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Sklep Monopolowy Kroczyce, ul. Wieczorka i Surowca 1
tel. 502 534 628

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Sobota od 7.00 do 23.00 
Niedziela od 8.00 do 23.00

AlkoNaJurze
SERDECZNIE

ZAPRASZAMY!

DUŻY  WYBÓR  ALKOHOLI 

Rekordowy WOŚP w Zawierciu
Rekordowy wynik przyniosła tegoroczna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Zawierciu. Podczas 27 finału wolontariusze uzbierali ponad 54 tys. 
zł. Część tej kwoty stanowią środki z licytowanych przedmiotów.
Celem tegorocznej zbiórki  
będzie zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla specja-
listycznych szpitali dziecięcych. 
Miejski finał WOŚP odbył się 
w hali oraz na terenach Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zawier-
ciu przy ul. Blanowskiej. Po raz 
kolejny nie zawiedli mieszkańcy, 
którzy chętnie korzystali z licz-
nych propozycji przygotowanych 
przez organizatorów. 
Finał rozpoczął się od atrakcji dla 
najmłodszych - przedstawienia 
"Fabryka Śniegu" w wykona-
niu Teatru Trip, a także pokazu 
magii iluzjonisty Pawła Kwietnia.  
W tym roku "orkiestrową" scenę 
zdominowały zespoły disco polo - 

Menelaos, Freaky Boys oraz Rom-
pey, które wprawiły w wyśmienity 
nastrój publiczność.
Atrakcji jednak nie brakowało 
przez całe niedzielne popołu-
dnie. Na parkingu podziwiać 
można było klasyki polskiej 
motoryzacji (m.in. Poloneza oraz 
Fiata 126P) czy oglądać w akcji 
druhów z OSP podczas pokazów 
ratownictwa wysokościowego 
oraz cięcia wraku. Najmłodsi 
mieli okazję wykazać się kre-
atywnością podczas różnego 
rodzaju zabaw z animatorami 
oraz wyszaleć podczas pokazu 
zumby czy zabawy na dmuchań-
cu. Nieco starsi baczniej przyglą-
dali się przedmiotom prezen-

towanym na pokazach sprzętu 
wojskowego oraz strażackiego, 
a korzystali ze strzelnicy ASG.
Najdroższymi wylicytowanymi 
przedmiotami okazały się pił-
ka oraz koszulka Aluron Virtu 
Warta Zawiercie (oba po 550 zł).
Zwieńczeniem był f ireshow 
przygotowany przez ArtTerro-
Ballet.
Akcje towarzyszące Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy 
odbyły się również na innych obiek-
tach OSiR, a także w szkołach.

 v zawiercie.eu 
zdjęcie: Paula Sobota

BIURO RACHUNKOWE

KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE I PRAWNE

tel: 793 700 099
ul. Żyły 16, 42-400 Zawiercie 

biuro@ksiegowi-doradcy.pl
www.ksiegowi-doradcy.pl

• Darmową poradę przed założeniem 
    działalności gospodarczej
• Pomoc przy założeniu spółki z o.o.
• Kompleksowe prowadzenie księgowości 
   (KPiR, Księgi Handlowe, Ryczałt)
• Obsługę prawną osób fizycznych i firm

ZAPEWNIAMY:

Informacje
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

• Ogrodzenia  • Gabiony • Bramy • Automatyka • 
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

balony dekoracyjne                  balony cyfry                  napisy z balonów                  balony litery                  balony LED                  pompowanie balonów helem
                  wypuszczanie balonów                  butle z helem

                  poczta balonowa                  obrusy                  serwetki                  talerzyki                  sztućce                  kubeczki                  kieliszki                  słomki                  świeczki                  fontanny tortowe                  zaproszenia                  winiety                  kartki okolicznościowe                  girlandy                  to
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NAJWIĘKSZY W REGIONIE SKLEP IMPREZOWY

tel.: 737 323 030;  mail: sklep@centrumparty.pl
facebook: CENTRUM PARTY ZAWIERCIE

Zawiercie; ul.  11 Listopada 2/4  (na terenie „Starej bawełny”)

