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Osobom do 
lat 18 alkoholu 
nie sprzedajemy

kg

SZYNKA WIEPRZOWA 
BEZ KOŚCI

1199
KG.

TYLKO 16-19.03.

KIEŁBASA ŚLĄSKA

1399

lat 18 alkoholu 
nie sprzedajemy

SER ZŁOTY
MAZUR

1899
kg

2699
kg

O

PIWO KASZTELAN
NIEPASTERYZOWANE 
ŚWIEŻE Z NATURY

699
4-PACK

KAWA 
ROZPUSZCZALNA
JACOBS
VELVET, 200 g

1599
szt.

600 zł TANIEJ 2199
szt.

WARTO WYBRAĆ
NASZE MARKI WŁASNE

PŁATY • 
ŚLEDZIOWE 
A'LA 
BISMARCK,
ROLMOPSY • 
ŚLEDZIOWE 

400 g/200 g

549
szt.

589
szt.OD

FILETY ŚLEDZIOWE• 
W SOSIE POMIDOROWYM
W OLEJU RZEPAKOWYM
ŚLEDŹ• 
W SOSIE POMIDOROWYM

                  170 g

349
szt.OD

279
szt.

OD 20% TANIEJ

TUŃCZYK
KAWAŁKI
W OLEJU

499
szt.

349
szt.

150 zł TANIEJ

Gorące rytmy 
opanowały 
Rudę Śląską

Więcej str. 8-9
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– Choroba zaskakuje 
nas w najmniej odpowied-
nim momencie i dopiero 
wtedy zaczynamy analizo-
wać to, jak żyliśmy. Cza-
sami okazuje się, że jest to 
choroba śmiertelna, która 
podcina skrzydła. Jednak 
życie jest zbyt piękną przy-
godą, żeby z niej szybko 
i nagle zrezygnować. Trze-
ba walczyć do końca i nie 
myśleć o najgorszym. Te 
nasze złe myśli przenoszo-
ne na bliskich i otoczenie 
nie zmienią rzeczywisto-
ści. W dalszym ciągu nale-
ży realizować swoje pasje 
i starać się żyć życiem człowieka normalnego, chociaż 
jest to bardzo trudne, to ogromny sprawdzian naszych 
możliwości zarówno psychicznych jak i fi zycznych 
– mówi pan Mirosław. 

Takiej walki fair play i dążenia do osiągnięcia sukce-
su nauczył Mirosława Piecko sport, któremu poświęcał 
całe życie. Od szkoły podstawowej aż po studia związa-
ny był z lekkoatletyką, którą uprawiał w klubie sporto-
wym AZS AWF Katowice. W dorosłym życiu rozwijał 

POMAGAMY

Pomóżmy mu wrócić do normalnego życia 

 W czwartek odbędzie 
się koncert dla pana Mirosława.
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Mirosław Piecko od czerwca 2016 roku zmaga się z nowotworem mózgu. Diagnoza spadła 
„jak grom z jasnego nieba” – glejak wielopostaciowy IV stopnia, czyli złośliwy. Natychmiasto-
wy zabieg usunięcia guza w całości, później radioterapia i chemioterapia, która działa nieste-
ty również na zdrowe tkanki, znacznie obniżając odporność i powoli wyniszczając organizm, 
całkowicie odmieniła życie całej rodziny.

swoją pasję sportową i startował 
w zawodach kolarskich, amatorsko 
grał w piłkę nożną, a ostatnie lata 
zdominował sport psich zaprzęgów, 
którym zaraził swoją córkę. – Te 

wszystkie wydarzenia spowodowały, że moją walkę 
z glejakiem porównuję do walki na bieżni lub na trasie 
rowerowej. W tej walce wspierają mnie wspaniali lu-
dzie, prawdziwi przyjaciele, a przede wszystkim lekarze 
specjaliści i kochana rodzina – mówi Mirosław Piecko. 
W walce o powrót do zdrowia pomóc może każdy z nas. 
Koncert charytatywny połączony ze zbiórką funduszy 
odbędzie się 16 marca o godzinie 17.30 w Starocho-
rzowskim Domu Kultury.  AW

Specjalna oferta 
dla pracodawców!

Poznaj najważniejsze szczegóły!
Czas trwania dofi nansowania:

12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia • 
bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie 
przekroczył 60 lat,

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zadzwoń do nas, 

lub odwiedź nas osobiście!
Powiatowy Urząd Pracy 

w Rudzie Śląskiej
ul. Ballestremów 16, 

pok. 12, 13, 14
32 771-59-11
32 771-59-13
32 771-59-14

Chcesz dowiedzieć się 
więcej spójrz na nasz 

kanał na YouTubie:  
https://www.

youtube.com/channel
/UCIufJlFR0b-Y
-pzRYnVHQqA

Wiedza, umiejętności i doświadczenie… Zyskujesz to, a nawet więcej zatrudniając osobę bezrobot-
ną powyżej 50. roku życia! Dodatkowo co miesiąc możesz jeszcze otrzymać dofi nansowanie do wy-
nagrodzenia w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę! 

24 miesiące – w przypadku zatrudnienia • 
bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Warunki udzielania wsparcia:
po upływie okresu trwania dofi nansowania • 
pracodawca kontynuuje zatrudnienie danej 
osoby przez kolejne 6 miesięcy w przypadku 
osób między 50. a 60. rokiem życia, lub 12 
miesięcy, jeśli refundacja dotyczy osób po 
60. roku życia.

KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR

www.meblecomfort.pl

Ruda Śląska 
ul. Sienkiewicza 4 
Ruda Śląska-Wirek
tel.  32 242-16-21

ZAKUPY NA RATY

REKLAMA
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OGŁOSZENIE

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM 
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, leczenie opryszczki, 

aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29 
tel. 605-237-275, 507-827-794 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE 
LECZENIE – bezboleśnie, bez konieczności 
znieczulenia, bez używania wiertła!

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29 
tel. 605-237-275, 507-827-794 
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
LECZENIE
znieczulenia, bez używania wiertła!

WYBIELANIE LASEROWE! 

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem 
gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.
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Najpierw miała mieścić się tu siedziba wy-
dawnictwa oraz muzeum papiernictwa i dru-
karstwa, jednak później budynek dawnego ra-
tusza w Orzegowie przy ul. Hlonda 27 został 
sprzedany za 1 procent wartości Wyższej Szko-
le Nauk Stosowanych. I właśnie na wniosek 
rektora WSNS w 2015 roku obiekt został wpi-
sany do rejestru zabytków. Rok później w ra-
mach budżetu samorządowego zaplanowano 
250 tys. zł dotacji na renowację elewacji bu-
dynku starego ratusza. Wszystko było więc na 
dobrej drodze do remontu. Tu jednak sprawa 
skomplikowała się. – Prace miały obejmować 
wszystkie elewacje budynku. Niestety pomimo 
zobowiązania się właściciela w podpisanej 
umowie do realizacji renowacji elewacji 
w 2016 roku dotowany wykonał tylko częścio-
wo planowany zakres prac. Dokonano odbioru 
wykonanych robót wraz z określeniem ich pro-
centowego udziału w całej planowanej inwe-
stycji – wyjaśnia Łukasz Urbańczyk, miejski 
konserwator zabytków w Rudzie Śląskiej. Do-
tacja z miasta została więc przekazana jedynie 
częściowo. – Zgodnie z dokonanym odbiorem 
wypłacono adekwatną kwotę dotacji, która sta-
nowiła 9,02 proc. całości robót (22 563,56 zł). 

Dotacja była, ale remont opóźnia się
Od września 2016 roku trwa remont budynku dawnego ratusza w Orzegowie, 
obecnej siedziby Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych. Jednak pomimo udzielonej 
dotacji na odnowienie elewacji zabytkowego obiektu, prace na razie zostały wy-
konane częściowo. Rektor uczelni zapewnia równocześnie, że plany komplekso-
wej renowacji są aktualne.

 Prace przy renowacji elewacji budynku nie nabierają tempa.

Do dnia 15.12.2016 r., czyli do dnia rozlicze-
nia dotacji, dotowany nie wykonał prac umoż-
liwiających na wypłacenie większej kwoty do-
tacji – wylicza Urbańczyk.

Władze WSNS przyznają, że owszem prace 
remontowe związane z renowacją elewacji 
zostały zawieszone na okres zimowy, co jed-
nak nie oznacza, że renowacja nie zostanie 
dokończona, bo też i część zadań już wykona-
no. – Zgodnie z planami uczelni remont obiek-
tu obejmował będzie remont wnętrza jak i re-
nowację elewacji. W obiekcie przeprowadzo-
ne zostały roboty czyszczące związane z od-
grzybieniem piwnic i wysuszeniem murów 
spowodowanym zalaniem obiektu w okresie, 
kiedy uczelnia nie była jego właścicielem. 
Podjęcie powyższych robót było w pierwszej 
kolejności niezbędne dla kontynuowania ja-
kichkolwiek dalszych prac, w tym robót odka-
żeniowych wynikających z funkcjonowania 
w obiekcie szpitala zakaźnego – zaznacza 
dr Dariusz Luboń, rektor WSNS.

Konkretnych terminów zakończenia prac 
i rozpoczęcia nauki w nowej siedzibie przez 
studentów WSNS władze uczelni jednak nie 
podają. Joanna Oreł

Marszałek Wojciech Saługa poin-
formował, że zmiany we władzach 
zarządu województwa śląskiego słu-
żą wzmocnieniu zarówno samorządu 
województwa, jak i spółek zależnych. 
Celem jest zdynamizowanie działań 
podejmowanych przez Fundusz Gór-
nośląski, który powinien dążyć do 
pobudzenia innowacyjności oraz 
wspierać sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw. To zadanie dla Alek-
sandry Skowronek, którą marszałek 
zarekomendował na stanowisko pre-
zesa Funduszu Górnośląskiego. 
– Chcemy stworzyć silną instytucję 
fi nansową, która efektywnie będzie 
wspierać rozwój i konkurencyjność 
fi rm z naszego województwa. Trzeba 
zmienić formułę zarządzania środka-
mi unijnymi, by wesprzeć nimi poten-
cjał regionu. Jestem przekonany, że 

ZMIANY PERSONALNE

Aleksandra Skowronek kandydatką 
na prezesa Funduszu Górnośląskiego

20 marca radni Sejmiku Śląskiego podejmować będą decyzję w sprawie odwołania ze 
stanowiska wicemarszałek województwa śląskiego, związanej z Rudą Śląską, Aleksan-
dry Skowronek, która pełniła tę funkcję od marca 2014 roku. 

taką instytucją może stać się Fundusz 
Górnośląski. Objęcie przez Aleksan-
drę Skowronek fotela prezesa spółki 
przysłuży się realizacji tego ambitne-
go i niezwykle ważnego dla regionu 
zadania – mówi marszałek Wojciech 
Saługa, dodając jednocześnie, że za-
proponuje Radzie Nadzorczej Fundu-
szu Górnośląskiego rozważenie ta-
kiego scenariusza. – Ograniczanie 
kompetencji samorządów, a co się 
z tym wiąże, pozbawianie ich wpływu 
na racjonalne dystrybuowanie fundu-
szy unijnych w regionie, zmusza nas 
do szukania rozwiązań, które wzmoc-
nią ich rolę. W związku z tym zarząd 
województwa śląskiego zdecydował, 
że część funduszy będzie zarządzana 
z zewnątrz, a konkretnie przez insty-
tucję jaką jest Fundusz Górnośląski. 
Czując wagę tego przedsięwzięcia, 

przyjęłam propozycję marszałka, reko-
mendującą mnie na stanowisko preze-
sa Funduszu i złożyłam rezygnację 
z funkcji wicemarszałka – mówi Alek-
sandra Skowronek, wicemarszałek 
województwa śląskiego. – Jeżeli Rada 
Nadzorcza powierzy mi to nowe zada-
nie, zrobię wszystko, aby ta instytucja 
stała się wiodącą w regionie w zakre-
sie funduszy europejskich. Jestem 
przekonana, że przyczyni się do rozwo-
ju przedsiębiorczości w województwie 
śląskim. Bez wątpienia zaproszę do 
szerokiej współpracy przedstawicieli 
małych i średnich przedsiębiorstw 
i wspólnie będziemy podejmować dzia-
łania, zmieniające gospodarcze obli-
cze naszego regionu. Będzie to dla 
mnie kolejne ważne zawodowe wyzwa-
nie – dodaje.

