Musioł
syn Katarzyny i Łukasza

ur. 21.07. (3780 g i 57 cm)

Emil Spórna
syn Kingi i Roberta

ur. 22.07. (3550 g i 59 cm)

Zofi a Cieśla
córka Karoliny i Mateusza
ur. 22.07. (2700 g i 53 cm)

Mija Wilkos
córka Pauliny i Sebastiana
ur. 22.07. (3010 g i 50 cm)

– przyrząd podobny do cyrkla, 7 – argu-
ment, 10 – gemma, 13 – beczka na wi-
no, 14 – lek przeciw anginie, 16 – roc-
kowy zespół młodzieżowy, 17 – 
wieszcz, 18 – lasy górskie, 19 – tkanina 
na pieluchy, 21 – nieżyt nosa, 22 – strą-
czyniec, 23 – krzew ciernisty, 26 – 
ostrzeżenie, 27 – ojczyzna Odyseusza, 
30 – dawny ustrój w Rosji, 31 – mit. 
egip. bóstwo księżyca i czasu, 34 – mia-
sto w Japonii, 35 – pieszczotliwie o oj-
cu, 37 – mit. gr. bogini mądrości, 38 – 
konopie manilskie, 40 – cieńki pręt me-
talowy, 41 – bęben tatarski, 44 – ignam, 
pochrzyn.

Hasło krzyżówki nr 26 brzmiało: „Wio-
senne porządki”. Nagrodę otrzymuje Jani-
na Ogierman. Po odbiór zapraszamy do 
redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 
złotych, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl.,  ul. Hlon-
da 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna 
osoba spośród tych,  które nadeślą na adres 
redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedur-
nego 36) hasło, które jest rozwiązaniem 
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 
10 dni od daty zamieszczenia konkursu.

W����� ������ 
�������!

Wyślij SMS-a o treści: 
wiad.zestaw+ imię i nazwisko 

na numer  71100 
(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT 

tj. 1,23 zł brutt o). Na SMS-y czekamy 
29.07.2015 od godz. 10.00

do 31.07.2015 do godz. 12.00.
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– Powoli zaczynamy końcowe odliczanie i czekamy z niecierpli-
wością na 1 sierpnia, kiedy to dzięki zawodnikom, którzy przyjadą 
do nas z wielu zakątków kraju oraz z zagranicy, Ruda Śląska będzie 
tego dnia bez wątpienia stolicą biegania w naszym regonie – pod-
kreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Jesteśmy zbudowani tak 
dużym zainteresowaniem naszym biegiem, a dotychczasowa liczba 
zgłoszonych uczestników już teraz robi ogromne wrażenie – dodaje.

Oprócz dystansu półmaratońskiego, na którym odbędzie się 
główna rywalizacja biegaczy, zawodnicy wystartują na dystansie 
7 km oraz w rywalizacji nordic walking. Trasa biegu została popro-
wadzona na 7 km pętli, którą zawodnicy będą pokonywać raz – 
w przypadku startu na 7 km – lub trzykrotnie – w przypadku pół-
maratonu. Organizatorzy zadbali również o to, aby na trasie nie 
było nudno. – Już sama pora startu, czyli godzina 21.00, sprawi, że 
bieg będzie nie lada atrakcją. Do tego w kilku miejscach na trasie 
biegu zlokalizowane będą punkty dopingowe, gdzie muzyka oraz 
żywiołowy doping na pewno dodadzą sił biegaczom – przekonuje 
Aleksandra Poloczek z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rudzie Śląskiej.   

Warto podkreślić, że trasa Rudzkiego Półmaratonu Industrialne-
go uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. – Oznacza 
to, że wyniki, które 1 sierpnia br. uzyskają zawodnicy, będą ofi cjal-
nie uznawane we wszelkich statystykach. To również większy pre-
stiż biegu oraz szansa na przyciągniecie do udziału w zawodach 
najlepszych biegaczy – podkreśla August Jakubik, współorganiza-
tor biegu. Dodatkowo trasa poprowadzona została przez miejsca 
związane z zabytkami poprzemysłowymi, m.in. w pobliżu dworca 
w Chebziu, szybu Mikołaj, wieży ciśnień, osiedla Kaufhaus oraz 
przy wielkim piecu Huty Pokój. Część z tych obiektów tego dnia 
zostanie udostępniona do zwiedzania uczestnikom biegów oraz sa-
mym mieszkańcom Rudy Śląskiej. Wstęp bezpłatny.

Do tej pory na listach startowych znajduje się ponad 1600 osób, 
z czego blisko 1000 dokonało już opłaty startowej. Wśród uczestni-
ków półmaratonu znajdują się zawodnicy z Niemiec, Holandii, 
Francji, Ukrainy, Węgier, Mołdawii oraz Kenii. Zdaniem Augusta 
Jakubika to reprezentanci tych ostatnich dwóch krajów powinni się 
liczyć w walce o zwycięstwo. – Udział w półmaratonie zapowie-
działa grupa Ukraińców. Zawodnicy ci są w stanie pobiec dystans 
półmaratoński w około 1 godz. 10 minut. Wśród kobiet natomiast 
ciekawą zawodniczką jest Gladys Kiprotich, która w swoim sporto-
wym CV ma m.in. zwycięstwo w połmaratonie w Kiel z czasem 
1 godz. 11 minut – wylicza. 

Co ciekawe, chęć udziału w biegu zadeklarowało już ok. 400 
rudzian. To ¼ wszystkich uczestników. Wśród zawodników z in-
nych miast najwięcej jest mieszkańców Katowic – ponad 150 oraz 

Ponad 1600 osób na liście zgłoszeń, a wśród nich ok. 400 rudzian. Do tego zawodnicy z Niemiec, Holan-
dii, Francji, Ukrainy, Węgier, Mołdawii oraz Kenii. W Rudzie Śląskiej trwają ostatnie przygotowania do 
Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego, którego start odbędzie się 1 sierpnia punktualnie o 21.00. 

Rudzki Półmaraton Industrialny

Bytomia – ponad 100. Na liście startowej fi gurują również zawod-
nicy z Krakowa, Wrocławia i Warszawy. Spośród grup i klubów 
biegowych na chwilę obecną najwięcej zapisanych jest zawodni-
ków reprezentujących Miechowicką Grupę Biegową z Bytomia 
oraz  KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska. W obu przypadkach jest to 
ponad 30 osób. Ciekawie prezentuje się również statystyka uczest-
ników ze względu na płeć. Okazuje się, że blisko 1/3 zawodników 
zamierzających wystartować w Rudzkim Półmaratonie Industrial-
nym to kobiety.

Rudzki Półmaraton Industrialny będzie miał również wymiar 
charytatywny. Zawodnicy podczas imprezy będą mogli wesprzeć 
fi nansowo pięcioletnią Andżelikę z Rudy Śląskiej, która urodziła 
się bez piszczeli i rzepki dolnej lewej kończyny. Dziewczynka 
cierpi także na rozszczep wargi i podniebienia oraz niedrożność 
przełyku. Pomimo młodego wieku wykazuje się jednak niezwy-
kłym hartem ducha. Dzięki pomocy mieszkańców Rudy Śląskiej 
przeszła już w Stanach Zjednoczonych dwie poważne operacje 
wrodzonej wady nogi. Ma za sobą rekonstrukcję kolana i prosto-
wanie stopy.  

Przygotowania do Rudzkiego Półmaratonu trwają już od stycz-
nia. Jednym z ich elementów są bez wątpienia bezpłatne zajęcia 
biegowe oraz treningi nordic walking, które od 10 kwietnia co ty-
dzień odbywają się w mieście.  Biegacze spotykają się co piątek 
o godz. 18.00 na stadionie przy ul. Czarnoleśnej, gdzie trenują pod 
czujnym okiem ultramaratończyka Augusta Jakubika. Treningi od-
bywać się będą do 31 lipca. Na ostatnie spotkanie, które wypada 
dzień przed półmaratonem, August Jakubik zaplanował lżejszy  
trening. Podzieli się też  ostatnimi uwagami i poradami oraz omó-
wi taktykę biegu. – Jestem przekonany, że ci, którzy biorą udział 
w naszych treningach od początku, bez problemu ukończą sierpnio-
wy bieg – mówi August Jakubik. 

Warto dodać, że w czasie trwania zawodów przygotowanych 
zostało wiele atrakcji, które zachęcić mają do udziału w wydarze-
niu samych mieszkańców Rudy Śląskiej. – Zachęcamy do dopin-
gowania zawodników podczas wieczornego biegu, a wcześniej, 
bo już w godzinach popołudniowych, zapraszamy na pl. Jana 
Pawła II, gdzie oprócz licznych występów artystycznych i poka-
zów sportowych odbędą się również biegi dla dzieci i młodzieży 
– zachęca Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kul-
tury Fizycznej.

 TK

ZWIEDZANIE ZABYTKÓW

Szyb Mikołaj – zwiedzanie z przewodnikiem o godz. 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00. Czas zwiedzania ok. 30 minut.

Z parkingu przy ul. Hallera w kierunku Szybu Mikołaj 
kursuje bus. Godziny odjazdu z ul. Hallera: 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45. Odjazdy spod Szybu Mikołaj: 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05.

Dom handlowy Kaufh aus – zwiedzanie z przewodnikiem 
o godz. 15.00 i 16.30. Grupa liczyć może maksymalnie 40 
osób. Czas zwiedzania ok. 1 godz. 30 minut.

Wieża ciśnień – zwiedzanie z przewodnikiem o godz. 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Czas zwiedzania ok. 20 minut.

PROGRAM DNIA

Scena na pl. Jana Pawła II:
14.00-15.30 – zumba• 
15.30-16.00 – pokaz szermierzy BTS Bytom• 
16.00-16.30 – capoeira• 
16.30-17.00 – występ najzdolniejszych rudzkich • 
wokalistów młodego pokolenia
17.00-17.20 – Kyokushin Karate• 
17.20-18.00 – pokaz Studia Energia• 
18.00-18.20 – wręczanie nagród w biegach dla dzieci• 
18.20-18.40 – pokaz zapaśników ZKS Slavia• 
19.00-20.15 – występ zespołu Arkadia Band.• 
Biegi dla dzieci: 15.00-17.00 – pl. Jana Pawła II• 
Zwiedzanie zabytków: 15.00-19.00• 

START PÓŁMARATONU, BIEGU NA 7 KM I NW – 21.00

BIEGI DLA DZIECI
Odbędą się na pl. Jana Pawła II (rynek) w następujących 

godzinach i na następujących dystansach:
godz. 15.00 • dystans 300 metrów, rocznik
 2007 i młodsze dziewczęta,
godz. 15.10•   dystans 300 metrów, rocznik 2007 
 i młodsi chłopcy,
godz. 15.20•  dystans 600 metrów, rocznik 
 2006-2004 dziewczęta,
godz. 15.35•  dystans 600 metrów, rocznik 
 2006-2004 chłopcy,
godz. 15.50 •  dystans 900 metrów, rocznik 
 2003-2000 dziewczęta,
godz. 16.10•  dystans 900 metrów, rocznik 
 2003-2000 chłopcy.
Dla wszystkich uczestników drobne upominki.