Wjazd na plac bramą przy ul. 11 Listopada 6b

• wypożyczalnia 
   butli z helem
• balony (gumowe, 
   foliowe, cyfry, litery),
• balony LED
• rękodzieło

• kompozycje i bukiety
   balonowe na każdą okazję
• artykuły imprezowe
   i dekoracyjne
• upominki 
• zaproszenia i kartki 
  okolicznościowe

W stałej ofercie:

Szeroki wybór dodatków
i akcesoriów karnawałowych

W ofercie balony 
i dekoracje walentynkowe

XXVII FINAŁ WOŚP W PILICY
W niedzielę, 13 stycznia, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy 
odbył się 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla nas szcze-
gólny, wyjątkowy, bo  Orkiestra zagrała w naszej szkole po raz 18! Tak, 
to już 18 lat, a więc osiągnęliśmy „pełnoletniość”. Hasło tegorocznego 
Finału - „Pomaganie jest dziecinnie proste”. 
Wszystko rozpoczęło się o godz. 
15 występem najmłodszych, 
czyli dzieci z Przedszkola 
w Pilicy. Następnie w różnorod-
nych programach artystycznych 
zaprezentowali się uczniowie ze 
szkół w Pilicy, Wierbce, Dzwo-
no – Sierbowicach. 
Przybyli mogli podziwiać talen-
ty muzyczne i taneczne uczniów 
naszej gminy. Na scenie mogli-
śmy również zobaczyć występ 
Scholi  „Aniołki”, działającej 
przy kościele w Dzwono – Sier-
bowicach oraz Zespołu Folklo-
rystycznego „Jurajskie Igraszki” 
z Myszkowa. 
Występy podobały się, o czym 

świadczyły gromkie brawa. 
Mali artyści zostali ugosz-
czeni słodkim poczęstunkiem 
przygotowanym przez rodzi-
ców uczniów naszej szkoły. 
Kolejnymi punktami programu 
był występ zespołu „Zbrucz” 
i „Topolany” z Tarnopola na 
Ukrainie oraz Andrzeja Rybiń-
skiego – gwiazdy wieczoru. 
Występy zgromadziły wiele 
osób, które dobrze się bawiły 
w ich trakcie. Nie zabrakło rów-
nież licytacji różnych gadżetów 
prowadzonych przez Organi-
zatorów.  
WOŚP to również tysiące 
wolontariuszy, wśród których 

byli oczywiście nasi ucznio-
wie. To dzięki ich poświęceniu 
i ofiarności mieszkańców naszej 
gminy zebraliśmy w tym roku 
kwotę 24,5 tys. zł, czym pobi-
liśmy nasz kolejny rekord! 
Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania Finału, wolon-
tariuszom, sponsorom, przyby-
łym oraz tym, którzy wrzucali 
pieniądze do puszek. 
Do zobaczenia za rok na kolej-
nym finale!

 v www.pilica.pl

Informacje
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BRAWO! NASZ ZESPÓŁ  
NA PODIUM WAŻNEGO FESTIWALU

To nie byle jaki konkurs. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie organizowany jest rokrocznie 
od ponad dwudziestu lat. Startują w nim utalentowani i ambitni. Teraz 
i Poręba zbiera laury.
A konkretnie rzecz ujmując 
porębski zespół Studio Art, który 
mieszkańcom jest przecież dobrze 
znany. – Miło jest nam poinfor-
mować, ze nasz zespół zajął III 
miejsce w 25. Międzynarodo-
wym Festiwalu Kolęd i Pastora-
łek im. ks. Kazimierza Szwarlika 
w Będzinie. Startowaliśmy w kate-
gorii zespołów młodzieżowych 
i dorosłych – zaznacza należący 
do Studia Art Karol Hadrych.

Konkurencja była ogromna
O tym, jak wysoka jest ranga 
i popularność będzińskiego festi-
walu świadczy choćby rosnąca 
z roku na rok liczba uczestników. 
Tym razem konkurencja była 

naprawdę spora. Jak podsumowali 
organizatorzy, w bieżącej edycji 
wzięło udział niemal…18 000 
osób. Zespół „Studio Art” zakwa-
lifikował się do finału festiwalu 
12 grudnia 2018r., biorąc udział 
w eliminacjach w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Będzinie. 
Kolejnym etapem były przesłu-
chania finałowe, w których nasi 
artyści wystąpili 10 stycznia 2019. 
W jury zasiedli m.in. profesorowie 
Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach.