 AW
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Kończąca się zima dała się we znaki ulicy Bielszowickiej. Jak 
poinformował nas jeden z Czytelników – zwłaszcza na chod-
niku i ścieżce rowerowej pojawiły się garby, dziury, pęknięcia, 
a miejscami są nawet wyrwane krawężniki. 

Stan ulicy Bielszowickiej pozostawia wiele do życzenia.
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Bielszowicka znowu do remontu  | BIELSZOWICE

– Chodnik i ścieżka rowerowa wyglą-
dają fatalnie. Z chodnika wypadły kra-
wężniki, których kawałki wysypują się 
na drogę. Ogólnie na całej drodze jest 
pełno garbów i pęknięć – informuje pan 
Józef, który często spaceruje ulicą Biel-
szowicką. – Po każdej zimie sytuacja 
się powtarza, a szkody są coraz więk-
sze. Remonty nic nie dają, chociaż czę-
sto ta droga jest naprawiana – dodaje. 

Sprawa nie jest jednak prosta, ponie-
waż szkody, które pojawiają się na uli-
cy Bielszowickiej, wynikają z pracy 
kopalni. W miniony czwartek (9.03) 
odbyła się wizja terenowa z udziałem 
przedstawicieli Wydziału Dróg i Mo-
stów rudzkiego magistratu. – Uszkodze-
nia ulicy Bielszowickiej związane są 
z aktualnie prowadzoną przez Kopalnię 
Ruch Pokój eksploatacją górniczą po-
kładu 413/2 ścianą 137 – wyjaśnia To-

masz Głogowski, rzecznik prasowy 
Polskiej Grupy Górniczej, pod którą 
podlega kopalnia Pokój. – Ustalono, że 
9 marca zostaną wykonane niezbędne 
prace zabezpieczające, polegające na 

OGŁOSZENIA

usunięciu wypiętrzonych krawężników 
oraz zniwelowaniu większych nierów-
ności powierzchni chodnika i ścieżki. 
Z kolei w następnym tygodniu nastąpi 
uzupełnianie krawężników oraz wyko-

Ulica Bielszowicka została odbudowana 
w marcu 2014 roku – po 14 latach wyłączenia 

jej z użytku. Przebudowa polegała na 
podniesieniu nawierzchni i odtworzeniu 

infrastruktury technicznej ulicy. 
Było to związane z koniecznością 

przeprowadzenia makroniwelacji terenów 
przyległych do ulicy o powierzchni około 
36,5 ha, a także z odtworzeniem zieleni 

i posadzeniem drzew. W celu zabezpieczenia 
ulicy  przed skutkami  fedrowania, 

podniesiono powierzchnię terenu do 
około 11 metrów. Dzięki remontowi ulicy 

mieszkańcy miasta odzyskali łącznik dwóch 
dużych dzielnic – Bielszowic i Wirku.

Wiele pytań naszych Czytelników dotyczy dróg dojazdowych do garaży. Te w wielu przypadkach wymagają remontów. – Czy 
najemcy garaży doczekają się w końcu remontu tej drogi? Dojazd do garażu to coraz większy problem – skarży się najemca 
garażu przy ulicy Ogrodowej 2 w Rudzie. 
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Nowa droga dojazdowa będzie gotowa w tym roku. 

nanie nowych warstw ścieralnych z as-
faltu w miejscach uszkodzenia chodni-
ka i ścieżek rowerowych – dodaje Gło-
gowski. 

                            Agnieszka Lewko

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

W tym przypadku zarządcą garaży jest 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o. Jak zapewnia 
zarządca, kierowcy jeszcze w tym roku 
będą mogli korzystać z wyremontowanej 
drogi. – Na ten rok mamy na ten cel zare-
zerwowane środki w budżecie. MPGM 
TBS planuje opracowanie dokumentacji 
technicznej na wykonanie dojazdu do ze-
społu garaży przy ul. Ogrodowej 2/Kę-
dzierzyńskiej 2 oraz wykonanie drogi do-
jazdowej do garaży według opracowanej 
dokumentacji technicznej – zapewnia 
Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy 
MPGM TBS. Z podobnym problemem 

zwrócił się do nas także inny mieszkaniec 
Rudy. W tym przypadku pytanie dotyczy 
garaży w rejonie przychodni przy ulicy 
Wawelskiej. – Nawierzchnia w tym miej-
scu nie nadaje się do jeżdżenia, a nawet 
chodzenia – tłumaczy nasz Czytelnik.  

Jak tłumaczy Urząd Miasta tzw. droga 
dojazdowa do garaży – na przedłużeniu 
ul. Wawelskiej – nie jest dojazdem w ści-
słym tego słowa znaczeniu, gdyż prowa-
dzi przez teren, który w planie zagospoda-
rowania przestrzennego stanowi „tereny 
zielone”. – Dla garaży tam ustawionych 
dedykowanym dojazdem jest droga od ul. 
Magazynowej, bądź ul. Szyb Powietrzny. 
Ponadto należy podkreślić iż przez część 

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazów 
nieruchomości gruntowych znajdu-
jących się w Rudzie Śląskiej w rejo-
nie ulicy Jana III Sobieskiego, która 
zostanie oddana w dzierżawę oraz 
najem z przeznaczeniem pod ogród-
ki rekreacyjne oraz garaż, Bankowej, 
która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod istniejące 
garaże wolnostojące, Orzegowskiej, 
która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod teren zielony.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazu nie-
ruchomości gruntowych znajdu-
jących się w rejonie ulic: Szyb Pa-
weł – Długa, Pomorska, Kolberga, 
Poligonowej, Ks Ludwika Tunkla, 
Kochłowickiej, Partyzantów które 
zostaną oddane w dzierżawę z prze-
znaczeniem pod ogródki przydomo-
we, rekreacyjne oraz pod uprawy 
rolne.

KREDYTY
Gotowkowe i konsolidacyjne • 
10 tys. rata 125 zł
dla emerytow bez ograniczeń • 
wiekowych
brak zdolności kredytowej• 
bez sprawdzania BRKN i KRD• 
opoznienia do 90 dni• 

Tel 535-333-713
  32 307-76-76

Będzie nowa nawierzchnia   | RUDA

terenów, o których mówimy  będzie w 
przyszłości przebiegać trasa N-S. Na rok 
2017 zaplanowano wykonanie dokumen-

tacji przebiegu tej trasy – mówi Adam 
Nowak, rzecznik prasowy UM Ruda Ślą-
ska Arkadiusz Wieczorek 
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25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”

Spacerem po archiwum ,,WR”

12 lat temu prowadzona była budowa basenu przy ul. Chryzantem. 
Wspominaliśmy o tej inwestycji na łamach tygodnika („WR”, marzec 2005 r.).

Wiosną przyroda budzi się do życia, ale nie tylko 
pod tym względem zmieniają się ulice miasta. 
Postanowiliśmy zajrzeć do marcowych i kwietnio-
wych wydań „Wiadomości Rudzkich” na przestrze-
ni 25 lat, by sprawdzić, o jakich inwestycjach 
pisaliśmy właśnie wraz z początkiem wiosny. To 
kolejny temat w ramach naszego jubileuszowego 
cyklu, gdzie przypominamy o archiwalnych wyda-
niach „WR”.

Dziś to jedna z wizytówek miasta, a tak 
pisaliśmy przy okazji planowania jej 
budowy. Mowa oczywiście o parku 

wodnym („WR”, marzec 2006 r.).

Rynek czas zacząć! Jedna 
z kluczowych inwestycji dla wizerunku 

miasta rozpoczęła się w 2009 roku 
(„WR”, kwiecień 2009 r.).

Gdy motywacji brak...?
Niestety wiele z podejmowanych na własną rękę kuracji odchudzających kończy się niepowodzeniem. Entu-
zjazm, który towarzyszy nam na początku walki o szczupłą sylwetkę z czasem maleje, a motywacja spada, 
szczególnie, gdy efekty diety nie są tak zadowalające jak oczekiwaliśmy.

ul. 1 Maja 35 
41-706 Ruda Śl., tel. 513-054-094

e-mail: ruda.halemba@naturhouse-polska.com

ul. Czarnoleśna 17 
41-709 Ruda Śl., tel. 604-094-430

e-mail: ruda.slaska@naturhouse-polska.com

Żeby było lepiej... najpierw trzeba 
trochę „pocierpieć”. Tak też i było 

w trakcie przebudowy ulicy Dworcowej 
(„WR”, marzec 2001 r.).

„Zacznę od jutra”, „dzisiaj jeszcze się 
skuszę, ale od jutra się odchudzam”, „od ju-
tra już będę ściśle trzymać się diety”. Ile 
razy i Tobie zdarzało się odchudzać od ju-
tra? Jeśli rzeczywiście chcesz zadbać o swo-
ją sylwetkę i samopoczucie, nie warto od-
chudzania odkładać na jutro. Trzeba znaleźć 
tylko odpowiednią mobilizację i wewnętrz-
ną siłę, które pomogą nam w realizacji ce-
lu.

Psychika a odchudzanie
Nasza psychika odgrywa znaczącą rolę 

w chwili, kiedy zdecydujemy się rozpocząć 
kurację odchudzającą. W niemałym stopniu 
to właśnie od niej zależy, czy wyznaczony 
cel zostanie osiągnięty. Podczas diety nie-
zwykle ważne jest zarówno odpowiednie 
nastawienie jak i motywacja. Zanim zatem 
rozpoczniemy odchudzanie, warto odpo-
wiedzieć sobie na pytanie – dlaczego chce-
my zrzucić kilogramy? Musimy mieć 100 
proc. pewności, że nasze postanowienie jest 
słuszne i uzasadnione. Tylko wtedy może-
my liczyć na sukces. Jeśli nie będziemy do 
końca przekonani do swojego pomysłu, za-
pewne porzucimy dietę po krótkim czasie 
tłumacząc sobie „w zasadzie to dobrze czuję 
się w swoim ciele”, „nie mam czasu na 
bzdury” itp.  