Konferencją prasową podsumowano ostatnie przygotowania do półmaratonu.



Łączy nas pasja, NIE  dopalacze!

Alternatywą dla dopalaczy  
może być pasja

Tylko do 26 lipca na Śląsku 
odnotowano 771 przypadków 
osób, u których podejrzewano 
zatrucie dopalaczami.  
532 z nich trafiły do szpitala.  
W Rudzie Śląskiej w tym 
czasie pomocy udzielono 67 
osobom. Rusza kampania 
profilaktyczna, mająca 
uświadamiać zagrożenia, 
jakie niesie za sobą 
zażywanie dopalaczy. – Poza 
edukowaniem, chcemy 
również pokazać pozytywne 
wzorce, ludzi młodych, 
dla których jedynym 
uzależnieniem jest ich pasja. 
To osoby, które wybrały sport, 
taniec czy muzykę i świadomie 
mówią ,,nie biorę” – mówi 
o idei kampanii prezydent 
Grażyna Dziedzic.

W sierpniu i we wrześniu na łamach 
„Wiadomości Rudzkich” publikowane 
będą wizerunki młodych osób, dla któ-
rych pasja jest jedynym uzależnieniem. 
Nie potrzebują dodatkowego dopingu, 
by robić to, co sprawia im wiele satys-
fakcji i radości, a także motywuje do 
osiągania kolejnych sukcesów w wybra-
nej dziedzinie.

– Nie potrzebowałam dopalaczy, by ro-
bić to, co lubię. Nie muszę niczego zaży-
wać żeby być sobą i niczego nikomu nie 
muszę w ten sposób udowadniać. Moją 
pasją są zapasy i to jest mój jedyny i naj-
silniejszy dopalacz – mówi Natalia Strzał-
ka, wicemistrzyni świata w zapasach.

– Jest tyle różnych możliwości jeżeli 
chodzi o sport, że każdy może znaleźć coś 

dla siebie. Ja wybrałem pływanie i nawet 
przez moment nie pomyślałem, że mógł-
bym w inny sposób poczuć się lepiej niż 
trenując. Nie biorę, bo wiem, jakie to 
może mieć konsekwencje – komentuje 
Mateusz Niegot, trener pływania.

Niestety, statystyki ostatnich tygodni 
nie wszystkim przemawiają do rozsądku. 
Wciąż napływają informacje o kolejnych 
osobach podejrzewanych o zażywanie 
tych zakazanych substancji.

– Dopalacze zbierają żniwo również 
wśród mieszkańców Rudy Śląskiej, dlate-
go działania edukacyjne kierujemy za-
równo do dzieci, młodzieży jak i doro-
słych – wyjaśnia Krzysztof Mejer, wice-
prezydent Rudy Śląskiej. – Chcemy za-
apelować do rodziców i dziadków, by 
bacznie przyglądali się swoim pocie-
chom oraz uświadomić mieszkańcom, 
jak groźne są dopalacze – dodaje. 

Akcja informacyjna poza „Wiadomo-
ściami Rudzkimi” będzie prowadzona 
również na basenie, który w okresie let-
nim przeżywa oblężenie. – Pozytywne 
wzorce to jedna strona kampanii, drugą 
jest szeroko rozumiana profilaktyka. Po 
wakacjach w rudzkich placówkach  
oświatowych chcemy wyświetlać film 
edukacyjny. Chcemy przekonać do wy-
stąpienia w filmie osoby, które przeżyły 
piekło zatrucia dopalaczami. W ten spo-
sób łatwiej będzie trafić do wyobraźni 
młodych osób, które dziś nie mają świa-
domości jak groźne są te środki – pod-
kreśla Mejer.  

Od początku lipca do 26 lipca w Ru-
dzie Śląskiej w związku z dopalaczami 

pomocy udzielono 67 osobom. Osoby te 
są w różnym stanie – często są one nie-
przytomne, albo są na tyle pobudzone, 
że pogotowie musi je przywozić w asy-
ście policji. Od początku miesiąca rudz-
cy mundurowi udzielili 37 takich eskort. 

Większość dopalaczy ma postać table-
tek lub mieszanek do palenia. Stanowią 
je preparaty zawierające w swym skła-
dzie substancje psychoaktywne, które 
zagrażają życiu i zdrowiu. – Zażywanie 
dopalaczy może doprowadzić do uszko-
dzenia kory mózgowej – przestrzega psy-
cholog Beata Dyjas z Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej. 
– Takie zmiany mogą powodować choro-
by psychiczne. Jeżeli dojdzie do uszko-
dzenia kory czołowej, to osoba taka staje 
się bardziej impulsywna. Ale mogą też 
wystąpić odwrotne reakcje, to jest zespo-
ły otępienne. U osób zażywających do-
palacze zmiany w psychice zachodzą 
stosunkowo szybko  – dodaje.

Produkcja, sprzedaż i reklamowanie 
dopalaczy jest obecnie w Polsce ustawo-
wo zakazane. Sprzedawcy tych specyfi-
ków za wszelką cenę próbują jednak 
obejść obowiązujące w tym zakresie 
przepisy i zakazane substancje oferują 
w nielegalnej sprzedaży jako produkty 
kolekcjonerskie czy kadzidła. – Wykryte 
w dopalaczach substancje niedozwolone 
trafiają na „czarną listę”. Handel nimi 
jest ustawowo zakazany, ale producenci 
dopalaczy często modyfikują ich skład 
chemiczny i w ten sposób obchodzą pra-
wo. Przebadanie próbek w specjalistycz-
nym laboratorium i wykrycie ich składu 

jest czasochłonne, a to działa na korzyść 
osób uwikłanych w ten proceder, bo do 
czasu określenia dokładnego składu do-
palacza i wpisania go na listę substancji 
zakazanych jego sprzedaż jest legalna – 
zaznacza szef rudzkiej policji Leszek 
Surniak. 

O dopalaczach zrobiło się znów gło-
śno, gdy do szpitali w całym wojewódz-
twie zaczęły trafiać osoby z objawami 
zatrucia substancją o handlowej nazwie 
„Mocarz”. Zabezpieczony przez poli-
cjantów preparat ma postać zielonego 
suszu roślinnego przeznaczonego do pa-
lenia. Przeprowadzone badania wykryły 
w nim syntetyczne kanabinoidy, po wy-
paleniu których występują efekty bardzo 

podobne do tych, jakie wywołuje mari-
huana i haszysz, tyle, że nawet kilkaset 
razy silniejsze. Efektem ich zażycia są 
m.in. zmiana nastroju i samopoczucia, 
błogostan, euforia, halucynacje, czasami 
depresja, apatia i urojenia. Następuje 
wzrost ciśnienia krwi, tachykardia, prze-
krwienie gałek ocznych, zaburzenia ko-
ordynacji ruchowej, zawroty głowy, za-
burzenia uwagi, wysuszenia śluzówek. 
Zagrożona jest szczególnie młodzież, 
u której po przyjęciu tych substancji naj-
częściej dochodzi do trwałych zmian 
funkcji ośrodkowego układu nerwowe-
go. Badania wskazują na dwukrotnie 
większe zagrożenie wystąpienia psycho-
zy schizofrenicznej.  ANVIA

Nie biorę! 
Wybrałam
zapasy. 

Łączy nas pasja, NIE  dopalacze!

Natalia StrzaŁka 
– brązowa medalistka młodzieżowych igrzysk  
olimpijskich i wicemistrzyni świata w zapasach

Dopalacze to 

substancje 

psychoaktywne 

o zróżnicowanym 

składzie chemicznym. 

to środki powodujące 

niebezpieczne dla 

zdrowia skutki.

Choć sprzedaż dopalaczy jest zakazana, te nadal są dostępne.



– Dziś, gdy mija się Waszych pod-
opiecznych na korytarzach ośrodka, 
na ich twarzach widać cień uśmiechu, 
a w budynku można poczuć pozytyw-
ną energię. Podejrzewam jednak, że 
wiele osób trafiło tutaj, bo było to ich 
jedyne i ostatnie wyjście...

– Bardzo rzadko młodzi ludzie z wła-
snej woli zgłaszają się do nas, bo dzieje 
się to dopiero na początku ich głębokie-
go uzależnienia. Wtedy są oni w fazie 
zachwytu dopalaczami i tego jak one 
działają. To jest czas zabawy niedozwo-
lonymi środkami. Z czasem jednak po-
jawiają się  problemy. Dzieciaki przesta-
ją chodzić do szkoły, uciekają z domu. 
Nie mają pieniędzy na narkotyki, więc 
zaczynają podbierać rodzicom z portfela 
i kradną. Pojawia się sąd o przymusowe 

leczenie i zewnętrzny nacisk. Wtedy ci 
młodzi wybierają mniejsze zło, czyli de-
cydują się na terapię, bo wiedzą, że w in-
nym razie stoi przed nimi np. widmo 
pobytu w ośrodku wychowawczym. 

– Ale przecież nie chodzi tutaj 
o przymus. Bo od przymusu do praw-
dziwiej chęci rozwiązania problemów 
wiedzie długa droga...

– Niestety często jest tak, że rodzice 
umawiają się z młodymi ludźmi – kupię 
Ci tablet, ale spróbuj iść na terapię na ty-
dzień lub miesiąc. Później rozpoczyna 
się nasza rola i nasz czas 
z taką osobą. Staramy się 
go wykorzystać maksy-
malnie. Owszem, zdarzają 
się osoby, które po umó-
wionym miesiącu czy 
dwóch opuszczają nasz 
ośrodek. Ale też sporo 
osób udaje nam się prze-
konać do dłuższej terapii. 

– Jak można to zro-
bić?

– Na tym polega magia 
metody społeczności tera-
peutycznej. Mamy tutaj ok. 20 osób, któ-
re dzielą wspólne problemy i podobny 
wiek. Są osoby ze stażem po sześć czy 
po dziesięć miesięcy w ośrodku, ale są 
też osoby nowe. Ci ostatni widzą, jak lu-
dzie o dłuższym stażu sobie radzą, jak 
układają sobie życie. Że są w stanie wró-
cić do szkoły i że zaczyna układać im się 
z rodziną, że właściwie to życie może 
zupełnie inaczej wyglądać i że nie musi 
być ciągłą gonitwą za narkotykami, 
uciekaniem przed policją i przed szkołą. 