Koncert Galowy w nagrodę
Zespół otrzymał nagrodę pienięż-
ną – 1000 zł ufundowaną przez 
Fundację PKO BP i wystąpił 

w Koncercie Galowym, który 
odbył się 13 stycznia w Sanktu-
arium Polskiej Golgoty Wschodu 
na będzińskim osiedlu Syberka.
Zespół „Studio Art” wystąpił 
w składzie: Anna Dudzińska, 
Anna Nowakowska, Monika 
Węglarz, Sylwia Góra, Joanna 
Mazur, Katarzyna Mazur, Mar-
tyna Parzniewska, Amelia Skop, 
Julia Machura, Patrycja Krzykaw-
ska, Dobrosława Smugorzewska, 
Iga Sulej, Kacper Maj, Kuba Sta-
chura, Karol Hadrych.

Serdecznie gratulujemy!

 v umporeba.pl

WOŚP W ŁAZACH CZYLI GRAMY  
DLA DZIECI MAŁYCH I BEZ FOCHA

Wolontariusze w różnym wieku z charakterystycznymi skarbonkami, 
doskonała zabawa, koncerty i na koniec wielki tort w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury to 27. Finał WOŚP w Łazach.
Pomaganie jest dziecinnie proste. 
13 stycznia w Łazach o godzi-
nie 15:30 rozpoczął się 27 Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy – akcji, która połączyła 
Polaków na całym świecie. Granie 
dla Wielkiej Orkiestry w Łazach 
rozpoczęły przedszkolaki. Na sce-
nie wystąpił także Bartosz Cegła. 
Na scenie w Łazach nie mogło 
zabraknąć Patrycji Gotfryd, któ-
ra wystąpiła z krótkim recitalem, 
promując swoją pierwszą płytę pt. 
"Kiedy umrę kochanie". Dla dzieci 
małych i bez focha na scenie Miej-
skiego Ośrodka Kultury zagrał 
również Magic Strings.
W przerwie koncertów trwa-
ły licytacje m.in. atrakcyjnych 
voucherów, orkiestrowych 
gadżetów oraz ciekawych nagród. 
Atmosferę rozgrzewali skutecz-
nie strażacy, którzy przyjechali 
do Łaz, aby serwować zalewajkę, 
kiełbaski, żurek oraz ciepłą kawę 
zbożową.
Przez całe popołudnie w sali wido-
wiskowej trwały koncerty wokali-
stów i zespołów. Licytacje potęgo-
wały emocje, a artyści rozgrzewali 
publiczność do otwierania serc 
w szczytnym celu. Na scenie 
w Łazach zagrał zespół MGMT 
z Poręby. Dużej dawki rocko-
wych brzmień dostarczył również 
zespół KATAR. Na zakończenie 
łazowskiego grania w ramach 27 
Finału Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy na scenie wystą-
pił zespół POLACOS oraz Julia 
i Wiktoria Szlachta - uczestnicz-
ki The Voice of Poland. Finałem 
WOŚP-u w Łazach był duży 
orkiestrowy tort.
„Staraliśmy się aby w tym roku 
podczas naszego łazowskiego 
finału wszystko zagrało tak jak 
trzeba. Na scenie naszego ośrod-
ka wystąpili lokalni artyści oraz 
zaproszeni goście. W miejsce 
tradycyjnego tak jak do tej pory 
światełka do nieba w postaci poka-
zu fajerwerków, pojawił się tort 
dla uczestników. Dopisali także 
mieszkańcy, którzy licznie przyby-
li, aby wspierać naszą akcję. I choć 
w Łazach w tym roku z przyczyn 
od nas niezależnych nie było 
zarejestrowanego sztabu, ludzie 

otworzyli swoje serca i pokazali, 
że pomaganie innym jest ponad 
podziałami. Do organizacji naszej 
akcji z wielkim zaangażowaniem 
przyłączyli się ludzie, którzy od 
ponad 20 lat organizują WOŚP 
w Łazach a także inne osoby które 
z wielką chęcią wykazały swoje 
działania angażując się w przed-
sięwzięcie za co im serdecznie 
dziękujemy ” – podkreśla Grze-
gorz Piłka, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Łazach.
Orkiestrowe granie w Łazach ma 
bardzo długą historię. Współor-
ganizatorami WOŚP w Łazach 
są m.in. MOK Łazy, Park Wodny 
„Jura” w Łazach oraz Urząd Miej-
ski w Łazach.