Realne cele
– Nie zakładajmy na 

początku, że uda nam 
się schudnąć dużo 
w krótkim czasie. Lepiej 
wyznaczyć sobie mniejsze ce-
le, łatwiejsze do zrealizowania (np. 4-5 kilo-
gramów), by móc motywować się każdym 
odniesionym sukcesem – stwierdza Aneta 
Turek, dietetyk Naturhouse. Wyznaczenie 
sobie celu, którego nie będziemy w stanie 
zrealizować, poskutkuje spadkiem zapału 
i odejściem od diety. Pamiętajmy, by nie wa-
żyć się codziennie – nie otrzymamy w ten 
sposób miarodajnego wyniku, gdyż waga 
waha się w zależności od tego co zjemy, wy-
pijemy, od pory dnia, czy aktywności fi zycz-
nej. Najlepiej ważyć się raz w tygodniu o tej 
samej porze dnia. Zobaczymy wtedy, czy na-
sze wysiłki przynoszą rezultaty.

Gdy nadejdzie kryzys
Jeśli mimo naszych usilnych starań efek-

ty odchudzania są mizerne, nie należy się 
poddawać! Nie przejmujmy się niewielkim 
niepowodzeniem, tylko pomyślmy sobie, 
jak będziemy wyglądać za kilka tygodni czy 
miesięcy. Zwizualizujmy swoje marzenia! 
Masz zbyt obcisłe dżinsy lub przymałą 
bluzkę, w które chciałabyś się wcisnąć? Po-

łóż je w widocznym miej-
scu w szafi e i pamiętaj, że 
czekają na dzień, gdy je 
założysz. A jak wtedy bę-

dziesz się czuć? Bosko 
i przeszczęśliwie! Myśl pozy-

tywnie – to podstawa powodze-
nia. Je- śli nie masz jednak wystarczająco 
silnej woli, może wsparcie specjalisty diete-
tyka okaże się pomocne?

Wsparcie i mobilizacja
Podczas diety niezwykle przydatne jest 

wsparcie bliskich. Dobrym pomysłem bywa 
rozpoczęcie kuracji z drugą osobą, aby móc 
się nawzajem mobilizować. Równie istotne 
jest wsparcie eksperta. Dietetyk pomaga do-
pasować dietę do indywidualnych potrzeb 
organizmu, dzięki czemu łatwiej jest nam 
stosować się do zaleceń i osiągać zamierzo-
ne cele. Jego opieka zapewnia również po-
czucie bezpieczeństwa. Dzięki radom 
i wskazówkom łatwej jest pokonać chwile 
zwątpienia oraz zrozumieć reakcje organi-
zmu, jakie zachodzą podczas całego proce-
su odchudzania. Mamy także pewność, że 
dieta przebiega prawidłowo, co daje nam 
duży komfort i spokój o własne zdrowie. 
Dietetyk nie tylko pomoże schudnąć, ale 
również wyprowadzi nas z diety i pomoże 

utrwalić uzyskane efekty. Co więcej, stoso-
wanie się do zaleceń specjalisty wyrabia w nas 
właściwe nawyki żywieniowe, które gwa-
rantują utrzymanie idealnej sylwetki rów-
nież po zakończeniu całego procesu. Spe-
cjalista jest więc bezcennym wsparciem 
merytorycznym i psychicznym w drodze 
o szczupłą sylwetkę i dobre zdrowie.

Od czego zacząć?
Najlepiej od konsultacji z dietetykiem. 

We wszystkich punktach Naturhouse na te-
renie całej Polski (ponad 270 placówek!) 

można skorzystać z bezpłatnych konsulta-
cji dietetycznych, połączonych z pomiara-
mi ciała, badaniem zawartości tkanki tłusz-
czowej oraz wody metabolicznej w organi-
zmie. – Na pierwszej wizycie w naszym 
Centrum przeprowadzany jest szczegółowy 
wywiad dietetyczny wraz z dokładnymi po-
miarami ciała. Na podstawie zebranych in-
formacji dietetyk może ustalić jaka jest 
przyczyna problemu z wagą i zaproponować 
skuteczne rozwiązanie – mówi Jagoda Le-
wicka z Naturhouse.
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Miejski etap XVI Wojewódzkiego Konkursu Bi-
blijnego odbył się w czwartek (9.03) w Domu Ka-
techetycznym w Kochłowicach. Trzydziestu 
uczniów z jedenastu rudzkich gimnazjów przez 
czterdzieści pięć minut zmagało się z zagadnienia-
mi dotyczącymi Pisma Świętego. Tegoroczna edy-
cja konkursu przebiegała pod hasłem „Nam zaś 
objawił to Bóg przez Ducha”. 

– Każdego roku konkurs obejmuje inny zakres 
wiedzy. W tym uczniowie zmierzyli się z Pierwszym 
i Drugim Listem do Koryntian, ale tylko jedna oso-
ba weźmie udział w finale wojewódzkim, który od-
będzie się 27 kwietnia w Bielsku-Białej – podkre-
śliła Barbara Totoń-Kryjak, organizatorka konkur-
su. Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie 
uczestniczyli w nabożeństwie, które poprowadził 
ks. Jerzy Liszczyk. Jak się okazuje, biblijne zma-
gania cieszą się sporym zainteresowaniem. Wśród 
młodych uczestników znalazły się osoby, które 
biorą w nim udział kolejny raz. – Moja przygoda 
z konkursem biblijnym rozpoczęła się jeszcze 
w podstawówce. Pani katechetka zauważyła, że je-

stem aktywna na religii. Zachęciła mnie do udziału 
w tym konkursie, który stał się moją tradycją – po-
wiedziała Katarzyna Borys z Gimnazjum nr 18. To 
właśnie Katarzyna Borys zajęła I miejsce w miej-
skim etapie konkursu i będzie reprezentowała Ru-
dę Śląską podczas etapu wojewódzkiego w Biel-
sku-Białej. AL

Finał wojewódzki odbędzie się 27 kwietnia.

NOWY�BYTOM�

W Miejskim Centrum Kultury (7.03) 
w Nowym Bytomiu odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet. Wystąpiła grupa arty-
styczna „Retro Plus” z programem „Od ope-
retki do piosenki – koncert przebojów”. Ze-
brane panie wysłuchały najbardziej znanych 
przebojów operetkowych i musicalowych 
m.in.: z „Księżniczki Czardasza”, „Skrzyp-
ka na dachu” i „Wesołej wdówki”. Życzenia 
wszystkim paniom złożył zastępca prezy-
dent miasta Michał Pierończyk. – Miłości, 
zdrowia, radości i pociechy z nas, mężczyzn 
– mówił wiceprezydent.  AW 

RUDA�ŚLĄSKA

Roztańczone 
maluszki

Przegląd taneczny odbył się po raz czwarty.

Dzieci z 13 rudzkich przedszkoli zaprezen-
towały swoje taneczne talenty w Gimnazjum 
nr 7 podczas miejskiego konkursu tanecznego 
„Tańczące przedszkolaki”, organizowanego 
przez MP nr 37. Była to już czwarta edycja 
imprezy, podczas której przedszkolaki miały 
okazję zaprezentować efekty swojej kilkuty-
godniowej pracy, będącej dla nich także nie 
lada zabawą. A pomysłowość i choreografia 
zaskakiwały – mogliśmy zobaczyć zarówno 
tańce standardowe, latino, jak i taniec nowo-
czesny. 

– Naszym zdaniem taniec jest zajęciem, 
które bardzo rozwija dzieci. Przy okazji chce-
my promować rozwój talentów. Tak zrodził się 
pomysł na nasz konkurs. Tym bardziej, że do-
tychczas podobnej inicjatywy nie było – pod-
kreślają Joanna Stawicka i Joanna Aleksa, or-
ganizatorki konkursu z MP nr 37.

W tym roku konkurs „Tańczące przedszko-
laki” odbył się po raz czwarty. Maluchy naj-
pierw wzięły udział w wewnętrznych konkur-
sach, a zwycięskie grupy zaprezentowały się 
podczas finałowego konkursu w Gimnazjum 
nr 7. W sumie wystąpiło 14 grup z 13 przed-
szkoli (MP nr: 4, 14, 17, 19, 28, 30, 37, 38, 39, 
43, 44, 45, 47). Jury bacznie przyglądało się 
tym tanecznym zmaganiom, ostatecznie decy-
dując o pierwszym miejscu dla dzieci  
z MP 28. Drugie miejsce zajęły maluchy  
z MP nr 39, a trzecie – dzieci z MP nr 14. Wy-
różnienia otrzymały Miejskie Przedszkole  
nr 38 oraz Miejskie Przedszkole nr 19. JO

HALeMBA

Makulatura na Madagaskar 
Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 oraz parafia Bożego Narodzenia 

włączyły się w ogólnopolską akcję „Makulatura na misje”. Akcja ma na 
celu zbiórkę makulatury w szkołach, dzięki której zebrane podczas akcji 
pieniądze, będzie można przeznaczyć na budowę szkoły i kościoła na 
Madagaskarze. – W naszej szkole makulaturę można oddawać co mie-
siąc. Za nami już marcowa zbiórka, ale wszyscy, którzy chcą pomóc 
mieszkańcom Madagaskaru, mogą włączyć się w akcję i jeszcze w kwiet-
niu, maju oraz czerwcu oddać makulaturę do kontenera, który będzie 
ustawiany przy naszej szkole – podkreśla Joanna Szewczyk, nauczyciel-
ka w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15 w Rudzie Śląskiej. 

Do kontenera przy szkole można wrzucić stare niepotrzebne zeszyty 
i podręczniki, gazety, papierowe opakowania, kartony oraz pudełka. Ter-
miny zbiórek w SPS nr 15 to: 7-10 kwietnia, 12-15 maja oraz 9-12 
czerwca. – Liczy się każdy gram papieru. Całkowity dochód ze sprzedaży 
makulatury przeznaczony zostanie właśnie na budowę szkoły i kościoła 
na Madagaskarze, co znacznie ułatwi życie malgaskim dzieciom. Jeśli 
będziemy działać wspólnie, to z pewnością uda nam się pomóc – dodaje 
Joanna Szewczyk.  AL

KOCHłOWICe
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Życzenia złożył  
wszystkim paniom 
Michał Pierończyk.

Fo
to

: A
W

 
Panie świętowały

O Biblii wiedzą wszystko!

Koncert z okazji Dnia Kobiet cieszył się 
dużą popularnością.
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Konkursy, zabawy i inne atrak-
cje czekały na rudzianki w piąt-
kowy wieczór (10.03). Uczest-
niczki „Babskich Klachów na Fi-
cinusie” przy kawie i kołoczu 
obchodziły Dzień Kobiet. 