Taka motywacja najbardziej trafia do 
uzależnionych osób. 

– Dlaczego dopalacze są tak groź-
ne?

– Najgorsze w braniu dopalaczy jest 
to, że właściwie nie wiadomo, czym one 
są. Pracuję już od 20 lat w ośrodku i to 
jest dla nas wielka niewiadoma. Czasa-
mi dzieciak przyjeżdża i po dwóch, 
trzech dniach ma objawy abstynencyjne. 
I to są takie objawy, z którymi nie potra-
fimy sobie poradzić. To są zaburzenia 
świadomości. Taka osoba zaczyna się 

bać, nie sypia w nocy, zgłasza myśli 
prześladowcze. Zazwyczaj taka osoba 
odwożona jest na oddział detoksykacyj-
ny. Dziś nikt nie zna składu dopalaczy, 
a dzieciaki nawet same przygotowują 
sobie te środki, zamawiając komponenty 
w Internecie. 

– Ale dopalacze niszczą nie tylko 
organizm...

– Przede wszystkim niszczą więzi, bo 
nawet te więzi, które utrzymywane są 
z rówieśnikami, opierają się na tym, że 

Łączy nas pasja, NIE  dopalacze!

Dramat, którego scenariusz  
może być najgorszy

Tutaj nie ma reguły. 
Po dopalacze sięga 
zarówno młodzież 
z rodzin dysfunkcyjnych, 
jak i z tzw. dobrych 
domów. Przyczyny? 
Presja otoczenia, ucieczka 
od problemów, łatwa 
dostępność, a także – jeden 
z wielu podstawowych 
problemów współczesnych 
rodzin – brak uwagi. O tym, 
w jaki sposób można 
pomóc młodym ludziom, 
których życiowe plany 
zostały pokrzyżowane przez 
dopalacze, rozmawiamy 
z Ewą Tkocz, kierownikiem 
ośrodka Dom Nadziei 
w Bytomiu i specjalistką 
terapii uzależnień.

spotykamy się po to, żeby wziąć. Tutaj 
nie możemy mówić o jakichkolwiek 
więziach międzyludzkich. Taki czło-
wiek zostaje sam. A przymus brania jest 
ogromny. Kiedyś, żeby do takiego przy-
musu doszło, musiało trochę czasu mi-
nąć od pierwszego czy kolejnych zażyć 
narkotyku. Teraz takie przymus pojawia 
się po parokrotnym spróbowaniu dopa-
laczy. Można się bardzo szybko uzależ-
nić i to jest bardzo niebezpieczne. Tym 
bardziej, że dopalacze są wszędzie.  
Mamy w ośrodku dzieciaki m.in.  

z Bytomia i one wiedzą do-
kładnie, gdzie można kupić 
dopalacze. To jest  absurdal-
ne dla mnie jako terapeuty. 
Tym bardziej, że nikt nie 
sprawdza wieku tych dzieci, 
a środki te są przecież niele-
galne. 

– Pomówmy o przyczy-
nach, dla których młodzi 
ludzie coraz częściej się-
gają po dopalacze. 

– To wynika z ich łatwej 
dostępności, z braku więzi 

rodzinnych, czy niedostatków uwagi, 
a także z presji otoczenia oraz środowi-
ska. Najważniejsza jednak jest rodzina. 
Rzadko trafiają do ośrodka ludzie, któ-
rzy mają poprawne, głębokie więzi z ro-
dziną. To zazwyczaj są osoby z zaburzo-
nymi relacjami w rodzinie, dzieci z roz-
bitych rodzin, z rekonstruowanych  
rodzin. Owszem, czasami zdarzają się 
także dzieci z tzw. dobrych domów, 
gdzie rodzice robią kariery zawodowe 
i nie mają dla nich czasu. Odbudowa 

www.dopalaczeinfo.pl 

TuTaj oTrzymasz informacjE i pomoc:
powiatowa stacja sanitarno-Epidemiologiczna w godz. 7.30-15.00, tel. 32 340-03-84.

BEzpŁaTna infolinia: 800-060-800 | pogoTowiE: 999.
szpiTal miEjski: izba przyjęć – godula, tel. 32 344-07-30 | izba przyjęć – Bielszowice, tel. 32 344-08-67.

przez całe wakacje informacji udzielają pracownicy powiatowej stacji sanitarno-Epidemiologicznej:

– na basenie letnim w Nowym Bytomiu w godz. 10.00-13.00.
– w środę w Urzędzie Miasta Ruda Śląska parter przy Biurze Obsługi Mieszkańców w godz. 10.00-13.00.

ośrodek „Dom naDziEi” w Bytomiu, ul. Konstytucji 9, 41-905 Bytom, tel. 32 286-06-23 wew. 21. 
ośrodek profilaktyki i leczenia uzależnień, ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze, tel. 32 271-84-42, tel. 32 278-11-99.

wspólnota cenacolo – Dom bł. jana pawła ii, ul. gen. Bema 110, 44-268 Jastrzębie Zdrój,  
tel. 32 472-36-64, 600-125-413.

Co porażające – większość podopiecznych trafiających 
pod skrzydła Fundacji Dom Nadziei to osoby, które 

zażywały dopalacze, których skład nadal pozostaje pod 
znakiem zapytania. – Najgorsze w braniu dopalaczy jest 
to, że właściwie nie wiadomo, czym one są. Pracuję już 

od 20 lat w ośrodku i to jest dla nas wielka niewiadoma. 
Czasami dzieciak przyjeżdża i po dwóch, trzech dniach ma 
objawy abstynencyjne. I to są takie objawy, z którymi nie 
potrafimy sobie poradzić. To są zaburzenia świadomości. 

Taka osoba zaczyna się bać, nie sypia w nocy, zgłasza 
myśli prześladowcze – wylicza Ewa Tkocz.

więzi rodzinnych to dla nas jedna 
z najważniejszych kwestii. 

– Jaką więc postawę powinni 
przybrać rodzice, którzy zorientują 
się, że dziecko miało przygodę z do-
palaczami? Młodemu człowiekowi 
wówczas przemówią do rozsądku 
radykalne decyzje rodziców, czy 
wręcz przeciwnie – zwykła rozmo-
wa?

– Potrzebna jest przede wszystkim 
rozmowa i czas. Jeżeli rodzice zauważa-
ją, że dzieje się coś niedobrego z dziec-
kiem, że zaczyna być agresywne, że 
wychodzi z domu i nie wraca na umó-
wiony czas, warto zadziałać. Przede 
wszystkim należy usiąść i wspólnie po-
rozmawiać Jeżeli to nie poskutkuje, 
wtedy należy jak najszybciej skontakto-
wać się z terapeutą. Z kimś, kto usiądzie 
z rodzicami i z dzieckiem i porozmawia 
o tym, co się w rodzinie dzieje. Później 
na podstawie takiej rozmowy z terapeu-
tą można określić, jaka pomoc jest po-
trzebna. Czy to już jest ten moment, że 
pobyt w ośrodku jest niezbędny, czy 
można spróbować terapii ambulatoryj-
nej w poradni.

– A jak radzą sobie osoby po tera-
pii?

– Niestety większość z nich przerywa 
terapię. W dalszym ciągu ten odsetek 
kończących jest niewielki. Zdarza się 
też, że osoby, które kończą terapię, wra-
cają po paru latach do nałogu. Natomiast 
plusem tego jest to, że mają one wiedzę 
i doświadczenie w terapii. Dzięki temu 
same potrafią się podnieść i otrząsnąć 
z „wpadki”. ANVIA



Łączy nas pasja, NIE  dopalacze!

Dopalacze to cztery drogi.  
Tylko jedna z nich jest słuszna

Daniel w maju skończył 18 
lat. Cztery miesiące temu 
trafił do bytomskiego Domu 
Nadziei. To właśnie tutaj 
odbił się od dna i podjął 
walkę z dopalaczami. Te 
zabrały mu trzy lata życia, 
a do tego pasje, przyjaciół 
oraz ukochaną dziewczynę.

– Pamiętasz swój „pierwszy raz” 
z dopalaczami?

– Kilka lat temu zatrzymał mnie przy-
padkowy samochód. „Goście” twierdzili, 
że reklamują nowy sklep z upominkami. 
Mnie i kumplowi rozdali darmowe narko-
tyki. Nie bałem się. Nie miałem oporów, 
by spróbować, bo w innych miejscach 
funkcjonowały sklepy z dopalaczami i to 
legalnie. Zażyliśmy trochę tego proszku. 
Poczułem się śmiesznie, łatwiej było mi 
zrozumieć pewne sprawy. Mówiłem na 
każdy temat bez oporu. Dopalacze dawały 
mi kopa do życia. Później dwa razy dzien-
nie zrzucaliśmy się z kumplami po 30 zł 
i mieliśmy na kolejną porcję. Często bra-
kowało nam pieniędzy. Wtedy zaczęło się 
kombinowanie. Kumple kradli, by zdobyć 
kasę. A chciało się ciągle więcej i więcej.

–  To Cię nie przestraszyło?
– Przestraszyłem się, kiedy pewnego 

dnia spojrzałem do lustra. Ujrzałem w nim 
wychudniętego, zaniedbanego i wykoń-
czonego chłopaka. Powoli zacząłem rozu-

mieć, że moje życie zmieniło się o 180 
stopni. 

– Ile trwało zanim doszedłeś do ta-
kich wniosków?

– Miałem 15 lat, kiedy zacząłem zaży-
wać, więc to trwało przez trzy lata. 
W szkole nie miałem większych proble-
mów przez narkotyki, bo szkoła była wte-
dy na drugim planie. Jakoś zdawałem „na 
piękne oczy” z klasy do klasy. Moim ce-
lem były narkotyki. W szkole przybiera-
łem maskę, by nikt nie widział, że jestem 
naćpany. Jakoś się udawało. Ale w środ-
ku wszystko było inaczej.

– Ludzie dookoła wierzyli w maskę, 
o której mówisz?

– Zanim zacząłem brać, grałem w piłkę 
nożną w klubie. Z czasem ludzie zauwa-
żyli, że rzadziej przychodzę na treningi, 
jest mnie mniej i gram słabiej. W pewnym 
momencie rzuciłem tym wszystkim. Póź-
niej, gdy mijałem na ulicy kolegów z bo-
iska, mówiłem im cześć, a oni nie odpo-
wiadali. Nie chcieli mnie znać. Wstydzili 
się. To było przykre. Wypełniałem ten 
smutek dopalaczami. Załatwianie pienię-
dzy na kolejne działki stało się dla mnie 
celem. W tym topiłem wszystkie moje 
smutki. Także dziewczynę straciłem przez 
dopalacze. Byliśmy razem trzy lata. Ona 

chciała mi pomóc. To mądra dziewczyna 
i bardzo szybko zorientowała się, o co 
chodzi. Tak byłem zapatrzony w narkoty-
ki i kolegów, że zaniedbywałem ją 
i w końcu usłyszałem, że ona nie daje ra-
dy. 