 v moklazy.pl
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU
RUDY NIEWIDOMY PIESEK

Boluś to spokojny, grzeczny psiak o bardzo łagod-
nym usposobieniu.
Piesek był zaniedbany, trafił do nas przerażony, 
chudy, trochę zdezorientowany. Niestety nie widzi, 
ale bardzo dobrze sobie radzi i wraca do formy.
Boluś to piesek z przysłowiowym "sercem na dło-
ni". Jest cichy, grzeczny, na wskroś łagodny. Nikogo 
nie skrzywdzi, nie dominuje, a wręcz przeciwnie 
- jest uległy, niesamowity.
To piesek, który z całą pewnością ma za sobą wiele 
ciężkich doświadczeń, ale zrobimy wszystko by 
odzyskał wiarę w człowieka i jeszcze nieraz wesoło 
merdał ogonkiem.
Boluś ma około 7-8 lat, jest średniej wielkości 

pieskiem, powinien ważyć około 20 kg, wraca do zdrowia. Bardzo prosimy o szansę 
i dom, opiekę dla Bolusia. Naprawdę na to zasługuje. Jest kochany..

Profilaktyka: 
Piesek otrzymał komplet szczepień. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczi-
powany i wkrótce zostanie wykastrowany.

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 
km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. 
W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.     Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy         schroniskopsiepole.pl

MALUTKA KOCHANA SUCZKA
Talia, nazywana też u nas Zosią, to malutka, 
spokojna, grzeczna suczka o łagodnym uspo-
sobieniu.
Sunia jest starsza, ma około 9 lat, waży 7-8 
kg. Sunieczka jest kochana, wyjątkowa.
To nieco starsza suczka i na pewno nie będzie 
już biegać i wariować jak szczenię, nie będzie 
niszczyć, ale jest w dobrej formie i bardzo lubi 
spacery.
Talia nie ma tendencji do niszczenia, jest grzecz-
na. Głaskana, zastyga w bezruchu, delektuje się 
każdym momentem bliskości z człowiekiem.

Lubi uwagę ze strony opiekuna, jest bardzo wdzięczna i urocza
Bardzo prosimy o dobry dom dla Talii. To malutka suczka, która czeka na nowe, 
dobre i szczęśliwe życie.

Profilaktyka:
Suczka otrzymała komplet szczepień, jest ogólnie w dobrej formie. Została odro-
baczona i odpchlona. Jest zaczipowana i wysterylizowana. 
 

 PRĘGOWANA SUCZKA DO ADOPCJI
Tigrusia to duża, spokojna, pręgowana sucz-
ka w wieku około 3 lat. Dawniej była bardzo 
źle traktowana, ale obecnie jest wspaniałą, 
dorodną, piękną suczką.
 Obecnie wychodzi chętnie na spacery 
z opiekunami. przytula się, cieszy się każ-
dym spacerem.
To wspaniała, piękna suczka, która będzie 
także wesoło merdać ogonkiem czekając 
na pogłaskanie przez "swojego" człowieka.
Na spacerach jest grzeczna, ładnie idzie 

przy nodze, a na wybiegu przychodzi na zawołanie. Dogaduje się z innymi psami.
Tigrusia potrzebuje dobrego, cierpliwego, doświadczonego opiekuna, a w nowym 
domu stanie się wspaniałą, cudowną, wyjątkową sunią z prawdziwym wielkim 
uśmiechem na psim pyszczku. Prosimy o szansę..
Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie zdrowa. Została odrobaczona i odpchlo-
na. Jest zaczipowana i wysterylizowana. 