– Cieszę się, że ten wieczór po-
stanowiło spędzić z nami aż tyle 
kobiet. Mogą trochę odpocząć, 
wyluzować się, pobyć we wła-
snym gronie, a przede wszystkim 
poklachać do woli – zaznaczyła 
Inga Papkala, która poprowadziła 
imprezę. 

Inga Papkala zaśpiewała, opowiedziała kawały 
i anegdoty, a Aleksandra Poloczek poprowadziła 
zabawy i przygotowała konkursy. – Jest mi bardzo 
miło, że mogę spędzić ten wieczór w gronie koleża-
nek i w miłej atmosferze pełnej dobrej zabawy i hu-
moru. Myślę, że takie spotkanie integruje, poza tym 
można tu poznać wiele nowych osób – powiedziała 
Maria Groja, uczestniczka imprezy. – Koleżanki, 
które były tu w zeszłym roku, namówiły mnie do 

przyjścia i myślę, że za rok zabiorę ze sobą kolejne 
koleżanki – dodała Barbara Zawada. Wytrawne go-
spodynie mogły spróbować swoich sił także w kon-
kursie „kulania” klusek śląskich i w innych kuli-
narnych popisach. – „Babskie klachy na Ficinusie” 
stają się już taką rudzką, kobiecą tradycją. Docie-
rają do mnie sygnały, że wiele pań czeka na tę im-
prezę i namawia kolejne osoby do wzięcia w niej 
udziału – stwierdziła Inga Papkala.  AL

WIReK

Baby poklachały na Ficinusie

Rudzianki wzięły udział w wielu zabawach i konkursach. 
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Seniorzy obradowali
Siódma sesja rudzkiej 

Rady Seniorów przeszła 
do historii. Radni obra-
dowali m.in. na temat 
pomysłu utworzenia 
Centrum Inicjatyw Spo-
łecznych w Halembie, 
Rudzkiej Karty Seniora 
60+ oraz stworzenia 
skweru rudzkiego senio-
ra. Drugi z wniosków 
zostanie przekazany prezydent miasta. – Centrum Inicjatyw Społecznych 
Miejskiej Biblioteki Publicznej funkcjonuje w Bykowinie oraz  
w Orzegowie, jednak w Halembie także społeczność seniorska jest bar-
dzo zaktywizowana i przydałoby się takie miejsce – poza istniejącą już 
MBP nr 18, gdzie również bardzo dużo się dzieje. To jest nasza sugestia 
i propozycja, którą poddajemy pod rozwagę – podkreślał Józef Osmen-
da, przewodniczący rudzkiej Rady Seniorów. 

Podsumowano także dotychczasowy efekt funkcjonowania Rudzkiej 
Karty Seniora. W ubiegłym roku wydano ich 2796, a od początku  
2017 r. – ok. 500. Przyjęto także rezolucję ws. sytuacji klimatycznej oraz 
podsumowano posiedzenie Śląskiego Zespołu Obywatelskiego Parla-
mentu Seniorów i Konferencję Forum Seniora, w których uczestniczyli 
radni seniorzy. Przez aklamację przyjęto także inicjatywę, by teren na 
Wirku w okolicach od CH Plaza do sklepu Kaufland nazwać skwerem 
rudzkiego seniora. Kolejna sesja rudzkiej Rady Seniorów ma odbyć się 
22 maja. JO

Rada Seniorów działa od 2014 roku.
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KURS SAMOOBRONY DLA PAŃ 

Oryginalny prezent na Dzień Kobiet
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– W samoobronie bardzo ważna jest 
determinacja i postawa, którą wykazu-
jemy przed przeciwnikiem. Jeżeli nie 
przybieramy roli ofi ary i nie pokazuje-
my strachu, to szansa na to, że ktoś od-
stąpi od ataku jest dużo większa. Dlate-
go należy przyjąć postawę bojową, po-
kazać, że nie jesteśmy łatwym celem. To 
na pewno pomoże – tłumaczył podczas 
pierwszych zajęć instruktor Marek Par-
tuś.

Podczas szkolenia oraz całego kursu 
rudzianki poznają metody działania po-
tencjalnego napastnika. Z kolei na 
pierwszych zajęciach panie dowiedzia-
ły się m.in., jak przyjąć bezpieczną po-
zycję walki oraz co zrobić, aby nie dać 
się zaatakować. Teraz nauczą się, jak 
bezpiecznie uwolnić się z chwytów czy 
duszenia oraz jaką taktykę zastosować 
w potencjalnej „sytuacji bez wyjścia”. 
Podczas sobotniego kursu ćwiczyły też 
kopnięcia i uderzenia. – Jesteśmy tutaj, 
bo chcemy czuć się bezpieczniej. Miej-
my nadzieję, że te techniki nie będą 
nam potrzebne, ale przynajmniej bę-
dziemy przygotowane – stwierdziły pa-
nie Małgorzata i Ludmiła, uczestniczki 

Tegoroczny kurs samoobrony obejmie osiem spotkań. 

KUPIĘ AKCJE 
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072 | 519-700-062  
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kursu. Jak się okazuje umiejętności te 
są bardzo przydatne nie tylko w sytu-
acji ewentualnego ataku. – Wiedza na 
temat tego, jak bezpiecznie upaść, by 
nic poważnego nam się nie stało to 
umiejętność niezwykle przydatna na 
nartach, rolkach lub gdy poślizgniemy 
się na basenie. Najważniejsze to wyro-
bienie w sobie pewnych odruchów 
– podkreślił Marek Partuś.

Kurs samoobrony prowa-
dzony jest pod okiem 
trzech instruktorów: Ro-
mana Dymka, Marka 
Partusia i Piotra Muca 
z Rudzkiego Klubu Ky-
okushin Karate, którzy za 
każdym razem starają się 
przekazać rudziankom jak naj-
więcej informacji. – Podczas kur-
su chciałabym nauczyć się pewnych 
odruchów, o których na co dzień się 
nie myśli, a które przydadzą się w od-
powiednim momencie – powiedziała 
Izabela Biały, uczestniczka kursu. – 
To rodzaj odskoczni od życia codzien-
nego. Po tych pierwszych zajęciach 
jestem jak najbardziej na „tak”, aż 

szkoda mi, że składają się one tylko z 
ośmiu spotkań. Może po skończeniu 
kursu będę szukała innych możliwości 
rozwoju w tym kierunku – zaznaczyła 
z kolei Sandra Cieplik. 

Instruktorzy zapowiadają, że na na-
stępnych spotkaniach na uczestniczki 

To był niezwykły Dzień Kobiet. W Rudzkim Klubie Kyokushin Karate odbyło się szkolenie z samoobrony, które było prezentem dla rudzianek z okazji ich 
święta. Dzięki tej niecodziennej akcji mieszkanki Rudy Śląskiej dowiedziały się, jak skutecznie obronić się w sytuacji niespodziewanego zagrożenia. Szkolenie 
rozpoczęło cykl spotkań, podczas których panie będą szlifowały konkretne techniki obrony. Przed uczestniczkami jeszcze siedem cotygodniowych zajęć. 

szkolenia czekać będzie kolejna daw-
ka teorii i praktyki. – Będziemy rozwi-
jać coraz bardziej zaawansowane 
techniki, będziemy też utrwalać po-
znane elementy. Szykuje się coraz 
więcej ćwiczeń w parach. Z kolei 
ostatnie spotkanie będzie całkowicie 

należało do pań, które zaprezentują 
nabyte umiejętności i obezwładnią 
przeciwnika, który nas w tym dniu od-
wiedzi – zdradził Roman Dymek.  
Pierwsze szkolenie z okazji Dnia Ko-

biet w Rudzie Śląskiej odbyło się 
w 2014 roku i przez dwa lata miało 
charakter jednodniowy. Natomiast cykl 
spotkań po raz pierwszy odbył się 
w 2016 r.  Agnieszka Lewko

REKLAMY
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W pierwszym dniu zmagań Mistrzami Polski FTS w Tańcach La-
tynoamerykańskich w kategorii dorośli zostali Alina Nowak i Edgar 
Marcos Borjas. – Jesteśmy bardzo zadowoleni. Reprezentujemy 
Polskę od listopada, a razem tańczymy od około czterech lat. Teraz 
w każdy weekend bierzemy udział w zawodach. Przed nami rywali-
zacja w Helsinkach – mówiła Alina Nowak. Edgar Marcos Borjas, 
choć nie jest Polakiem, podkreślał, że już od pierwszych eliminacji 
poczuł się tutaj jak w domu. – To nasze pierwsze mistrzostwa Pol-
ski. Panowała dzisiaj niesamowita atmosfera, ponadto muzyka była 
fantastyczna. Taniec sprawiał nam ogromną przyjemność – zazna-
czał. W kategorii młodzież najlepsi okazali się Marta Ejsmont 
i Konrad Kucharczyk, natomiast w grupie senior III pierwsze miej-
sce zajęli Małgorzata i Jacek Sobkowiak, którzy swoją przygodę 
z tańcem rozpoczęli około 10 lat temu. – To były wielkie emocje. 
Przygotowywaliśmy się bardzo długo do tego turnieju, bo ma on dla 
nas ogromne znaczenie – podkreślali zwycięzcy. – Jeżeli chodzi 
o aktywność fi zyczną, samopoczucie, zdrowie – nie ma nic lepszego 
od tańca. Według szwedzkich specjalistów zapobiega nawet choro-
bie Alzheimera – podsumowali z uśmiechem.

W niedzielę można było oglądać zmagania w kategoriach: junio-
rzy, młodzież starsza, seniorzy I i II. W pierwszej kategorii najlep-
si okazali się Magdalena Kowalska i Hubert Raczek. W kategorii 
młodzież starsza zwycięzcami zostali Anna Wałachowska i Bar-
tosz Lewandowski, natomiast Mistrzami Polski FTS w Tańcach 
Latynoamerykańskich w kategorii senior I i senior II zostali Róża i 
Michał Kucharczyk. – Tańczymy od 9 lat, 5-6 razy w tygodniu po 
ok. 3 godziny – zdradziła Róża Kucharczyk, która zawodowo jest 
profesorem Polskiej Akademii Nauk. – Jak się coś naprawdę ko-
cha, to zawsze znajdzie się motywację i siłę do realizacji tej pasji 
– podkreśliła.

Samba, rumba, cha-cha, paso doble i jive królowały w miniony weekend na parkiecie hali MOSiR-u w Halembie. W Mistrzo-
stwach Polski FTS w Tańcach Latynoamerykańskich udział wzięło w sumie 139 par. – Atmosfera podczas dwudniowej imprezy 
była naprawdę gorąca – mówiła wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Artyzm, estetyka, a także kondycja, którą zaprezentowali 
tancerze, zasługują na najwyższe uznanie. Mam nadzieję, że również w przyszłym roku będziemy mogli przeżywać podobne, 
taneczne emocje – dodała. 

Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach 
Latynoamerykańskich za nami

Podczas mistrzostw tancerzy oceniali sędziowie z Polski, Włoch, 
Czech, Słowenii, Austrii oraz Rosji. Pod uwagę była brana techni-
ka tańca, jego charakter, ruch pary w relacji do muzyki, rytm, part-
nerowanie zawodników, choreografi a oraz prezentacja pary. Sędzią 
głównym była Alicja Majewska, tancerka klasy międzynarodowej, 
choreograf i trener par sportowych. – Generalnie na turniejach 
polskich poziom jest bardzo wysoki. Tak było i tutaj. Mogliśmy 
oglądać pary, które zajmują wysokie miejsca w rankingach świato-
wych, to utytułowani tancerze – podkreślała.

Przypomnijmy, że Ruda Śląska była gospodarzem ogólnopol-
skiego turnieju tańca już po raz drugi. Dwa lata temu w mieście 
odbyły się Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach Standardowych oraz 
Grand Prix Ekstraklasy FTS w Tańcach Latynoamerykańskich. Or-
ganizatorem imprezy było miasto Ruda Śląska, Szkoła Tańca „Gu-

tovskyi”, Federacja Tańca Sportowego oraz MOSiR Ruda Śląska . 
– Wszystko się bardzo dobrze udało i zarówno uczestnicy, jak i sę-
dziowie, a przede wszystkim publiczność byli bardzo zadowoleni 
– mówił Igor Gutovskyi. – Słyszałem opinie, że takie imprezy po-
winny odbywać się w Rudzie Śląskiej jak najczęściej, bo zarówno 
organizacja, jak i doping były na najwyższym poziomie – dodał.

Mistrzostwa w Rudzie Śląskiej zostały przeprowadzone według 
reguł Federacji Tańca Sportowego. Muszą być one zgodne z prze-
pisami Światowej Federacji Tańca Sportowego WDSF, która jest 
zwyczajnym członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpij-
skiego, a do której przynależy FTS. W zawodach wzięły udział 
pary, które posiadają licencję FTS oraz zdobyły kwalifi kację. Zwy-
cięzcy turnieju będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach 
Świata i Europy w 2017 r.                                                           AS
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Zielone Oscary
wystartowały

Wiosna tuż, tuż. Przyroda budzi się do życia, wszystko się zieleni. 
Okazuje się jednak, że wśród nas znajdują się i tacy, którzy zieleń 
noszą przez cały rok w swoich sercach. Takich właśnie osób 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach szuka oraz nagradza.

„EkoAktywni” oraz „Zielone cze-
ki” to cykliczne konkursy, w których 
nagradzane są instytucje oraz kon-
kretne osoby, które w szczególny 
sposób przyczyniają się do ochrony 
środowiska.

Konkurs „EkoAktywni” organizo-
wany jest przez WFOŚiGW w Kato-
wicach od 2008 roku. Kierowany 
jest on przede wszystkim do organi-
zacji pozarządowych – stowarzyszeń 
oraz fundacji, a także do nieformal-
nych grup takich jak szkolne kluby 
ekologiczne. Podstawą zakwalifi ko-
wania się do konkursu jest działal-
ność na rzecz ochrony środowiska, 
edukacji ekologicznej, profi laktyki 
zdrowotnej dzieci z obszarów tzw. 
wrażliwych czyli, na tych na których 
występują przekroczenia standardów 
jakości środowiska.

Jak czytamy w regulaminie głów-
nym, celem konkursu jest zachęcenie 
organizacji do zwiększonej działal-
ności w zakresie szeroko pojętej edu-
kacji ekologicznej i nagradzanie za 
prowadzoną dotychczas działalność.

Konkurs skierowany jest do orga-
nizacji działających na rzecz ochro-

ny środowiska o zasięgu lokalnym 
oraz regionalnym. Oceniane są reali-
zowane dotychczas przez organiza-
cję projekty, programy, ich różno-
rodność oraz nieszablonowe podej-
ście do tematu ochrony środowiska. 
Do konkursu mogą zgłaszać się same 
organizacje. Warunkiem przystąpie-
nia jest wypełnienie formularza zgło-
szenia, w którym należy opisać dzia-
łania podejmowane przez organiza-
cję na rzecz ochrony środowiska.

Termin przyjmowania zgłoszeń 
upływa 28 kwietnia br. W roku 2016 
kapituła konkursu wyłoniła trzynastu 
kandydatów, którzy oprócz dyplo-
mów otrzymali nagrody pieniężne na 
dalszą działalność proekologiczną 
oraz prozdrowotną.

Kolejnym konkursem organizowa-
nym przez WFOŚiGW w Katowi-
cach są „Zielone Czeki”. Nagrody 
przyznawane są od 1994 roku oso-
bom, które w szczególny sposób 
przyczyniły się do ochrony środowi-
ska. Do konkursu osoby mogą zgła-
szać się indywidualnie lub poprzez 
członków Kapituły oraz Komisji 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Sejmiku Województwa Śląskie-
go, instytucje ochrony środowiska 
z terenu województwa śląskiego, wy-
działy ochrony środowiska jednostek 
samorządów terytorialnych, organi-
zacje pozarządowe z terenu woje-
wództwa śląskiego o charakterze re-
gionalnym, placówki edukacyjne, 
szkoły wyższe i instytucje naukowe 
z terenu województwa śląskie-
go, izby gospodarcze z terenu woje-
wództwa śląskiego oraz Kluby Pu-
blicystów Ochrony Środowiska 
EKOS. 

Zgłoszenie kandydata musi zawie-
rać wypełniony wniosek wraz z uza-
sadnieniem, rekomendację przynaj-
mniej jednej z wymienionych powy-
żej instytucji w przypadku zgłoszeń 
wypełnionych przez kandydatów 
oraz instytucji zgłaszającej w przy-
padku zgłoszeń wypełnionych przez 
te instytucje.

Nagrody przyznawane są w nastę-
pujących kategoriach:

innowacje i technologie,• 
programy i akcje dotyczące • 
ochrony przyrody,
prace naukowo-badawcze,• 

edukacja ekologiczna dzieci • 
i młodzieży,
publicystyka ekologiczna,• 
działania popularyzatorskie • 
i promocja postaw proekolo-
gicznych.

Termin przyjmowania zgłoszeń 
upływa 17 marca br. W roku 2016 
przyznano 14 ,,Zielonych Czeków” 
– 5 nagród zespołowych i 2 nagrody 
indywidualne. Przyznano także 1 dy-
plom honorowych i 10 dyplomów 
uznania. 

Konkursy już na stałe wpisały się 
w działalność WFOŚiGW w Kato-
wicach. Postrzegane są przez nie-
których niczym „Zielone Oscary”. 
Z roku na rok poprzeczka stawiana 
przez organizacje oraz indywidual-
ne osoby działające na rzecz ochro-
ny środowiska jest coraz wyżej. Dla 
środowiska, a tym samym dla nas 
wszystkich to ważne. Dobrze, że 
wśród nas znajdują się ci, u których 
w piersiach bije wciąż zielone serce, 
którym chce się walczyć o zielone 
środowisko, dla nas i dla następnych 
pokoleń.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
ofi cjalnego stanowiska organów 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Pracuję nad nowymi 
utworami dla moich fanów

Jego pierwsza płyta była prawdziwym hitem na śląskim rynku mu-
zycznym, a najbardziej rozpoznawalny hit „Facet po czterdziestce” 
na stałe wpisał się w listy śląskich stacji radiowych, a co najważniej-
sze – w serca fanów. W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po 
śląsku” rozmawiamy z Paweł Silukiem-Steinerem. 

– Od pierwszej płyty minęło trochę 
czasu, fani czekają na kolejną. Jak 
idą prace nad jej tworzeniem?

– Pracuję bez przerwy. To będzie 
płyta inna w treści i w nastroju. Po-
przednia płyta to piosenki stworzone 
przez Marka Górskiego, z którym wów-
czas współpracowałem. Marka nie ma 
już wśród nas, a ja pracuję teraz z trze-
ma innymi aranżerami. Tym razem 
wszystkie teksty na płycie będą mojego 
autorstwa. Pierwszą próbkę mojej płyty 
można już było zobaczyć na koncercie 
w Łazach. Została też nagrana i można 
ją znaleźć na moim Facebooku. Piosen-
ka bardzo się spodobała, więc idę dalej 
w tym kierunku. 

– To będzie płyta skierowana do 
śląskiego odbiorcy?

– Chciałbym pozostać w tym samym 
kręgu słuchaczy. To oczywiście zależy 
od promocji i wydawców, ale z mojej 
strony zrobię wszystko, żeby tak było. 
Oczywiście chcę też śpiewać dla in-
nych grup, bo przecież w całej Polsce ta 
muzyka ma swoich odbiorców. 
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Dom Kultury Bielszowice
15-16.03 – Rewia Przedszkolaków 

Miejskie Centrum Kultury 
– Nowy Bytom 

16.03, godz. 18.00 – koncert 
Grzegorza Poloczka z towarzyszeniem 

duetu „Kola i Jula”
17.03, godz. 18.00 – Moja Amazonia – 
spotkanie z podróżnikiem Lesławem 

Kłosem
18.03, godz. 17.00 – przesłuchania do 

konkursu „Rudzki Mikrofon”
22.03, godz. 18.00 –

 

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary prezentują 
Anna Włodarczyk i Adam Gruca

Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska 
Krzyżówka” emitowanym na antenie Radia Piekary. Słu-
chacze mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich wy-
razów, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Hasło 
krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie 
jednym z haseł „Śląskiej Krzyżówki” w Radiu Piekary. 
Słuchajcie uważnie w środę i czwartek o godzinie 18.10 
na 88.7 FM. 

JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia 
Piekary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać 
pod nr 71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło 
krzyżówki. Aby wziąć udział w losowaniu nagród dla 
Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS-a z rozwią-
zaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści 
wpisując wiad. + hasło krzyżówki. Nagroda to płyta CD 
ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 21 
marca. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutt o.

1. sprzedać po śląsku
2.  szklanka po śląsku
3. moneta po śląsku
4. tablica po śląsku
5. bubel po śląsku
6. błąd po śląsku
7. szafa po śląsku
8. mina po śląsku

1

2

3

4

5

6

7

8

– Na co dzień prowadzisz sklep 
z artykułami plastycznymi, czyli też 
pozostajesz w grupie artystów…

– Odwiedza mnie w pracy mnóstwo 
artystów i to takie połączenie artystycz-
nych światów. Sklep plastyczny prowa-
dzę już od 18 lat, a wcześniej byłem 
tutaj po prostu sprzedawcą. Dziś od-
wiedza mnie tu mnóstwo osób, które 
wiedzą, że śpiewam i przychodzą po-
rozmawiać. W sezonie zagląda do mnie 
też mnóstwo turystów ze Śląska, którzy 
chcą zobaczyć, czy rzeczywiście tu pra-
cuję. Wtedy jest zawsze okazja, żeby 
wspólnie zaśpiewać.

– Śpiewanie to jednak głównie sce-
na. Kiedy Cię znów zobaczymy?