– Ale wtedy jeszcze nie byłeś w stanie 
rzucić dopalaczy?

– Takich dni, kiedy mówiłem sobie 
„dosyć”, były miliardy. Jednak słyszałem 
następnego dnia od kolegów – „Co, ze 
mną nie weźmiesz?” albo: „Po co chcesz 
rzucać? Jutro i tak znowu będziesz brał”.

– W końcu jednak znalazłeś w sobie 
siłę, by powiedzieć „stop”...

– Gdy miałem trzynaście lat moja ma-
ma została sparaliżowana. Ojciec siedzi 
w więzieniu, brat też miał swoje proble-
my. Ulica mnie pochłonęła i to bardzo 
szybko. Ciężko było mi się z tego wy-
rwać. Trafiłem więc do domu dziecka. 
Tam zorientowano się, że biorę. Opieku-
nowie uparli się, że trzeba mi pomóc. 
Wtedy nienawidziłem ich za to, dzisiaj 
dziękuję. Jednak już zanim trafiłem do 
Domu Nadziei, przestałem brać. Stało się 
to w momencie, gdy zmarła moja mama. 
Zawalił się mój mały świat. Poczułem, że 
straciłem kogoś bardzo ważnego i nie mo-
gę sobie pozwolić na to, by brać dalej.

– Byłeś więc przeko-
nany do leczenia się?

– Nie miałem wyjścia, 
bo zostałbym wysłany na 
przymusowe leczenie. 
I owszem, kiedy 5 maja 
osiągnąłem pełnolet-
niość, mogłem opuścić 
ośrodek. Ale nie zrobiłem 
tego, bo zauważyłem, jak 
zmienia się moje życie. 
Zauważyłem, że lepiej 
wyglądam i funkcjonuję. 
Kiedyś jedyną radość da-
wało mi to, że jestem na 
haju. Dziś, choć leczę się 
dopiero cztery miesiące, zrozumiałem, jak 
wiele radości mogą sprawiać mi inne rze-
czy.

– Patrzysz teraz na dopalacze z in-
nej perspektywy? 

– Patrzę na życie nie z perspektywy 
ćpuna, ale trzeźwej osoby. Zrozumiałem, 
że nic nie stracę będąc tutaj, a jedynie 
mogę zyskać. Wróciłem do gry w piłkę. 
Nie gram wprawdzie w klubie, ale wy-
stępuję na turniejach i inni mogą zoba-
czyć, co potrafię. W przyszłości chciał-
bym zostać piłkarzem. Jeżeli się nie uda, 
wybiorę się na studia związane z resocja-

lizacją i  pracą z młodzieżą. Fajnie było-
by to połączyć – przez sport do ludzi. 
Taki jest mój cel. Tym bardziej, gdy pa-
trzę, jak zmieniło się życie osób, które są 
tutaj dziesięć, czy dwanaście miesięcy. 
Zrozumiałem, że to co mnie kiedyś krę-
ciło, tak naprawdę zabijało mnie. Trzy 
lata temu wydawało mi się, że to ja wiem 
lepiej, co jest dla mnie dobre, że problem 
mnie nie dotyczy. Dziś wiem, że w nar-
kotykach są tylko cztery drogi – albo je-
steś trzeźwy, albo trafiasz do szpitala 
psychiatrycznego, albo idziesz do wię-
zienia, albo... nie żyjesz. ANVIA

– Kiedy odnotowano w Rudzie Ślą-
skiej pierwsze przypadki zatruć do-
palaczami?

– Pierwsze przypadki zatruć dopala-
czami w naszym mieście stwierdzono 
na przełomie 2014 i 2015 roku. Najwię-
cej jednak takich przypadków miało 
miejsce w ciągu ostatnich trzech mie-
sięcy. Rudzka policja nie prowadzi sta-
tystyk dotyczących zatruć dopalacza-
mi.

– Jak wyglądają kontrole punktów, 
w których doszło do sprzedaży dopa-

laczy bądź jest takie podejrzenie?
– Punkty handlowe, co do których 

mamy podejrzenie lub informacje 
o tym, że prowadzona jest tam sprzedaż 
dopalaczy, są kontrolowane wraz z in-
spektorami Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej. W wielu przypadkach, dopalacze 
są ujawniane poza punktami handlowy-
mi i wówczas zabezpieczamy je, a na-
stępnie przekazujemy do szczegóło-
wych badań. W ubiegłym tygodniu 
między innymi dzięki informacji od 
mieszkańców Rudy Śląskiej zabezpie-
czyliśmy dopalacze, które sprzedawane 
były w jednym z rudzkich lombardów.

– Jak można walczyć z właściciela-
mi sklepów, którzy sprzedają dopala-
cze? Czy można z nimi wygrać?

– W chwili obecnej na terenie Rudy 
Śląskiej nie ma sklepów, które w swoim 
oficjalnym asortymencie posiadają do-
palacze. Jeżeli zdobywamy wiedzę, że 
gdzieś przysłowiowo „spod lady” han-
dluje się takim substancjami, powiada-
miamy przedstawicieli inspekcji sani-
tarnej i wraz z nimi dokonujemy kon-
troli w takim punkcie. Do tej pory nikt 
z kontrolowanych nie stawiał oporu, ani 

też nie bronił się w jakikolwiek sposób 
przed kontrolą. Walka z dopalaczami 
i ludźmi handlującymi nimi jest dla nas 
trudna, ponieważ skład chemiczny tych 
substancji jest wciąż przez producen-
tów modyfikowany tak, aby nie mieścił 
się w ramach listy substancji zabronio-
nych. Ta walka jest do wygrania tylko 
wówczas, gdy w odpowiednio wyedu-
kowanym społeczeństwie, spadnie po-
pyt na tego typu używki.

– Podczas interwencji policjanci 
nieraz mają okazję zobaczyć, jak za-
chowuje się osoba będąca pod wpły-
wem dopalaczy. Czy mógłby Pan po-
wiedzieć po czym można rozpoznać 
taką osobę?

– Osoby zażywające dopalacze, za-
chowują się w sposób nienaturalny, są 
pobudzone i zobojętniałe, nie zastana-
wiają się nad konsekwencjami swoich 
czynów. Często takie osoby są agresyw-
ne w stosunku do otoczenia i mają halu-
cynacje. Tylko w trakcie jednego majo-
wego weekendu, aż trzy osoby po zaży-
ciu dopalaczy usiłowały wyskoczyć 
z okna – jedna z nich skutecznie. W wie-
lu przypadkach w trakcie interwencji 

pogotowia ratunkowego w stosunku do 
osoby,  która zażyła dopalacze, jeste-
śmy wzywani, aby obezwładnić agre-
sywnego pacjenta. Tylko w lipcu rudzcy 
policjanci aż 15 razy byli wzywani 
przez ratowników medycznych do agre-
sywnych osób, które zażywały wcze-
śniej dopalacze.

– Mówi się, że dopalacze to najczę-
ściej używka młodych. Zdarzają się 
przypadki, by sięgali po nie ludzie 
starsi?

– Tak, wśród zażywających dopala-
cze jest również szereg osób dorosłych, 
często uzależnionych od narkotyków, 
które stosują te substancje jako tańszy 
środek zastępczy.  

– W ostatnim czasie odnotowano 
falę częstszych zatruć dopalaczami. 
Jakie środki podejmuje rudzka poli-
cja, aby temu przeciwdziałać?

– Wzmożyliśmy współpracę z Pań-
stwową Inspekcją Sanitarną, z którą na 
bieżąco kontrolujemy sklepy i punkty, 
gdzie może dochodzić do sprzedaży 
dopalaczy. Za pośrednictwem Interne-
tu i mediów informujemy mieszkań-
ców naszego miasta o zagrożeniu, ja-

Wygramy z dopalaczami wtedy, 
gdy spadnie na nie popyt

Policja to jedna ze 
służb, która najszybciej 
zareagowała na 
wydarzenia ostatniego 
miesiąca związane 
z dopalaczami. O tym 
jak wygląda trudna 
misja zwalczania tego 
typu używek oraz czy jej 
wykonanie jest osiągalne, 
rozmawiamy z mł. asp. 
Arkadiuszem Ciozakiem, 
oficerem prasowym 
Komendy Miejskiej Policji 
w Rudzie Śląskiej.

Arkadiusz Ciozak przestrzega 
przed dopalaczami.

kie niesie za sobą zażywanie tych środ-
ków. Policjanci zajmujący się profilak-
tyką, prowadzą prelekcje na ten temat 
wśród dzieci i młodzieży w trakcie 
obozów i półkolonii organizowanych 
w naszym mieście. Z początkiem no-
wego roku szkolnego planujemy roz-
poczęcie akcji profilaktycznych 
w rudzkich szkołach. ANVIA
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Łączy nas pasja, NIE dopalacze!

– Problem dopalaczy dotyczy ca-
łego kraju. Jak to wygląda w Rudzie 
Śląskiej?

– Problem dopalaczy istnieje od 
dawna. W ostatnim czasie jednak licz-
ba skierowanych do nas pacjentów po 
użyciu dopalaczy wzrosła. Dla porów-
nania statystycznie w Rudzie Śląskiej 
w skali miesiąca mieliśmy 6 do 10 ho-
spitalizacji, kiedy w lipcu o dopala-
czach zrobiło się głośno, przyjęliśmy 
w ciągu tygodnia aż 46 pacjentów – 
najmłodszy miał 17 lat.

– Jak organizm reaguje na dopa-
lacze?

– Reakcje organizmu na dopalacze 
są przeróżne. Duża grupa tych pacjen-
tów to osoby w stanie nieprzytomno-
ści. Druga część to osoby mocno po-
budzone, agresywne. Wielu z pacjen-
tów miewa omamy. Spotkaliśmy się 
z napaściami na personel medyczny. 
Korzystaliśmy z pomocy policji, żeby 
móc przystąpić do udzielania pomocy.

Leczymy głównie objawy. Nawad-
niamy, podajemy leki, które mają po-

Po dopalaczach traci się kontrolę

Ordynator Oddziału I Chorób Wewnętrznych i Reumatologii 
lek. med. Marek Potempa.