Schronisko Psie Pole • Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie • www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

Reklama
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JEDEN PUNKT SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy wszystkich mieszkańców, że od dnia 1 lutego 2019 r. w Gminie 
Zawiercie funkcjonował będzie jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krzywej 3.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych przy ul. Krzywej 
3 czynny będzie:
•	 w poniedziałki i środy  

w godz. 8: 00 – 16: 00,
•	 we wtorki, czwartki i piątki 

w godz. 10: 00 – 18:00,
•	 w pierwszą sobotę w miesiącu 

w godzinach 9:00 – 13:00 
(z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy)

Wszelkich informacji związanych 
z funkcjonowaniem PSZOK-a moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 32 
67 234 81 wew. 33
Do PSZOK-a mieszkańcy Gminy 
Zawiercie w ramach opłaty za wywóz 
odpadów komunalnych mogą dowo-
zić bez limitu następujące rodzaje 
odpadów: odpady ulegające bio-
degradacji, papier i tekturę, szkło, 
tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, przeterminowane leki, odpady 
wielkogabarytowe, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyte opony, inne 
odpady niebezpieczne, w tym oleje 
odpadowe, rozpuszczalniki, chemi-
kalia, farby, tusze, kleje, detergenty 
zawierające odpady niebezpieczne, 
świetlówki. Każdy mieszkaniec 
Gminy Zawiercie zamieszkujący 
nieruchomość jednorodzinną lub 
wielorodzinną (kamienice, bloki, 
wieżowce) może również oddać do 
PSZOK-ów odpady budowlane i roz-
biórkowe w ilości 50 kg/mieszkańca/

miesiąc (max 600kg/rok). Do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych mieszkańcy mogą 
również oddać styropian budowlany, 
wełnę mineralną pochodzące z nieru-
chomości zamieszkałych położonych 
na terenie Gminy Zawiercie w łącz-
nej ilości 10/kg/mieszkańca/rok oraz 
papę odpadową pochodzącą z nieru-
chomości zamieszkałych położonych 
na terenie Gminy Zawiercie w ilości 
20 kg/mieszkańca/rok.

Ważne!
Nadwyżki odpadów  

limitowanych będą przyjmowane 
odpłatnie.

PSZOK nie przyjmuje: azbestu, 
części samochodowych (reflektory, 
szyby, zderzaki itp.), odpadów nie-
bezpiecznych bez możliwości identy-
fikacji (brak etykiet), odpadów zmie-
szanych, odpadów w nieszczelnych 
opakowaniach, wszelkich odpadów 
wskazujących na to, iż pochodzą 
z działalności gospodarczej a źródło 
wytworzenia jest inne niż gospodar-
stwo domowe oraz niekompletnego 

zużytego sprzętu RTV i AGD.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych odpady 
będą przyjmowane bezpłatnie od 
mieszkańców Gminy Zawiercie na 
podstawie dokumentu potwierdzają-
cego zamieszkanie na terenie Gminy 
Zawiercie (np. potwierdzenie zapłaty 
na rachunek Gminy Zawiercie za 
odpady komunalne, kopia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi złożona 
do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, 
potwierdzenie złożenia w/w dekla-
racji, w przypadku nieruchomości 
wielorodzinnych potwierdzenie 
naliczenia w czynszu za mieszkanie 
opłaty za odpady komunalne lub inny 
dokument potwierdzający zamiesz-
kanie na terenie Gminy Zawiercie).
Odpady dosta rczane do 
PSZOK-a muszą być posegrego-
wane. Nie mogą być zmieszane 
i zanieczyszczone innymi odpadami.

 v zawiercie.eu

KĄCIK KULINARNY

Zaczęło się od tego, że dzień wcześniej kupiłam mięso 
mielone aby zrobić zupę gołąbkową, ale ponieważ 
zmieniły mi się plany i szukałam czegoś innego. 
Tak aby nie był to makaron, ryż, kasza i wtedy przy-
pomniałam sobie o genialnym przepisie z książki 
Mamuszka. Przepis na ciasto jest bajeczny prosty, 
w sumie większość pracy wykonuje mikser ;) I tak 
robiłam to ciasto i nagle olśnienie – zrób z tego pierogi 
na parze i zobaczymy co wyjdzie !
Przepis na ciasto na jogurcie
• 1 łyżka białego octu jabłkowego
• 0,5 litra jogurtu naturalnego
• 1 łyżka cukru
• 700 gram mąki pszennej
• 1 łyżka sody oczyszczonej
• 1 łyżka oleju rzepakowego