– Przyjeżdżam wtedy, kiedy tylko 
jest okazja. Nie odmawiam, jeśli jestem 
zapraszany. Z Gdańska do Rudy Ślą-
skiej jest tylko sześć godzin jazdy. Po-
jawię się znów pod koniec maja w oko-
licach Dnia Matki. Będę też koncerto-
wał w Rudzie Śląskiej w czerwcu i bar-
dzo się cieszę na to spotkanie. 

AW 

prelekcja – Od Faceboga do Facebooka
Muzeum Miejskie im. M. Chroboka
16.03, godz.17.00 – wernisaż wystawy 
„Z folklorem na Ty. Historia Zespołu 

Pieśni i Tańca Rudzianie”
Miejska Biblioteka Publiczna 

MBP Filia nr 16, Ruda
15.03, godz. 10.00 – głośnie czytanie 

bajek przedszkolakom – Maria 
Kownacka „Przedwiośnie”. 

Szczegółowe informacje o imprezach 
dostępne na stronach internetowych 

organizatorów. 



„Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem,  
wierzymy, że z Nim również żyć będziemy” 

Rz 6, 8

Pogrążeni w głębokim smutku 
pragniemy złożyć kondolencje 

rodzinie i najbliższym 
naszej drogiej Koleżanki 

Doroty Wojewody
Niech spoczywa w pokoju.

Dyrektor oraz Pracownicy  
Gimnazjum nr 3 w Rudzie Śląskiej
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu garaży usytuowanych w kompleksach garaży 
na terenie Miasta Ruda Śląska:

– garaż nr 11, ul. Stara – Tylna
– garaż nr 10, ul. Solidarności

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

na rzecz ich najemców.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje  o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz o 

zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda 
Śląska (Biuletyn informacji Publicznej) wykazu nieruchomości 

Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 1462/43 o 
powierzchni 68 m2, zapisanej na karcie mapy 11, obręb Ruda, 

KW GL1S/00007903/7 położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. 
Przy Kolei, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej 

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, stanowiącej własność osoby fizycznej, w trybie 

art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach 

mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:

– Ludwika Solskiego 3/24
– Joanny 20/40

– Energetyków 3/50

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

na rzecz ich najemców.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
 informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości 
gruntowych znajdujących się w rejonie ulicy Ryszarda Siekiela, 
ulic Katowickiej – Otylii, ulicy Otylii, ulic Lompy – Otylii, ulicy 
Furgoła – Szarotek, ulicy Szpaków, które zostaną oddane w 

dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, 
istniejące garaże, istniejący kiosk handlowy oraz istniejący 

ogródek gastronomiczny.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazów nieru-
chomości (pomieszczeń) do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat:

pomieszczenie w budynku dyrekcji przy ulicy gen. Hallera 14a, przezna-• 
czonej na cele związane z prowadzeniem działalności biurowo-usługo-
wej o powierzchni 16,6 m2

pomieszczenie w budynku dyrekcji przy ulicy gen. Hallera 14a, przezna-• 
czonej na cele związane z prowadzeniem działalności biurowo-usługo-
wej o powierzchni 9,2 m2

pomieszczenie w budynku hali widowiskowo-sportowej w Rudzie Ślą-• 
skiej przy ulicy Kłodnickiej 95, przeznaczonej na cele związane z prowa-
dzeniem działalności biurowo-usługowej o powierzchni 11,2 m2

Wykazy nieruchomości znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu 
Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji – Dział Techniczny, tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-
709 Ruda Śląska.
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USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty 

mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-
04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Remonty mieszkań i łazienek dla 
osób niepełnosprawnych. Tel. 512-121-
532.

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

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-
605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. 
Tel. 601-292-699.

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

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

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

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

 Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 
243-01-77.

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 
243-01-77.

 Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. 
Tel. 32 243-01-77.

 Nie masz zdolności kredytowej 
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 243-
01-77. 

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-
116-672.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje 
profesjonalne, kompleksowe kafelko-
wanie łazienek, remonty. Tel. 32 307-
20-99, 784-699-569.

 Pomoce domowe ,,BLASK” – usługi 
porządkowe, sprzątanie, mycie okien, 
prasowanie, pranie dywanów i mebli 
tapicerowanych. Tel. 609-937-588.

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMINO-
WE, tel. 516-516-611, 32 260-00-
33. Pośrednik CDF S.C. fi rmy Mat-
pol Finanse Sp. z o.o.

 Pożyczki, kredyty nawet z komorni-
kiem. Tel. 500-853-100.

 Cyklinowanie. Tel. 501-281-222.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

 Instalacje wod.-kan., gaz. Tel. 504-
612-269.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 

Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda 
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 
240-03-88, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 

ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

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

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 89 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 37 m2, 
75 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.

GODULA os. Paryż od 125 m2 cena od 
330.000 zł. WIREK, ul. Jankowskiego 

107 m2 od 350 000 zł. HALEMBA, 
ul. Solidarności od 74 m2 

cena od 255 000 zł. Pomagamy 
uzyskać kredyt hipoteczny. 

www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.

 Tanie mieszkania na WWW.LO-
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, pilne. Tel. 502-107-384.

 Kawalerki: Jankowskiego, 33 m2, 6 
piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-017-
323.

 Dwupokojowe: Paderewskiego 48 
m2, 103 tys., Międzyblokowa 42 m2, 
109 tys., 1 piętro. LOKATOR, tel. 793-
017-323.

 Trzypokojowe: Chełmońskiego 55 
m2, 139 tys., Oświęcimska 57 m2, 129 
tys., Potyki, 61 m2, 2piętro. LOKATOR, 
tel. 793-017-323.

 Do wynajęcia mieszkania Ruda 
Śląska, Niedurnego 45. Tel. 601-959-
140.

 Sprzedam garaż murowany. Loka-
lizacja Halemba, ul. Solidarności, w 
pierwszym rzędzie za pętlą  autobuso-
wą. Cena 22000 zł. Tel. 
0044(0)7905905323.

 Sprzedam 3-pokojowe, mieszka-
nie Bykowina, ul Pordzika, 48 m2. Tel. 
500-582-147.

 Do wynajęcia mieszkanie 
3-pokojowe, 53 m2, piętro 3/4, Byko-
wina. Bez pośredników. Tel. 887-811-
817.

 Ruda Śl/Nowy Bytom – 37,21 m2 
– 72 000 zł. HEPI, tel. 503- 169-242.

 Obiekt – Ruda Śl/Wirek 
– 667,63 m2 – 999 000 zł. Tel. 503-
169-242.

 Obiekt – Świętochłowice/Lipiny – 
680,72 m2/mniejsza pow., tel. 503-
169-242.

 Obiekt – Ruda Śl/Kochłowice – 
2635 m2 – 520 000 zł, tel. 503-169-
242.

 Do wynajęcia mieszkanie 
w Bielszowicach. Tel. 733-332-531.

 Sprzedam garaż blaszany, ocieplo-
ny przy, ul. Szyb Powietrzny w Rudzie 
Śląskiej. Cena 10.000 zł. Tel. 531-107-
103. 

 Kupię pół domu. Tel. 602-187-
545.

 Halemba zajezdnia. Do wynajęcia 
garaż murowany. Tel. 601-486-939.

 Sprzedam 2 mieszkania o pow. 35 
m2, 2-pokojowe, ul. Szyb Powietrzny 
oraz J. S. Dworaka. Tel. 660-219-766.

 Odstąpię M-3 MTBS + ogródek – 
Czarny Las, 50,50 m2. Tel. 505-874-
084.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KA-
MIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.

MOTORYZACJA

 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów, skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, skoro-
dowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

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

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

 
 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obo-

jętny. Tel. 507-572-625.

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

 Skup zużytych akumulatorów i felg 
aluminiowych. Tel. 665-953-566.

 
 Skup wszystkich samochodów! Re-

cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Odstąpię zbiornicę z możli-
wością współpracy z recyklingiem. 
TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-
097-300.

PRACA
 Restauracja i Pizzeria Kuźnia Sma-

ku w Rudzie Śląskiej poszukuje osób 
na stanowisko pizzerman. Oferujemy 
umowę na pełen etat. Cv prosimy skła-
dać osobiście ul. Kubiny 32, 41-710, 
tel. 601-730-400.

 Fryzjerkę na dobrych warunkach 
zatrudnię. Halemba, tel. 509-553-851.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-
596.

 Salon fryzjersko-kosmetyczny za-
trudni fryzjerkę/fryzjera. Ruda Śląska, 
tel. 32 243-65-99.

 Zatrudnię pracownika do prac 
ogólnobudowlanych z prawem jazdy. 
Tel. 603-975-040.

 Zatrudnię kucharkę na 1/2 etatu. 
Tel. 502-510-460.

 Zatrudnimy spawaczy, frezerów, 
ślusarzy i tokarzy – Ruda Śląska, Cheb-
zie, ul. Pawła 6. Tel. 32 244-35-34.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-

007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-

851-852.
 

 Kupię akcje Huty Pokój najwyż-
sza cena. Tel 518-637-070.

 
 Kupię wszelkie starocie od igły po 

szafę. Tel. 603-280-675.
 

 Sprzedam auto z pracą. Tel. 607-
219-491.

 
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Ślą-

ska-Wirek, ul. Westerplatt e 36. Tel. 
607-468-787.

 
 Sprzedam betoniarki. Tanio. Tel. 

531-112-344.

tel. 32 280 40 70

POŻYCZKA GOTÓWKOWA 0%
KORZYSTNE WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

PROMOCJA SKUP 
SAMOCHODÓW
O S O B O W Y C H
I DOSTAWCZYCH
GOTÓWKA

tel. 660-476-276 Dojeżdżamy
na miejsce

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej • 
i II stopnia stomatologii zachowawczej
Profi laktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

MEDYCYNA ESTETYCZNA
Oferujemy między innymi:

• Osocze bogatopłytkowe
• Mezoterapię
• Laserowe usuwanie naczynek
• Laserowy peeling

Szczegóły na stronie internetowej
ZAPRASZAMY

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

Milena Jagła
córka Edyty i Tobiasza

ur. 3.03. (3740 g i 54 cm)

Hanna Zaniewska
córka Katarzyny i Macieja 
ur. 5.03. (3000 g i 52 cm)

Mariusz Tarełka
syn Kariny i Łukasza

ur. 4.03. (3000 g i 56 cm)

Karol Kasperczyk
syn Magdaleny i Łukasza
ur. 2.03. (3320 g i 51 cm)

Filip Bielak 
syn Moniki i Tomasza

ur. 27.02. (3200 g i 53 cm)

Oliwier Dębiński
syn Katarzyny i Mateusza
ur. 2.03. (2840 g i 54 cm)

Mateusz Kręt
syn Katarzyny i Mariusza 
ur. 3.03. (2460 g i 49 cm)

NAJMŁODSI RUDZIANIE 
– WITAMY 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!
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Skład: Szafarczyk, Kolanek, 
Krzyżaniak, Syrzysko, Spodzieja, 

Wilk, Mańka, Sobiech, 
Komorowska, Skworc, Kujon, 

Watola, Pilchowska
Trener: Adam Michna

Kolumny sportowe przygotowała agnieszKa lewKo

18 marca, godz. 11.15
Start biegu dzieci o godz. 11.00

LASY HALEMBSKIE 4,2-21,0 km

Zapisy eletroniczne http://chronotex.pl/zawody/
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy  

w godz. 9.00-10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej 
Sportowej nr 15 – Ruda Śląska, ul. Energetyków 15

Wpisowe: dzieci – 5 zł, dorośli od 20 zł

MArATon fiTneSS

Zumba dla małej Juleczki

Prawie dwa tysiące złotych udało się ze-
brać dla malej Julki. W sobotę (11.03) w ha-
li MOSiR-u w Nowym Bytomiu odbył się 
Charytatywny Maraton Zumby „Siła Kobiet 
na Dzień Kobiet dla małej Juleczki”. Ludzie 
o wielkich sercach po raz kolejny udowod-
nili, że nie jest im obojętny los drugiego 
człowieka.