Omamy, agresja, a nawet 
skok z okna. Z takimi 
przypadkami spotykają się 
lekarze, do których trafi ają 
pacjenci po dopalaczach. 
O reakcji organizmu po 
spożyciu zakazanych 
substancji i zachowaniach 
pacjentów ,,pod 
wpływem” rozmawiamy 
z  ordynatorem Oddziału 
I Chorób Wewnętrznych 
i Reumatologii lek. med. 
Markiem Potempą.

prawić wydalanie tej substancji z or-
ganizmu. Bywa, że dochodzi do zabu-
rzeń oddychania. Zdarza się, że musi-
my pacjentów przekazywać do Od-
działów Intensywnej Terapii bądź 
Ośrodka Ostrych Zatruć. Często osoby 
po zażyciu dopalaczy są również pod 
wpływem alkoholu. Musimy uważać 
jakie leki podajemy, ponieważ nie zna-
my składu chemicznego środka, który 
zażył pacjent.

Zabezpieczamy funkcje życiowe. 
Jeśli następują jakieś zaburzenia, re-
agujemy na bieżąco. Nie jesteśmy czę-
sto w stanie przewidzieć, co wydarzy 
się za chwilę. Kiedy pacjent dochodzi 
do siebie, to nasza rola się kończy. Jaki 
wpływ te substancje mają na organizm 
ludzki w dłuższym okresie czasu, trud-
no określić.

Dopalacze to substancje, które są 
niewykrywalne przez typowe testy, 
z których korzystamy. Nie do końca 
wiemy z czym mamy do czynienia. 
Nie wiemy jakie będą skutki w przy-
szłości. Znamy przypadki, kiedy mło-
dy człowiek po zażyciu dopalaczy do-
znał na skutek chwilowego niedotle-
nienia zawału serca. W maju br. 
osiemnastolatka po zażyciu dopalaczy 
zmarła.

Problem jest poważny dlatego, że 
nie są to sytuacje jednorazowe. Mieli-
śmy na oddziale pacjenta, który był 
u nas szósty raz po zażyciu dopalaczy. 
To pokazuje, że tego typu substancje 
to problem tak samo duży jak narkoty-
ki.

– Leczenie nie jest łatwe. Zanim 
jednak pacjentowi da się pomóc, 
musicie się mocno namęczyć?

 – Osoby zażywające dopalacze nie 
zdają sobie sprawy z tego, jak one 
działają. W szpitalu często dochodzi 
do sytuacji ekstremalnych. Jednego 
z pacjentów trzymało siedmiu poli-
cjantów, dwóch ratowników z karetki 
oraz personel szpitala. Takiego pacjen-
ta trzeba unieruchomić, żeby nie zrobił 
krzywdy sobie i nam. Człowiek po do-
palaczach jest w stanie wyskoczyć 
przez okno, wybiec na ulicę wprost 
pod samochód, nie zdaje sobie sprawy 
z tego, co robi.

Nasze siły są również ograniczone, 
pacjentowi, który jest tak agresywny, 
trudno pomóc. Nie jesteśmy w stanie 
szarpać się z tym pacjentem czy go go-
nić. Pozostali pacjenci są często prze-
rażeni. Takie rzeczy powinni oglądać 
ci, którzy po dopalacze chcą sięgać lub 
sięgają, bo być może to przekonałoby 
ich do tego, że to nie są żarty, ani do-
bra zabawa.

– Czy jesteśmy w stanie zauważyć,  
czy nasze dziecko zażywa dopala-
cze?

– Taka osoba dziwnie reaguje, jest 
nadmiernie pobudzona, ale równie do-
brze może też być nadmiernie ospała. 
Możemy zażądać badania moczu – to 
jednak jest niemiarodajne, gdyż nie 
wszystkie substancje zostaną wykryte. 
Głównym kryterium musi więc być 
obserwacja zachowania. Możemy po-
dobnie jak w przypadku narkotyków 
obserwować źrenice. Te w zależności 
od środka będą nadmiernie rozszerzo-
ne lub zwężone.

Zgłosił się do nas kiedyś ojciec z sy-
nem. Ojciec zażądał badania syna pod 
kątem obecności substancji odurzają-

cych. Testy nic nie wykazały. W takim 
przypadku hospitalizacja nie ma sen-
su. Ważną kwestią powinna być wów-
czas rozmowa i uświadomienie zagro-
żenia.

– Jak pomóc jeśli już wzięliśmy 
dopalacz?

– Oczywiście powinniśmy skontak-
tować się z lekarzem. Jednak jest to 
kompletna niewiadoma. Jeśli posiada-
my opakowanie, to nawet na tej podsta-
wie nie jesteśmy w stanie niczego wy-
wnioskować. Najczęściej substancje 
opisane są jako środek czyszczący czy 
produkt kolekcjonerski z dopiskiem 
,,nie do spożycia”. O składzie przeważ-
nie nie ma ani słowa, wracamy więc do 
tego, że leczymy wyłącznie objawy.

– Czy dopalacze uzależniają?
– Mamy osoby, które do nas wraca-

ją – co świadczy o tym, że to nie są 
jednorazowe próby. Biorąc pod uwa-
gę efekt działania i to, że dopalacz 
działa tak samo jak narkotyk  i ma po-
wodować efekt odurzenia – to jest to 
samo.

My zawsze jesteśmy trzy kroki za 
tymi, którzy te środki wypuszczają na 
rynek.  Po 2010 roku oddziały Powia-
towych Stacji Sanitarno Epidemiolo-
gicznych prowadziły rejestry. Przeka-
zywaliśmy dane ilu pacjentów po do-
palaczach hospitalizowaliśmy. To 
jednak był koniec rejestracji. Nic się 
dalej w tej sprawie nie działo, a pa-
cjenci ciągle powracają. ANVIA

Nie biorę! 
Wybrałem 
pływanie.

Łączy nas pasja, NIE  dopalacze!

Nie biorę!Nie biorę!

MATEUSZ NIEGOT
trener pływania w UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska, 
Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz 
w Kadrze Narodowej kobiet w sportowym ratownictwie wodnym.

Unikaj dopalaczy!
Zażywanie środków 

odurzających jest 
szkodliwe w każdym 

wieku, a spustoszenia, 
jakie sieją w organizmie 

nie da się naprawić.

Substancje psychoaktywne 
na każdego działają 

inaczej. 
Są niebezpieczne.
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Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

POMÓŻMY ANDŻELICE!

12 kwietnia br. zza oceanu do Rudy Śląskiej wróciła Andżelika. Cztero-
letni wojownik walczący o spełnienie swoich marzeń, marzeń o zdrowych 
nóżkach, o bieganiu, skokach przez gumę i skakankę, o gonieniu na łące 
motylka, o byciu zdrową dziewczynką. Wśród wielkiego cierpienia fizycz-
nego przeszła kilka zabiegów i dzisiaj stoi na własnych nóżkach. To ogrom-
ny krok, można by rzec siedmiomilowy, w kierunku przyświecającej całej 
rodzinie Andżeliki – nadziei. Dzisiaj dziewczynka ma nóżkę krótszą o dzie-
sięć centymetrów, ale już nie ma ogromnego bólu, nie ma żelaznych części 
utrudniających codzienne życie, nie ma cierpienia spowodowanego poczu-
ciem inności. Dzisiaj nóżka jest prosta, na buciku jest specjalna podstawka, 
która umożliwia Andżelice chodzenie. Do osiemnastego roku życia będzie 
poddawana zabiegom wydłużającym nóżkę, a potem spełnią się jej marze-
nia i zatańczy na swoim weselu. Możemy pomóc finansowo, jak zawsze, 
kiedy inni nas potrzebują. Dzięki naszemu wsparciu dziewczynka wraz 
z rodziną ma siły, by walczyć o swoją przyszłość i swoje szczęście. Jeśli 
chcecie wspomóc leczenie Andżeliki, dokonajcie wpłaty:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Bank BPH SA O/Warszawa 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
WAŻNE!!! z dopiskiem: 21277 Polak Andżelika

– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
Wesprzeć Andżelikę można również podczas Rudzkiego Półmaratonu 

Industrialnego. W biurze zawodów znajduje się specjalna puszka, gdzie 
można złożyć datek.

TRASA RUDZKIEGO PÓŁMARATONU INDUSTRIALNEGO

Dzięki uprzejmości Huty Pokój do dyspozycji zawodni-
ków przygotowany został duży parking znajdujący się 
przy ul. Niedurnego na wysokości Huty Pokój. Kolejny du-
ży parking znajduje się na tyłach Przychodni Specjali-
stycznej przy ul. Niedurnego. Ponadto można skorzystać 
z licznych ogólnodostępnych parkingów m.in. wzdłuż 
ulic: Kościuszki, Objazdowej, Wojska Polskiego, Parko-
wej, Smolenia, Damrota, Markowej oraz przy pl. Jana 
Pawła II.

PARKINGI

ORGANIZATORZY

UTRUDNIENIA w RUChU 

W czasie trwania zawodów wystąpią utrudnienia w ruchu 
drogowym oraz zmiany w komunikacji miejskiej. Szczegółowe 
informacje na ten temat na stronie 11.

SPONSORZY I PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY
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Górnicza Spółdzielnia 
MieSzkaniowa „naSz doM”
w rudzie Śląskiej przy ul. kłodnickiej 97

ogłasza���przetarg���ograniczony��dla��osób��fizycznych��na��odrębną��własność���lokali���mieszkalnych�
w�drodze�ustnej�licytacji.�Lokale�wyposażone�są�w�instalację�centralnego�ogrzewania,�elektryczną,�

gazową�i�wodociągowo-kanalizacyjną,�położone�w�Rudzie�Śląskiej: 
   

lp. adres
pow. 

uż. m2

położenie 
lokalu

ilość 
pokoi

cena  
wywoławcza zł

wadium 
zł

Termin  
przetargu

1 Międzyblokowa 10/26 36,42 III�piętro 2 94 767,00 9 477,00
18.08.2015 r.

godz. 9.00

2 Gwarecka 3a/29 47,90 X�piętro 2 106 497,90 10 650,00
18.08.2015 r.

godz. 9.30

Wadium�w�ww.�wysokości�należy�wnieść�na�rachunek�Spółdzielni�–�nr�konta:��60 8470 0001 2001 0080 8680 