Wszystko włożyłam do misy miksera i mikser wszyst-
ko wymieszał, potem wyłożyłam ciasto na blat i chwilę 
niedługą je powyrabiałam. Ciasto odstawiłam na 
chwilę i zajęłam się farszem.
Farsz
• 50 dkg zmielonej łopatki wieprzowej
• 3 ząbki czosnku
• 3 cebule
• 2 nieduże marchewki
• 1 część selera naciowego
• pieprz
• sól
• łyżeczkę mielonej kozieradki
• 1 łyżeczkę słodkiej czerwonej papryki
• łyżkę oregano

Czosnek, cebulę i marchewkę obrałam i zmikso-
wałam w małym blenderze. Selera pokroiłam na 
drobne kawałeczki i dodałam do mięsa z pozostałymi 
składnikami. .
Ciasto wałkowałam w częściach, wycinałam kółka 

szklanką i nakładałam niedużo nadzienia, tak aby pie-
rogi się nie rozpadały. Pierogi ugotowałam w koszyku 
na parze. Gotowałam ok. 10 minut jedną porcję.
Smażone w oleju 
• 0.5 litra oleju

Olej przelałam do niedużego garnka, mocno zagrza-
łam i do niego wkładałam pojedynczo pierogi. 
W zależności od tego czy chcesz smażyć surowe czy 
ugotowane już pierogi, uważaj na gorący tłuszcz. Olej 
będzie pryskał przy kontakcie z wodą, więc uważaj 
żeby się nie oparzyć.
Po usmażeniu pierogów odkładałam je na ręcznik 
papierowy aby pozbyć się nadmiaru oleju.
Sos
• jogurt naturalny
• ząbek czosnku
• pieprz
• odrobina soli
• zielona pietruszka

Wszystko razem wymieszać, doprawić solą i pieprzem.

Pyszny pomysł pod warunkiem, że lubicie kleić pierogi ;) Tak, tak z tej porcji ciasto wyszło mi koło 40 
sztuk sądzę. Nie liczyłam, bo znikały tylko jak były gotowe. Tak, pyszne były, jak zostało mi kilka ostatnich 
sztuk to postanowiłam je wrzucić do gorącego oleju i zobaczyć co z tego wyniknie i to było to! 

CIASTO NA JOGURCIE CZYLI 
PIEROGI I PYSZNE NADZIENIE

 v Ulla Pałka
Te i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

• SPRZEDAŻ MIĘSA I WĘDLIN

• PRODUKCJA 
   METODĄ TRADYCYJNĄ

• SZEROKI ASORTYMENT

• WŁASNY TRANSPORT

42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 27
tel.: 34 315 20 45, 660 529 326, 661 236 353 • e-mail: wojtasik@interia.eu

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Michał Wojtasik i Anna Szota

Informacje
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SALON ŁÓŻEK I MATERACY
Godziny otwarcia: 
pon. - pt. 9.00 - 19.00
sobota - 10.00 - 18.00

MATERACE
na każdą kieszeń

ŁÓŻKA
DREWNIANE 

I TAPICEROWANE

STELAŻE, PODUSZKI

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Zawiercie, ul. Porębska 48A • tel.: 531 487 856 
email: zawiercie@swiatsypialni.com.pl
www.swiatsypialni.com.pl

Profesjonalne doradztwo!

Z nami noworoczne postanowienia są
realne do spełnienia

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ
KONSULTACJĘ DIETETYCZNĄ

Centrum Dietetyczne Naturhouse Zawiercie
ul. Zegadłowicza 1, 42-400 Zawiercie

tel. 516 616 591  www.naturhouse.com.pl

Bliski z depresją? Jak pomóc
Każda długotrwała choroba bliskiej osoby wiąże się z olbrzymim obciążeniem całej 
rodziny. Jeśli do tego chory odmawia leczenia  sytuacja może robić się trudna do wy-
trzymania. Brak zgody na leczenie – mniej czy bardziej świadomy może zdarzyć się 
przy okazji różnych schorzeń, jednak w depresji ma szczególny charakter, bo wynika 
z procesu chorobowego i ma związek z charakterem objawów. W takiej sytuacji nie 
ma żadnych prostych recept, ani uniwersalnych rozwiązań.  