– Przez trzy godziny trwania maratonu 
będziemy się bawić, tańczyć i ćwiczyć, ale 
naszym głównym celem jest uzbieranie pie-
niędzy potrzebnych na przygotowanie prote-
zy dla Julki. Dotychczas uzbieraliśmy na 
koncie fundacji około sześciu tysięcy zło-
tych. Potrzebujemy jeszcze około dwunastu 

tysięcy na dwie protezy – powiedziała Alek-
sandra Poloczek z Fundacji Przyjaciół Świę-
tego Mikołaja, która zainicjowała maraton. 

Impreza została zorganizowana przez 
Mfit Studio Fitness oraz Fundację Przyja-
ciół Świętego Mikołaja z myślą o małej Jul-
ce, która urodziła się w 29 tygodniu ciąży 
bez prawej rączki. Dlatego aby poradzić so-
bie przy podstawowych czynnościach ży-
ciowych, potrzebuje protezy. Na razie 
dziewczynka uczy się żyć ze swoją niepeł-
nosprawnością, jednak osoby, którym nie 
jest obojętny jej los, robią wszystko, żeby 
uzbierać potrzebne fundusze. Koszt jednej  
protezy wynosi 9 tysięcy złotych. 

ponad sto osób wzięło udział w Charytatywnym maratonie zumby dla Julki.

SiATKóWKA – iii ligA

Wygrana seniorek

Po tygodniowej przerwie trzecioligowy 
zespół KPKS-u Halemba rozegrał mecz re-
wanżowy z Victorią Cieszyn – tym razem na 
ich terenie. Podczas pierwszego spotkania 
zespół odniósł zwycięstwo 3:1, chociaż 
w składzie zabrakło aż czterech zawodni-
czek, co dało możliwość zaprezentowania 
się dwóm młodszym siatkarkom z zespołu 
młodziczek. 

Rudzianki rozpoczęły spotkanie w skła-
dzie: Szafarczyk (kapitan pod nieobecność 
Zajkowskiej), Kolanek, Spodzieja, Mańka 
(libero), Skworc, Komorowska, Watola. Od 
początku spotkania zawodniczki przejęły 

inicjatywę. Dobra gra na siatce, pięć bloków 
i przyzwoita skuteczność w ataku, dały ru-
dziankom wysokie prowadzenie 21:10. Na 
pozycji środkowej pojawiła się młodziutka 
Malwina Kujon, która stawiała swoje pierw-
sze kroki w rozgrywkach seniorskich. Za-
wodniczka jednak nie miała możliwości 
pokazania swoich umiejętności, ponieważ 
w tym momencie całkowicie upadło przyję-
cie zespołu. Gospodynie samą zagrywką 
osiągnęły stan 21:20. W końcu jednak zdo-
były punkt, nie pozwoliły już uzyskać ry-
walkom kolejnego i wygrały do 20. W dru-
gim secie zawodniczki ponownie dobrze 

zawodniczki KpKs-u Halemba pokonały przeciwniczki z Cieszyna. 

dawały sobie radę. Przy wyniku 18:10 na 
boisko weszła druga z debiutujących dziew-
czyn – Zuzanna Pilchowska, która od razu 
zdobyła swoje pierwsze punkty. Na zagryw-
ce spisała się także Krzyżaniak, zagrywając 
cztery asy serwisowe. Rudzianki prowadzi-
ły 21:10, ale ponownie przyszło załamanie 
przyjęcia, a przeciwniczki wprowadziły 
trudne do przyjęcia zagrywki. Dlatego ko-
lejny punkt rudzianki zdobyły dopiero przy 
stanie 21:20 po drugim czasie trenera. Nie 
udało im się poukładać gry. Ostatecznie 
przegrały 24:26. 

W dwóch kolejnych partiach rudzki ze-
spół już nie pozwolił sobie na serie błędów 
w przyjęciu, dzięki czemu nie stracił wypra-
cowywanej przewagi do końca setów. 
W trzecim secie to właśnie KPKS zdobył aż 
dziewięć bezpośrednich punktów z zagryw-
ki (Szafarczyk, Kolanek), a na boisku po-
nownie zameldowały się debiutantki, dokła-
dając kolejne punkty do konta drużyny. 

VC Victoria-MoSir Cieszyn – KPKS Halemba 1:3 (20:25, 26:24, 17:25, 15:25)

PiłKA ręCznA

Puchar dla Zgody

W sobotę (11.03) w hali bielszowickiej 
Zgody rozegrany został Turniej o Puchar 
Prezydent Miasta Ruda Śląska. W zawodach 
wzięły udział cztery drużyny dziewcząt: KS 
Zgoda Ruda Śląska, MKS Siemion oraz 
MTS Żory i MUKS Skałka Śląsk Święto-
chłowice. Jak się okazało to właśnie ru-
dzianki triumfowały podczas całego turnie-
ju.

 Zawodniczkom Zgody udało się wy-
przedzić koleżanki ze Świętochłowic, Żor 
i Siemianowic Śląskich. Jednak kibicom 
największych emocji dostarczył mecz po-
między Skałką a MTS-em Żory. W koń-
cówce spotkania ekipa ze Świętochłowic 
odwróciła losy meczu i na kilka sekund 
przed jego końcem rzuciła zwycięską 

bramkę, która ostatecznie zdecydowała 
o drugim miejscu.

Wyniki poszczególnych meczów: 
KS Zgoda Ruda Śląska – MUKS Skałka 

Śląsk Świętochłowice 29:19 (15:8)
MKS Siemion przy ZS4 Siemianowice 

Śląskie – MTS Żory 13:24 (5:10)
KS Zgoda Ruda Śląska – MTS Żory 

25:19 (9:10)
MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice – 

MKS Siemion przy ZS4 Siemianowice Ślą-
skie 26:15 (13:10)

MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice – 
MTS Żory 19:18 (7:9)

KS Zgoda Ruda Śląska – MKS Siemion 
przy ZS4 Siemianowice Śląskie 21:10 
(11:7)

rudzianki pokazały wysoki poziom gry podczas sobotniego turnieju. 

fo
to

: Ś
lą

sk
i z

w
ią

ze
k 

Pi
łk

i r
ęc

zn
ej

ogłoSzenie



15www.wiadomoscirudzkie.pl SPORT | 15.03.2017

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem 
wymienionych w wykazie lokali użytkowych. 

przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki 
eksploatacyjnej na podane w wykazie lokale.

Wyżej wymieniony wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz 
szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 
118 telefon 32 248-24-11 wew. 311 .

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

posiada do wynajęcia od zaraz lokale użytkowe + boksy 
handlowe oraz do zbycia prawo wieczystego użytkowania 

gruntów zawartych w wykazie. Stawka eksploatacyjna 
obowiązywać będzie przez okres 2 lat od daty  

zawarcia umowy, po tym terminie będzie obowiązywać  
stawka zgodna z cennikiem.

Wyżej wymieniony wykaz, szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie www. rsm.com.pl oraz tel. 32 248-24-11 wew.311, 267 lub w Dziale 
Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12, 
a informacje dotyczące nabycia od zaraz prawa wieczystego użytkowania 
gruntów w Dziale Technicznym pok. 314 tel. 32 248-24-11 wew. 231.

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
41-700 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 
budynku przy ul. kombajnistów 2, Brygadzistów 2, 7  

w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 15.03.2017 r. do dnia 
22.03.2017 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 potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania 
Faktury VAT, odebrać SIWZ od godz. 8.00  do godz. 13.00  w pokoju 306. 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzeb-
nych do wystawienia Faktury VAT. Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VaT).

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, 
w pokoju 213 do dnia: 29.03.2017 r. do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 317 w dniu 29.03.2017 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 29.03.2017 

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 wadium na rzecz zamawiające-

go.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez po-

dania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 /15/ wewn. 

306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

oGłoSzenie o pRzeTaRGu nieoGRaniCzonYM

PIłKA RęCZnAZAPASy

Drużynowy sukces Slavii
Zawodnicy ZKS-u Slavia Ruda Śląska zajęli pierwsze miejsce 

w klasyfikacji klubowej Mistrzostw Śląska Młodzików w zapasach 
w stylu klasycznym, które odbyły się w minioną sobotę (11.03) w Ka-
towicach. Sukces drużynowy był efektem wielkiej determinacji zapa-
śników.  Drużynowe zwycięstwo nie było jednak jedynym. Zapaśnicy 
Slavii spisali się bardzo dobrze także indywidualnie. Trzy srebrne me-
dale Mistrzostw Śląska Młodzików wywalczyli: Dawid Paprotny  
(35 kg), Marcel Krupa (42 kg) i Marcin Tomczyk (47 kg). Z kolei brązowe 
medale zdobyli: Michał Kaik (35 kg), Jakub Lekston (47 kg), Tomasz 
Gawron (53 kg), Robert Szyra (59 kg) i Aleksander Czarnota (66 kg).

W ramach tego samego turnieju rozegrano rywalizację dzieci o Pu-
char Śląska, w której dobrze zaprezentowało się dwóch zawodników 
KS Milon Ruda Śląska – Daniel Fasola i Paweł Mikoszek, którzy za-
jęli drugie miejsca w swoich kategoriach wagowych.

zapaśnicy osiągnęli sukcesy 
drużynowe oraz indywidualne. 

FUTSAL 

Gwiazda  
przeszła  

do historii

Zawodnicy klubu SR-S „Gwiazda” pokonali drużynę 
Red Devills Chojnice 4:2. To miażdżące zwycięstwo 
dało im awans do półfinału Pucharu Polski. Wygrana 
była dla rudzkiego klubu niezwykle ważna, ponieważ 
jeszcze nigdy nie udało im się dotrzeć do pierwszej 
czwórki tych rozgrywek. 

Już po pierwszych siedmiu minutach gry „Gwiazda” 
prowadziła 2:0. Bramki zdobyli Gielza i Działach. Jed-
nak radość rudzian nie trwała zbyt długo, bo już w ósmej 
minucie przeciwnicy zdobyli bramkę. Od początku me-
czu „Diabły” próbowały dorównać gospodarzom, jed-
nak na próżno. W dwudziestej szóstej minucie spotka-
nia Gielza swoim drugim trafieniem znowu zapewnił 
halembianom dwubramkową przewagę, a w trzydzie-
stej ósmej minucie „Diabły” strzeliły drugiego gola. 
Wtedy też emocje sięgnęły zenitu. Gra była zacięta, jed-
nak osiem sekund przed końcem gry, gdy Piasecki po 
przechwyceniu piłki ze swojej połowy trafił do pustej 
bramki gości, było już oczywiste, że drużyna trenera 
Adama Krygera osiągnęła historyczny sukces. 