0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając: wpłata wadium na przetarg – adres lo-

kalu. za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.�Postęp�kwoty�
licytacji�nie�może�być�niższy�niż�1%�wartości�ceny�wywoławczej.�Wygrywający�przetarg�zobowiązany�jest�do�
wpłacenia�zaoferowanej�kwoty�nabycia�nieruchomości,�kosztów�wyceny�mieszkania�oraz�kosztów�sporządze-
nia�inwentaryzacji�wymaganej�przez�notariusza�do�30�dni�od�daty�przeprowadzenia�przetargu.�Ustanowienie�
odrębnej�własności�lokalu�następuje�w�formie�aktu�notarialnego�na�koszt�wygrywającego�przetarg.�Kwota�wa-
dium�zaliczana�jest�na�poczet�wpłat�wygrywającego�i�nie�podlega�zwrotowi.�Uchylenie�się�osoby�wygrywają-
cej�przetarg�od�zawarcia�umowy�skutkuje�przepadkiem�wadium.�Każdy�uczestnik�przetargu�zobowiązany�jest�
zapoznać�się�z�zasadami�ustanawiania�odrębnej�własności�lokalu�w�drodze�przetargu,�które�zawarte�są�w�Sta-
tucie�Górniczej� Spółdzielni�Mieszkaniowej� „Nasz�Dom”� (§�59-70)� i� podpisać� stosowne�oświadczenie.� Statut�
umieszczony� jest�na� stronie� internetowej�www.naszdom.info.pl�oraz�można� się� z�nim�zapoznać�w� siedzibie�  
GSM�„Nasz�Dom”�(pok.�105,� �tel.�32�243-27-47).�Na�przetarg�należy�zgłosić�się�z�dowodem�tożsamości�oraz�
dowodem� wpłaty� wadium.� Lokale� mieszkalne� będą� udostępnione� do� oględzin� uczestnikom� przetargu�
w�dniu�10.08.2015 r. w�godzinach�od�10.00 do 12.00.

 do momentu otwarcia przetargu zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. prze-

targ odbędzie się w siedzibie GSM „nasz dom” w rudzie Śląskiej przy ul. kłodnickiej 97. 

zarząd GSM „nasz dom”                                                                                                           

nowoŚĆ na rYnkU
Bez Bik-u

Bez wpłaty własnej 
Bez ograniczeń wiekowych

Także z komornikiem
akceptujemy opóźnienia

ruda Śl., tel 690 878 872 oraz 690 878 876

KREDYTY  
ODDŁUŻENIAUwaga! 

Zmiany w komunikacji 
miejskiej i objazdy 
– 1 sierpnia 2015 r.

1�sierpnia�w�Rudzie�Śląskiej�odbędzie�się�Rudzki�Półmaraton�
Industrialny.��W�związku�z�tym�wydarzeniem�w�czasie�trwania�

zawodów�wystąpią�utrudnienia�w�ruchu�drogowym�oraz�
zmiany�w�komunikacji�miejskiej.

Zmiany w komunikacji miejskiej
1 sierpnia od godz. 21.00 do godz. 23.30 

wystąpią następujące zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej:

Przystanek�autobusowy�„RUDA�ŚLĄSKA�RUDA�1�MAJA”�–�na�czas�biegu�•�
zmieni� położenie� i� „przeniesiony”� zostanie� kilkanaście�metrów�wcze-
śniej�na�ul.�1�Maja�przed�skrzyżowanie�z�ul.�Hallera.

Przystanek� �autobusowy�„RUDA�ŚLĄSKA�NOWY�BYTOM�HUTA�POKÓJ”�•�
–�na�czas�biegu�zmieni�położenie� i�„przeniesiony”�zostanie�kilkanaście�
metrów�dalej�na�ul.�Niedurnego�za�skrzyżowanie�z�ul.�Hallera.

Pozostałe�przystanki�autobusowe�pozostają�bez�zmian.�Ze�względów�bez-
pieczeństwa�podróżnych�i�sportowców�w�rejonach�przystanków�znajdować�
się�będzie�obsługa�techniczna,�której�zadaniem�będzie�dbanie�o�porządek�w�
trakcie�trwania�biegu.

Ponadto� w� związku� z� objazdami� w� trakcie� trwania� biegu� autobusy� linii�
„118”�i�„840”�jadące�ul.�Zabrzańską�z�Rudy�Śląskiej-Chebzia�w�kierunku�Rudy�
ŚląskiejRudy�i�Zabrza�będą�kierowane�objazdem:�ul.�Kokotek,�ul.�Magazyno-
wą�do�ul.�Wolności.�Oprócz�tego�w�rejonie�pętli�tramwajowej�w�Rudzie�Ślą-
skiej-Chebziu)�nastąpi�skrócenie�trasy�linii�nr�„118”,�wynikające�z�konieczno-
ści�pomijania�ul.�Węglowej,�ul.�Niedurnego�i�ul.�Dworcowej.

Utrudnienia w ruchu drogowym
1 sierpnia od godz. 19.00 do godz. 0.00 

wystąpią następujące zmiany w ruchu drogowym:

Ul.�Hallera�na�odcinku�od�ul.1�Maja�do�ul.�Objazdowej�będzie� jedno-•�
kierunkowa�z�ruchem�pojazdów�w�kierunku�Nowego�Bytomia.�Pojazdy�
poruszające� się�w�kierunku�przeciwnym�będą�musiały�korzystać� z�ob-
jazdów,
Ul.�Hallera�na�odcinku�od�ul.�Objazdowej�do�ul.�Niedurnego�będzie�wy-•�
łączona�z�ruchu,
Ul.�Niedurnego�na�odcinku�od�skrzyżowania�z�ul.�Czarnoleśną�i�Pokoju�•�
do�ronda�w�Chebziu�będzie�jednokierunkowa�z�ruchem�pojazdów�w�kie-
runku�Chebzia.� Pojazdy�poruszające� się�w�kierunku�przeciwnym�będą�
musiały�korzystać�z�objazdów,
Ul.�1�Maja�od�skrzyżowania�z�ul.�Hallera�do�skrzyżowania�z�ul.�Wolności�i�•�
Zabrzańską�będzie�zawężona�do�jednego�pasa�ruchu.�UWAGA:�Ruchem�
pojazdów�w�kierunku�zjazdu�na�trasę�N-S�będą�kierować�służby�porząd-
kowe. 
Ul.�Zabrzańska�od�skrzyżowania�z�ul.�Wolności�i�1�Maja�do�skrzyżowania�•�
z� ul.� Kokotek� będzie� jednokierunkowa� z� ruchem� pojazdów�w� kierun-
ku�Chebzia.�Pojazdy�poruszające�się�w�kierunku�przeciwnym�korzystać�
będą�z�objazdów�(�ul.�Kokotek,�Magazynowa,�Wolności)
Ul.�Zabrzańska�na�odcinku�od�skrzyżowania�z�ul.�Kokotek�do�skrzyżowa-•�
nia�z�ul.�Węglową�będzie�zawężona,
Ul.�Węglowa�będzie�wyłączona�z�ruchu.•�

PREZYDENT�
MIASTA�

RUDA�ŚLĄSKA
informuje�

o�wywieszeniu�na�tablicy�
ogłoszeń�Urzędu�Miasta�

wykazu�lokali�mieszkalnych,�
usytuowanych�w�budynkach�
mieszkalnych�na�terenie�
Miasta�Ruda�Śląska:

ul.�Wolności�94/47
ul.�Słowiańska�5/25
ul.�Zabrzańska�62/11

ul.�1�Maja�7a/9
ul.�Jerzego�Kukuczki�3/3

ul.�Heleny�
Modrzejewskiej�5/4

stanowiących�własność�
Miasta�Ruda�Śląska,�
a�przeznaczonych�do�
sprzedaży�w�drodze�

bezprzetargowej�na�rzecz�
ich�najemców.
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Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA – SZEFA 
OBRONY CYWILNEJ MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00 zostanie  
przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wy-
korzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umoż-
liwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 71. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego.
W ramach treningu syreny alarmowe w Rudzie Śląskiej emitować będą 
dźwięk ciągły, trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Oferujemy: felgi, opony, tłumiki, akumulatory, 
hamulce, oleje, śruby,  pierścienie centrujce

SERWIS   GUMIENIA
prostowanie i renowacja felg• 
pompowanie azotem• 

41-706 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 113
tel. 504-975-497, 32 243-48-90

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, 
wykazu części nieruchomości gruntowej  położonej przy ul. 
Solidarności w Rudzie Śląskiej-Halembie, stanowiącej własność 
Miasta Ruda Śląska, która przydzielona zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas 
oznaczony na okres 1 roku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu garażu usytuowanego 

na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Katowickiej-Otyliii – garaż nr 211,

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, 
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi 
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wi-
rek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-
26-27.

N������������

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄ-
SKIEJ. TEL. 502-052-885. ANEL.

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

 
 Halemba, jednopokojowe, 30 m2, 79 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 38 m2, 65 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, jednopokojowe, 32 m2, 63 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885. 

 Bielszowice, trzypokojowe, 55 m2, 139 tys., 
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

 
 Ruda Śląska i okolice – poszukujemy miesz-
kań, domów, działek www.nieruchomosciga-
briel.pl, tel. 691-523-055.

 Atrakcyjne nowe domy szeregowe: 
KŁODNICA ul. Kaczmarka od 105 m2 

od 300.000 zł. 
HALEMBA, ul. Chłopska 108 m2 300.000 zł. 

GODULA, os. Paryż od 125 m2  od 330.000 zł, 
www.nieruchomoscigabriel.pl 

tel. 691-523-055, 607-706-692.

 Bykowina – 2-pokojowe 47 m2, 90.000 zł. 
GABRIEL tel. 607-706-692.

 Godula – sprzedam 40 m2, 99.000 zł. GA-
BRIEL, tel. 607-706-692.

 Kochłowice – sprzedam 42 m2, 100 tys. GA-
BRIEL, tel. 607-706-692.

  Tanie mieszkania na WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, 
tel. 794-041-006.

 Kawalerki: Wirek 34 m2, 69 tys., Solidar-
ności, 30 m2, komfort 79 tys., Brygadzistów, 
31 m2, 69 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
 
 Dwupokojowe: Westerplatt e, 38 m2, 79 
tys., Zamenhofa, 37 m2, 105 tys., Kanarków 
50 m2, 1 piętro. LOKATOR, tel. 793-017-323. 

 Trzypokojowe: Sztygarska, 59 m2, 143 
tys., Gilów, 61 m2, po remoncie 139 tys., Curie 
49 m2, 109 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Czteropokojowe: Kukułcza, 71 m2, 159 
tys., po remoncie OKAZJA, Paderewskiego 70 
m2, 149 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Mieszkanie 2 pok. kuchnia 37 m2, Ruda 
Wolności 20 – sprzedam. Tel. 664-934-808.

 Sprzedam M-4, Halemba, 55 m2, 170 tys. 
Tel. 889-771-365.

 Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, ume-
blowane, HALEMBA. Tel. 660-961-589.

 Kupię mieszkanie, gotówka, Godula, tel. 
731-765-095.

 Kupię mieszkanie, gotówka. Nowy By-
tom, tel. 731-765-095.

 M-4, 60 m2, 126 tys. zł, Podlas, c.o. miej-
skie, CONTRACTUM, tel. 793-396-040.

 M-2, 32 m2, 62 tys. zł, Nałkowskiej, tanio, 
CONTRACTUM, tel. 793-396-040.