Nie tylko smutek

Wiele  osób uważa, że depresja wiąże  
się z głębokim smutkiem. To tylko 
częściowo prawda – smutek oczywiście 
jest jednym z uczuć, które towarzy-
szą choremu, ale nie jedynym, często 
wskazywanym też jako nie najgorsze 
w porównaniu z innymi. To, co parali-
żuje działanie  chorego może wiązać się  
z przeżywaniem wewnętrznej pustki, 
obojętności, brakiem celu i poczucia 
własnych potrzeb czy dążeń. Dlatego 
popularny ostatnio na Facebooku łań-
cuszek jest krytykowany przez wielu 
chorych. Wpis: „Moje drzwi, mój dom 
i telefon są zawsze otwarte dla każdego 
z moich bliskich, przyjaciół, znajomych 
lub rodziny. Nie jest dobrze cierpieć 
w ciszy. Mam kawę, herbatę, a nawet 
trochę wina. Mogę przygotować coś 
zdrowego, aby móc się z Tobą podzie-
lić. Może mam tylko świeżą wodę lub 
kawałek chleba lub po prostu dam 
Ci moje ramię i milczenie, jeśli tego 
potrzebujesz... ja Zawsze będę tu, a Ty 
zawsze będziesz mile widziany! Dołą-
czam się do ruchu zapobiegania depresji. 
#zapobiegamydepresji” wklejany maso-
wo przez różnych użytkowników tego 
portalu może mieć znaczenie  dla osób, 
które cierpią, są samotne, przecho-
dzą przez trudny okres. Jeśli mówimy 
o pełnoobjawowej, rozwiniętej depresji, 
takie  działanie  nie będzie miało zbyt 
wielkiej wartości. Osoba chora nie  
tylko nie będzie  w stanie  skorzystać 
z takiego wsparcia (wyjść z inicjatywą, 
żeby odpowiedzieć na takie zaprosze-
nie), może też nie potrafić tego przyjąć 

– spotkanie  zamiast wsparcia stanie się 

obciążeniem, będzie męczyć chore-
go. Warto oczywiście  oferować takie 
wsparcie, na pewno zdziała tu więcej 
dobrego niż złego, ale nie spodziewaj-
my się po nim zbyt wiele. 

Wiedza o chorobie

Znajomość natury objawów pomaga 
nie tylko w codziennej koegzysten-
cji z chorym, ale też wspiera. Jeśli 
najbliżsi potrafią ocenić czego real-
nie mogą się spodziewać po chorym 
może to zmniejszyć stres jaki pojawia 
się w rodzinie. Warto zmienić popu-
larną w naszym społeczeństwie posta-
wę „będę mobilizować do aktywności 
niezależnie od wszystkiego” na drogę 

„zaproszę do różnych aktywności, wie-
dząc, że nie wszystko się uda”. Bieżący 
kontakt z lekarzem czy poznawanie 
choroby na własną rękę (uwaga na 
artykuły w internecie – nie wszyst-
kie są profesjonalne!) doda pewności 
i spokoju osobom wspierającym, a to 
przekłada się na cierpliwość wobec 
chorego i tworzenie przestrzeni do 
zdrowienia (a nie nacisku na pozbycie 
się obecnych uczuć). Każdy moment 
gotowości do podjęcia leczenia warto 
wzmacniać i wspierać - brak dbania 
o siebie, świadomości swojego stanu, 
poczucia sensu są typowymi zjawi-
skami jakie występują w tej chorobie. 