Gwiazda Ruda Śląska 
 – Red Devills Chojnice 4:2 (2:1)

1:0 – Gielza (2:07), 2:0 – Działach (6:11), 2:1 – 
Sawicki (7:24), 3:1 – Gielza (25:28), 3:2 – Kolesnik 
(37:51), 4:2 – Piasecki (39:52). Gwiazda: Waszka; 
Działach, Piasecki, Gielza, naleśnik – Hiszpański, 

Tukaj, Mrowiec, Opeldus, Hyży, Jagodziński, 
S. Kryger. Trener Adam Kryger. Red Devils: 

Kartuszyński; Rychłowski, Kolesnik, Sawicki, 
Wojciechowski – D. Laskowski, Mączkowski, 

Cybulski, P. Laskowski, Kaźmierczak, Steinborn. 
Trener Krzysztof Juśko. Żółte kartki: Gielza, Działach 

– M. Sawicki, Rychłowski.Zapaśnicy Pogoni z medalami

Miniony weekend (11-12.03) okazał się także owoc-
ny dla rudzkiej Pogoni. Zapaśnicy odnieśli wiele sukce-

Cztery medale udało się zdobyć zawodnikom 
kS pogoń Ruda Śląska.

Zwycięstwo  
przyszło łatwo

W czwartek (9.03) zawodnicy SPR-u Grunwald Ru-
da Śląska udali się na wyjazdowy mecz do Rybnika, 
gdzie swoje siły sprawdzili w meczu z drużyną UKS  
„Romi” Jastrzębie. Spotkanie rozpoczęło się bardzo 
skuteczną grą zawodników, zarówno w obronie jak 
i w ataku, co spowodowało, że w 10. minucie wygrywa-
li z gospodarzami 9:2. Pierwsza połowa zakończyła się 
wynikiem 4:16 dla Grunwaldu. Co ważne, całe spotka-
nie odbywało się pod dyktando „zielonych”, dzięki cze-
mu szansę na grę dostali rezerwowi, którzy zdobyli 
swoje pierwsze gole w lidze. Skuteczne interwencje 
rudzkiego bramkarza pozwoliły na przeprowadzenie 
szybkich kontrataków i ostatecznie mecz zakończył się 
zwycięstwem Grunwaldu 29:9.

Fitness, 18 marca, godz. 11.00 – II Charytatywny Ma-
raton Fitness dla Majki, MOSiR, ul. Hallera 14. 
Biegi, 18 marca, godz. 11.00 – Bieg Wiewiórki, las ha-
lembski przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 15. 
25 marca, godz. 10.00 – „Zielona Dycha na Burlochu”. 
Piłka ręczna, 18 marca, godz. 18.00 – mecz II ligi ko-
biet, KS Zgoda Ruda Śląska – Imperium Future Net 
Katowice.
Siatkówka, 19 marca, godz. 16.00 – mecz III ligi: 
KPKS Halemba – UKS Jedynka ERBUD Rybnik, Hala 
MOSiR w Halembie. 
Piłka nożna, 25 marca, godz. 11.00 – mecz GKS Ura-
nia – GTS Bojszowy. 

Złoto dla Klaudiusza Wieznera
Młody zapaśnik ZKS-u Slavia Ruda Śląska Klau-

diusz Wiezner zdobył pierwsze miejsce w zawodach  
o Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym. 
Zawody odbyły się w dniach 10-12.03 we Włodawie. 
Klaudiusz Wiezner rywalizował w kategorii wagowej 
do 50 kg.

sów podczas Mistrzostw Śląska Młodzików oraz w Pu-
charze Śląska Dzieci w zapasach w stylu wolnym w Ka-
towicach. Podopieczni trenera Artura Kasprzaka wy-
walczyli aż cztery medale i w klasyfikacji klubowej  
w grupie młodzików zdobyli trzecie miejsce. 

Złote medale zwyciężyli: Dorian Bzdyra (66 kg) oraz 
Szymon Brzeziński (73 kg), którzy wszystkie walki wy-
grali bez straconych punktów przez przewagę technicz-
ną. Z kolei srebrny medal wywalczył Rafał Bzdyra  
(53 kg), a medal brązowy zdobył Karol Wrzos (73 kg). 
W turnieju wzięli udział zawodnicy wszystkich klubów 
z województwa śląskiego oraz jednego klubu z woje-
wództwa małopolskiego.

puchar polski 
kadetów należał 
do klaudiusza  
wieznera.

SPR Grunwald: Bartosz Brzozka (2), łukasz Kamiński 
(5), Jakub Kisiała, Seweryn Ksiądz, Paweł Podraza 

(4), Michał Szewczyk, Jakub Kwiatkowski (14), 
Jarosław Hadam (4), Patryk Wieszczyk, Dawid 
Wojtaszek, Maksymilian Wolnic, Filip Wójcik.  

Trener: Anna Samol. 

SPORTOWy ROZKłAD JAZDy 

koluMnY SpoRTowe pRzYGoTowała 
aGnieSzka lewko
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Instalacja LPG procentuje przez lata

www.wiadomoscirudzkie.pl REKLAMA| 15.03.201716

www.auto-bud.com.pl

WARSZTAT π (PI)
 

Ruda Śląska | Godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888 
czynny: pn.-pt. 7.00-20.00, sob. 8.00-14.00

Od czterech lat w warsztacie PI Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o. kierowcy mogą skorzystać z profesjonalnego mon-
tażu instalacji LPG. Ta jednorazowa inwestycja, wykonana pod okiem fachowców, przekłada się na wieloletnie  
oszczędności w budżecie i daje gwarancję bezpieczeństwa użytkowania. Przekonują o tym instalatorzy LPG Grupy 
AUTO-BUD.

Ten rok będzie obfitował w długie weekendy, 
podczas których przy kilku dniach urlopu, warto 
wybrać się na dalsze wojaże. Być może to stanie 
się impulsem dla zmotoryzowanych, by obniżyć 
koszty podróży poprzez zdecydowanie się na 
LPG. Tym bardziej, że kierowcy chyba już w peł-
ni przekonali się, że warto. To nadal tańsze roz-
wiązanie niż benzyna czy olej napędowy. Śred-
nio tankowanie „na gaz” to oszczędność o 1/3 
lub nawet połowę ceny. Różnica ta jest jeszcze 
bardziej odczuwalna, kiedy spojrzymy na dłuż-
szy czas korzystania z instalacji LPG. Wówczas 
w miesiącu np. zamiast tysiąca złotych na benzy-
nę, wydajemy ok. 700 zł. Wystarczy więc kilka 
lat, w tym ok. 15-20 tys. przejechanych kilome-
trów, by wydatek związany z instalacją zwrócił 
się. To jednak jedna strona medalu. Druga, którą 
już mniej wnikliwie zdarza nam się analizować, 
jest wybór warsztatu, w którym zdecydujemy się 
na przeróbkę. – Naszą wizytówką jest doświad-
czenie. Grupa AUTO-BUD od ok. czterech lat ma 
w ofercie montaż instalacji gazowych, a ja osobi-
ście wykonuję je od dziesięciu lat. Dowodem na 
naszą skuteczność oraz profesjonalizm są klienci, 
którzy wracają, potrzebując dodatkowej, facho-
wej obsługi – podkreśla Marcin Kazuch z Grupy 
AUTO-BUD.

Ci także pytają o to, czy kupując auto, zdecy-
dować się na wersję z LPG, czy podjąć decyzję 
o montażu instalacji gazowej dopiero później.  
– Analizując ceny używanych aut, to te „na gaz” 
różnią się diametralnie w porównaniu do aut na 
paliwo. Lepiej dopłacić, czy zainstalować LPG 
już po zakupie? – zastanawia się pan Mirosław, 
kierowca z Goduli.

Jak radzi instalator LPG grupy AUTO-BUD, 
w przypadku późniejszego montażu instalacji ga-
zowej wręcz zyskujemy. I to nie tylko na pienią-
dzach. – Instalacja trwa maksymalnie do dwóch 
dni roboczych, a średni koszt w przypadku stan-
dardowego auta to ok. 2200 zł. Jednak to nie 
wszystko. Kierowca nie jest pozostawiony sam 
sobie, bo na zamontowaną instalację LPG, udzie-
lamy gwarancji od trzech do pięciu lat – zapew-
nia Dawid Sladczyk, instalator LPG w warsztacie 
PI Grupy AUTO-BUD, uczeń Marcina Kazucha.

Jak podkreśla pan Dawid – w tej chwili użyt-
kowanie instalacji LPG jest w pełni bezpieczne 
dla użytkownika. – Pytania klientów dotyczą też 
możliwości awaryjności samochodu już po mon-

tażu, ale jeżeli instalacja jest 
odpowiednio zamontowana, ta-
kie problemy nie powinny się 
pojawiać. Niestety niejedno-
krotnie spotykamy się z instala-
cją urządzenia niepasującego 
do danego modelu samochodu, 
a to może oznaczać problemy, 
w tym najpoważniejszy z nich – 
uszkodzenie silnika. Kiedy samo-
chód ma złe przyspieszenie lub 
silnik przerywa czy szarpie, wtedy 
przyczyna może le-
żeć właśnie po stro-
nie źle zainstalowa-
nego LPG. Kolejnym 
punktem jest odpo-
wiednie ustawienie 
elektroniki, którą dosto-
sowuje się do kompute-
ra sterującego pracą sil-
nika. Doświadczenie in-
stalatora w tym względzie 
jest nieocenione – zazna-
cza Dawid Sladczyk.

To jednak nie powinno 
usypiać naszej czujności, 
bo każdy kierowca musi 
pamiętać o regularnym 
przeglądzie instalacji gazo-
wej. Kolejną kwestią, która 
może wiązać się z większy-
mi wydatkami jest jakość 
paliwa, które tankujemy, co 
przekłada się np. na możli-
wość zanieczyszczenia filtra 
gazu. – Warto przestrzegać 
tych podstawowych zasad, 
a w razie wątpliwości zapraszamy do 
nas, gdzie można liczyć na poradę odno-
śnie eksploatacji samochodu z zamonto-
waną instalacją LPG, czy rozwiać swoje 
wątpliwości co do decyzji o jej założeniu  
– zachęca pan Dawid. – Ponadto nasi 
pracownicy wymienią na miejscu filtry, 
olej oraz podstawowe płyny w samocho-
dach wszystkich marek. Do tego w okresie 
wiosenno-letnim zapraszamy na sprawdze-
nie, odgrzybianie i napełnianie klimatyza-
cji w atrakcyjnych cenach – dodaje.

Dawid Sladczyk 
– instalator LPG 
grupy AUTO-BUD 
tel. 511-092-323
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