U�����

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, 
itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Profesjonalne remonty łazienek, miesz-
kań, domów. Tel. 512-121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelko-
wanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508-
127-072.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. 
Tel. 607-969-200.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 
605-560-605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko (utyliza-
cja, sprzątanie). Tel. 601-292-699.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-
60.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 
32 244-09-60.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

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

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 Dachy solidnie, papa termozgrzewalna. 
Gwarancja. Tel. 512-549-097.

 PAJĄCZEK. Usługi transportowe, przepro-
wadzki, przewóz osób. Tel. 505-180-050.

 PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 
505-180-050.

 Czyszczenie tapicerek, dywanów. Tel. 
501-672-226.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

 Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profe-
sjonalne, kompleksowe kafelkowanie ła-
zienek, remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-
699-569.

 KASA Potrzebujesz pieniędzy? ZA-
DZWOŃ, tel. 668-681-880.

 LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń 
Tel. 32 230-39-74.

 Elastyczna pożyczka z dojazdem. Tel. 780-
116-672.

 Najtańsze pożyczki spośród 30 banków: 
na PIT, z opóznieniami do 6 mies., emeryci i 
renciści bez ograniczeń wieku, tel. 697-765-
677.

 Regulawanie stanów prawnych nie-
ruchomości. Odzyskiwanie nieruchomo-
ści. Tel. 601-934-901, 667-588-400.

 Sprzedam 51 m2 do remontu – Godula. Tel. 
506-066-860.

 
 Sprzedam kawalerkę, Ruda 1. Tel. 511-
565-145.

 Do wynajęcia wyposażona kawalerka – 
Godula. Tel. 503-604-848.

 Sprzedam nieruchomość zabudowaną 
pow. 0.2521 ha w Rudzie Śląskiej-Bielszowi-
ce. Consensio, tel. 601-934-091 lub 667-588-
400.

 Sprzedam działkę budowlaną o po-
wierzchni 829 m2, Ruda Śląska ul. Orzeszko-
wej, Nr działki 1298/109 za 164 000,00 zł. 
Cena do negocjacji. Tel. 507-144-498.

 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, 
57 m2, Niedurnego 43. Tel. 601-959-140.

 Do wynajęcia pawilon, Bykowina, 40 m2, 
działka 200 m2 – na działalność. Tel. 509-737-
782.

 Połowę domu po remoncie z ogrodem 
Wirek sprzedam. Tel. 601-426-929.
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 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, 
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 
skup samochodów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823-457.

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najle-
piej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 tys. stan 
obojętny. Tel. 507-572-625.

 Skup samochodów na części. Tel. 603-
534-003, 32 275-05-47.
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 Przyjmę  kierowcę C+E transport krajowy, 
tel. 793-051-013.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 728-593-892.

 Zatrudnię Panie do produkcji w Rudzie Ślą-
skiej. Wymagana książeczka sanitarno-epide-
miologiczna. Kontakt: admarpraca@onet.pl.

 Firma Bedamex zatrudni pracowników bu-
dowlanych  z doświadczeniem. Halembska 
113, 41-706 Ruda Śląska, tel. 601-934-095, 
601-504-030 w godz. 7.30-14.30.

 Poszukujemy do pracy malarzy, gipsiarzy, 
monterów płyt K-G. Praca od zaraz! Tel. 602-
461-615.

 Agencja ochrony oferuje pracę od zaraz – 
obiekty handlowe Ruda Śląska, Katowice, 
Bytom i okolice. Tel. 502-293-237.

 Studio Fryzjerskie Damian Duda zatrudni 
fryzjera/fryzjerkę z min. 2-letnim stażem na 
korzystnych warunkach. Tel. 32 340-85-75, 
606-804-990.

 Zatrudnię fryzjerkę od zaraz. Tel. 509-737-781.
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 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wi-
rek, ul. Westerplatt e 36. Tel. 607-468-787.

 Odstąpię czynny bar w Rudzie Śląskiej 
1. Tel. 660-491-019.
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3 sierpnia – DĄBROWA GÓRNICZA
4 sierpnia – CIESZYN

5 sierpnia – SOSNOWIEC
6 sierpnia – BIELSKO BIAŁA

7 sierpnia – KATOWICE i RUDA ŚLĄSKA

UZDROWICIEL z FILIPIN 
JUN LITAWEN

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00-13.00 i 15.00-20.00.

Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, 
wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, 
miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, choro-
bach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, 
chorobach kobiecych i innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje 

na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne. 
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia, 

któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa 
i zakończył się problem z przerostem prostaty. Pani Maria z Krakowa 

zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków 
na narządach rodnych, co potwierdziły bada-
nia USG. Pan Andrzej z Gdańska – po trzech 
wizytach u uzdrowiciela, zdjęcie USG po-
twierdziło pozbycie się kamieni w woreczku 
i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie 
u uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który 
był przeznaczony do operacji. 

JUN  LITAWEN jest jednym z najlepszych fi lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświad-
czeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christi an 
Spiritual Regenerati on Movement i Stowarzyszenie Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się 
ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są 
w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania 
a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój 
najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych 
chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez inten-
sywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół sowich rąk, którą prze-
kazuje choremu. 

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc. 

JUN LITAWEN  przyjmuje



kluczowi zawodnicy rudzkiego ze-
społu i w dużym stopniu ich gra po-
zwoliła utrzymać się w elicie pol-
skiego futsalu.

W rudzkiej ekipie nie zagrają już 
także w porównaniu z minionym se-
zonem Patryk Szachnitowski i Da-
mian Krajanowski. Także drugi 
bramkarz Łukasz Lubczyński rozwa-
ża możliwość przejścia do drugoligo-
wego zespołu FC Pyskowice. Pozo-
stali zawodnicy podpisali umowy i 
będą reprezentowali zespół w kolej-
nym sezonie. Pierwszym nowym za-
wodnikiem został Mateusz Krzymiń-
ski, który miniony sezon spędził w 
Pogoni Szczecin. Do kadry włączony 
został także Jakub Szol, który w mi-
nionym sezonie był wypożyczony do 
Marexu Chorzów.
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FUTSAL

Gwiazda rozpoczyna przygotowania  
do nowego sezonu

Po krótkiej wakacyjnej przerwie 
futsaliści z Halemby rozpoczynają 
przygotowania do nowego sezonu. 
Gwiazda Ruda Śląska na mocy decy-
zji komisji ds. licencji klubowych 
Polskiego Związku Piłki Nożnej 
otrzymała licencję na występy w 
Ekstraklasie Futsalu w sezonie 
2015/2016. Będzie to ósmy sezon w 
najwyższej klasie rozgrywkowej tej 
drużyny.

Zespół seniorów rozpocznie przy-
gotowania do nowego sezonu 3 sierp-
nia. W zespole prowadzonym przez 
Tomasza Klimasa w przyszłym sezo-
nie zabraknie Szymona Łuszczka 
i Bartosza Siadula. Obaj wybrali grę 
w przyszłym sezonie w chorzowskim 
Clearexie. Będzie to niewątpliwa 
strata dla zespołu, ponieważ byli to 

Rudzianka z medalem

PIŁKA NOŻNA

Drama Kamieniec – Wawel Wirek 
2:5 (1:2)

Bramki: Lux 3, Deptuch 2;Wawel: Gawlik – Orszulik, Maciejok, Buchcik, 
Foryś, Aleksa, Sławik, Rutkowski, Lux, Deptuch plus zawodnicy testowani.

Wawel Wirek – Slavia Ruda Śląska 2:3 
Bramki: Lux 2 – D. Maciaszczyk 2, Zalewski
Wawel: Gawlik – Orszulik, K. Kałużny, Buchcik, Sławik, Rutkowski, Macie-

jok, G. Kałużny, Alexa, Deptuch, Lux
Slavia: Strąk (Kucharski) – Puschhaus (Szablicki), Kowalik, Met, Moritz – 

Wujec, T. Rejmanowski (Duda), Lach – Zalewski, D. Maciaszczyk (Jamrozy) 
plus zawodnicy testowani.

Grunwald Ruda Śląska – MKS Siemianowiczanka  
6:0 (1:0)

Bramki: Łęcki, Kowalski plus zawodnicy testowani 4
Grunwald: Lamlih, Kiepura, Szczygieł, Cymański, Łęcki, Talaga, Łęcki (61. 

Talaga), Kowalski, Nowicki plus zawodnicy testowani.

W kolejnym sparingu Grunwald pokonał Siemianowiczankę 6:0. Wynik nie 
był w tym meczu najważniejszy. Trenerzy Jacek Bratek – Andrzej Ziob chcie-
li przyjrzeć się pod względem przydatności do zespołu zawodnikom o statusie 
młodzieżowca, których zagrało dziesięciu. Kilku z nich pojawi się w sobotę 
na sparingu z BKS-em. Ponadto osiemnastkę meczową uzupełniło ośmiu za-
wodników z kadry I zespołu Grunwaldu – Cymański, Kiepura, Kowalski, 
Lamlih, Łęcki, Nowicki, Szczygieł, Talaga, z których trzech wybiegło w so-
botę od 1. minuty w Pucharze Polski. Wolne otrzymali: Brzozowski, Dreszer, 
Jagodziński, Kot, Maciongowski, Soldak, Stanisławski, Szczypior, Szpoton, 
Wolek.

Grunwald Ruda Śląska – BKS Stal Bielsko-Biała  
1:2 (1:2)

Bramki: Szpoton – Karcz, Wiśniewski
Grunwald: Szpoton (kpt), Wolek, Szczypior (63. Łęcki) – Stanisławski (77. 

Nowicki), Brzozowski (57. Kiepura), Maciongowski (63. Szczygieł), Kot, Dre-
szer plus zawodnicy testowani.

W meczu dwóch III-ligowców górą był zespół z Bielska. Czołowa drużyna 
ubiegłego sezonu objęła prowadzenie już w drugiej minucie po golu Kamila 
Karcza. W kolejnych minutach podopieczni Rafała Góraka stwarzali sobie 
kolejne okazje, ale na przeszkodzie stawał im bramkarz Grunwaldu. Z kolei 
halembianie mieli dwie sytuacje, jednak strzał Mateusza Dreszera odbity od 
obrońcy przeszedł nad poprzeczką, a w sytuacji sam na sam strzał Łukasza 
Maciongowskiego odbił Krzysztof Kozik, który obronił też dobitkę Dreszera. 
Po chwili goście wyprowadzili kontrę i król strzelców III ligi Filip Wiśniew-
ski z bliska dopełnił formalności. W jednej z ostatnich akcji pierwszej połowy 
Ariel Dzionsko zahaczył we własnym polu karnym Dariusza Kota i sędzia 
podyktował jedenastkę zamienioną na gola przez Tomasza Szpotona.

W drugiej połowie obaj trenerzy desygnowali do gry praktycznie wszyst-
kich zawodników. Okazji było już znacznie mniej niż w pierwszej odsłonie. 
Gości dwukrotnie powstrzymywał dobrymi interwencjami testowany bram-
karz Grunwaldu. „Zieloni” mogą w tej części pochwalić się natomiast mini-
malnie chybionym strzałem Łukasza Maciongowskiego zza szesnastki lub 
strzałem Mateusza Dreszera wprost w ręce Krzysztofa Kozika z 14 metrów.

Urania Ruda Śląska – Gwarek Ornontowice  
1:2 (1:0)

Bramki: Magiera
Urania: Pardela (Koperwas), Hejdysz, Gabryś (Jańczak), Skudlik (Cieślik), 

R. Grzesik (Wypiór), Wojcik, Krzywda, Zawisza, Miszka, Magiera (Spiolek) 
plus zawodnicy testowani.

Urania Ruda Śląska – Polonia Łaziska  
1:2 (0:1)

Do zespołu mają w najbliższym 
czasie dołączyć kolejni zawodnicy, 
także zagraniczni – wszystkie kwe-
stie wiążą się jednak z finansami – 
póki co trwają rozmowy z potencjal-
nymi sponsorami. Efektem tych roz-
mów powinno być ostateczne do-
mknięcie kadry na kolejny sezon. 

Trener Tomasz Klimas zaplanował 
w okresie przygotowawczym nastę-
pujące sparingi: 

15 sierpnia  GAF Gliwice 
23 sierpnia turniej Jelcz – Laskowi-
ce, drużyny: Era Pack Chrudim, Red 
Dragons Pniewy, Sporting Club de 

Paris, Euromaster Głogów 
29 sierpnia AZS US Katowice  
5 września GKS Futsal Tychy 

12 września FC Pyskowice

Ratownicy z Rudy Śląskiej na podium 
w Mistrzostwach Polski

PŁYWANIE

Zakończyły się zmagania na Mi-
strzostwach Polski w Ratownictwie 
Morskim, które odbyły się w dniach 
25-26 lipca w Świnoujściu. Nasi repre-
zentanci zajęli bardzo wysokie trzecie 
miejsce w drużynowej klasyfikacji ge-
neralnej zawodów. Należy podkreślić 
ten wynik, ponieważ naszą drużynę re-
prezentowała jedynie trójka zawodni-
ków: Aleksandra Spodzieja, Anna No-
coń i Klaudiusz Matura. Na tak wysoki 
wynik naszej drużyny ogromny wpływ 
miały złota wywalczone przez Olę i 
Anię. Złoto i tytuł mistrzyni Polski wy-
walczone w konkurencji 2 km biegu po 
plaży pozwoliło zająć Oli 6. miejsce w 
klasyfikacji generalnej zawodów. Ania 
mimo kontuzji po zaciętej walce zosta-
ła mistrzynią Polski w konkurencji surf 
dash. Ania zajęła też wysokie trzecie 
miejsce w konkurencji wyścig z deską. 
Klaudiusz Matura wielokrotnie zajmo-
wał miejsca w czołówce zawodów, co 
ostatecznie dało mu 11. miejsce w kla-
syfikacji generalnej mężczyzn.

Przypomnijmy, że najważniejsze 
zawody sezonu – Mistrzostwa Europy 
Seniorów w Swansea (Walia) – rozpo-

czynają się już za siedem dni. Zoba-
czymy tam naszą reprezentantkę – An-
nę Nocoń, która właśnie zakończyła 

zgrupowanie kadry narodowej w spor-
towym ratownictwie wodnym w Wał-
czu.

Ratownicy z Rudy Śląskiej stanęli na podium.

Mieszkanka Rudy Śląskiej Sylwia 
Spoljar, która jest tegoroczną mistrzynią 
Śląska w stylu klasycznym na 100 i 200 
m oraz srebrną medalistką na 50 m sty-
lem klasycznym i 100 stylem dowol-
nym, zdobyła brązowy medal w wyści-
gu na 50 m stylem klasycznym na XXI 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 
Ta olimpiada nazywana jest również 
Letnimi Mistrzostwami Polski Juniorów. 
Tegoroczne zmagania pływaków i pły-
waczek odbyły się w Ostrowcu Święto-
krzyskim na 10-torowej pływalni Rawsz-
czyzna w dniach 15-17 lipca. 

Sylwia reprezentuje barwy klubu AZS 
AWF Katowice, ale na co dzień trenuje 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Raciborzu pod okiem trenera Piotra 
Generalczyka. Sylwii gratulujemy suk-
cesów i życzymy powodzenia w senior-
skim pływaniu.
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I RUDZKI PÓŁMARATON INDUSTRIALNY

Ten bieg to dopiero początek
Kilkanaście lat temu postać w Rudzie Śląskiej zupełnie anonimowa, zapaleniec biegający po ulicach naszego miasta. Dzisiaj jeden z najbardziej rozpoznawalnych obywateli naszego 

miasta, który inspiruje coraz większą liczbę mieszkańców. Rozmawiamy z Augustem Jakubikiem na parę dni przed historycznym półmaratonem w Rudzie Śląskiej.

 – Czy jest to Pana spełnienie marzeń, że Ruda 
Śląska jest organizatorem półmaratonu?

 – Tak, długo czekałem na odpowiednią atmos-
ferę w naszym mieście, aż wreszcie organizuje-
my wspaniały industrialny półmaraton pomysłu 
wiceprezydenta Krzysztofa Mejera. Na chwilę 
obecną zapisanych jest ponad 1400 biegaczy, z cze-
go 400 to mieszkańcy naszego miasta. To ogrom-
ny sukces. Cieszymy się, że nasza oferta spotkała 
się z tak pozytywnym oddźwiękiem w środowi-
sku biegowym.

– To koniec planów organizacyjnych w na-
szym mieście jeśli chodzi o bieganie, czy może są 
zakusy w przyszłości na olimpijski maraton?

– Nie jest to koniec planów, ale nad przyszłością 
zastanawiać się będziemy po zrealizowaniu pierw-
szego celu. Zobaczymy, jakie będą oceny i komen-
tarze po biegu, ale na pewno bieganie w Rudzie 
Śląskiej będzie się rozwijało. W tym roku odbywa-
ją się kolejne biegi jak np. bieg pamięci górników 
oraz bieg z okazji święta niepodległości. Ruda Ślą-
ska będzie wychodziła naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców. Nie można zapominać również o za-
wodnikach, którzy reprezentują nasze miasto poza 
jego granicami. W najbliższym czasie startuję 

w maratonie z Nowego Targu do Zakopanego. Tak 
więc gdzie tylko możemy, w górach czy na tere-
nach płaskich, biegamy i rozsławiamy nasze mia-
sto.

– Jakiego wyniku sportowego oczekuje Pan 
po najbliższych startach?

– Jestem dobrze przygotowany, oczekuję wyni-
ku poniżej 3 godzin i 20 minut – zważywszy na 
dużą liczbę podbiegów. W naszym rudzkim półma-
ratonie niestety nie wystartuję, gdyż mam przypi-
sane inne zadania przy jego organizacji. Oczywi-
ście z największą przyjemnością stanąłbym na 
starcie, ale tym razem będę dopingować biegaczy 
na trasie. 

– Jakie życzenia ma Pan jeśli chodzi o biega-
nie w naszym mieście?

– Chciałbym, aby liczba osób biegających z roku 
na rok wzrastała. Staram się również spotykać 
z młodzieżą, aby przekazywać im pozytywne stro-
ny aktywności fi zycznej. Przynosi to, jak widać, 
efekty, ponieważ sporo osób młodych biega i star-
tuje w zawodach. Oprócz biegu głównego organi-
zujemy także biegi dla dzieci na dystansie 300, 600 
i 900 metrów. Mamy nadzieję, że zasiane ziarnko 
biegania zakiełkuje i wiele z tych osób wystartuje 

za parę lat w półmaratonie, a może i nawet w mara-
tonie.

– Organizacyjne plany są dalekosiężne, a czy 
jest jakiś bieg, w którym chciałby Pan koniecz-
nie wziąć udział?

– Powiem szczerze, że to, co chciałem zrealizo-
wać w życiu, już praktycznie zrealizowałem. Mam 
już w głowie cel na przyszły rok. Jest to wytycze-
nie nowego szlaku św. Jakuba z Rudy Śląskiej do 
Santiago de Compostela (śmiech). Czeka
mnie w czerwcu i lipcu dystans 3000 km, które 
chcę pokonać w ciągu 45 dni. To jest wy-
zwanie sportowe na rok przyszły, do które-
go już rozpocząłem przygotowania.

– Dziękuję za rozmowę i życzę zatem 
spełnienia marzeń nie tylko sporto-
wych, ale także tych jakże ważnych 
organizacyjnych.

– Dziękuję bardzo i zapraszam 
wszystkich niezdecydowanych do 
wzięcia udziału w biegu. Wszystkich 
rudzian zachęcam do kibicowania na 
trasie i przepraszam za utrudnienia 
w ruchu. Ale jakby nie było, jest to 
święto biegania w Rudzie  Śląskiej.

 
 August Jakubik, rudzki ultramaratończyk.
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Młodzi bokserzy na medal

W dniach 9-19.07. w Grudziądzu 
odbyła się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Boksie. W olimpia-
dzie startowało 161 zawodników 
w wieku 15-16 lat, wyłonionych 
w eliminacjach okręgowych. Nie 
zabrakło podopiecznych trenera Eu-
geniusza Saroty. Pięściarze UKS 

Śląsk Ruda Śląska przywieźli z Gru-
dziądza dwa medale – srebrny i brą-
zowy. Drugie miejsce wywalczył 
Konrad Gawron w wadze 50 kg, na-
tomiast na najniższym stopniu po-
dium stanął Marcel Janicki w wadze 
52 kg. Gratulacje dla młodych pię-
ściarzy trenera Saroty.

B���

 Eugeniusz Sarota z Konradem Gawronem i Marcelem Janickim.
PREZYDENT MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta wykazu nieruchomości stanowiących 

lokal użytkowy mieszczący się 
w Rudzie Śląskiej przy ul. Krańcowej 5 wraz 

z terenami przyległymi, 
które przydzielone zostaną w trybie bez-

przetargowym na podstawie umowy najmu 
zawartej na czas nieoznaczony. 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu 
użytkowego mieszczącego się w Rudzie Śląskiej 

w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 36, 
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, 

który przydzielony zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umowy najmu 

zawartej do dnia 31.03.2016 roku.

OGŁOSZENIA

REKLAMA
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