Otwarcie na leczenie

Dużym wsparciem jest otwarcie naj-
bliższych na leczenie. Czasem spo-
tykam się z postawą rodzin, w której 
pojawia się lęk przed hospitalizacją. 
Leczenie tak, ale byle nie szpital. Wiele 
rodzin myśli o leczeniu szpitalnym 

dopiero wtedy, kiedy sytuacja jest już 
naprawdę bardzo trudna. Warto wie-
dzieć o tym, że w sytuacji, kiedy chory 
zagraża sam sobie – pojawiają się myśli 
czy tendencje samobójcze, które chory 
ujawnia, lub zachowuje się w sposób 
autodestrukcyjny leczenie szpitalne 
można podjąć nawet bez zgody cho-
rego. Czasem sama świadomość, że 
rodzina postrzega leczenie psychia-
tryczne jako szansę na wyzdrowienie, 
a ewentualną hospitalizację jako pro-
cedurę umożliwiającą dokładną dia-
gnozę i zaplanowanie leczenia, pomaga 
podjąć decyzję. Chory często nie chce 
się leczyć ze względu na utrwalone, 
rodzinne przekonania, że szpital to 
niemal koniec świata, nie chce do końca 
życia nosić na sobie piętna tego, który 
był „w psychiatryku”. Rozpowszech-
nianie wśród najbliższych poglądów 
związanych z koniecznością leczenia 
depresji tak jak każdej innej choro-
by da choremu wsparcie. Jeśli mamy 
zapalenie płuc i lekarz chce skierować 
do szpitala to nikt nie mówi: „a może 
jeszcze poczekamy”, ani – „a może 
poradzimy sobie z tym sami”. Każdy 
zastanawia się kto może przywieźć 
potrzebne rzeczy i jak przełożyć różne 
pilne sprawy. Jeśli traktowalibyśmy 
leczenie depresji z podobną powagą, co 
przy zapaleniu płuc, decyzja o rozpo-
częciu leczenia byłaby prostsza.  

Emilia Owoc
Psycholog - Psychotrapeuta 

tel. 508 341 423 
emilia.owoc@gmail.com 

www.psychologkrzeszowice.pl
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www.opiekalasota.pl

Szanowni Państwo
Zapraszamy do Zakładu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego 
położonego na terenie malowniczej Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, w miłej i spokojnej  miejscowości 
Kocikowa, obok Ogrodzieńca w gminie Pilica. Znajdujące-
go się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.

Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę 
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycz-
nych, oraz �zjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także 
psychologa.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "LASOTA" 
zapewnia całodobową opiekę osobom ze schorzeniami 
neurologicznymi, z przewlekle postępującymi chorobami 
mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach 
i urazach, z trudno gojącymi się ranami, z powikłaniami 
chorób układu krążenia, z powikłaniami w postaci 
niewydolności wielonarządowej, ze schorzeniami 
geriatrycznymi. 

  Pobyt:
- nieodpłatny (NFZ)
- komercyjny (pełna odpłatność) 

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA 

Zakład oferuje kompleksową opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi przez całą 
dobę. Zakład zapewni opiekę krótkoterminową dla osób 
nie w pełni samodzielnych, starszych, które z powodów 
zdrowotnych, zdarzeń losowych, czy wyjazdu na urlop 
członków rodziny lub opiekunów, nie mogą pozostać 
w domu bez opieki.

ZABIEGI REHABILITACYJNE 

W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy 
Państwu zabiegi �zjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie 
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces 
rehabilitacji.

SZANSA NA NOWE ŻYCIE – JAK WYGLĄDA POBRANIE SZPIKU Z PERSPEKTYWY DAWCY?
O procedurze rejestracji w bazie potencjalnych Dawców komórek macierzystych mówi się coraz więcej. Zamawiasz pakiet na www.dkms.pl, wypełniasz 
formularz, odsyłasz pałeczki do pobrania wymazu z jamy ustnej wraz z deklaracją, po 2 – 3 miesiącach otrzymujesz powiadomienie o rejestracji wraz 
z kartą Dawcy i… co dalej? Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku (13 października), tzw. Dawcy faktyczni – osoby, które podarowały swoim bliźnia-
kom genetycznym szansę na nowe życie, uchyliły rąbka tajemnicy i podzieliły się swoją wiedzą o tym, jak wygląda proces oddawania szpiku i komórek 
macierzystych. Więcej na #mojahistoria

Liczy się każda minuta
W lipcu bieżącego roku otrzymałem telefon z infor-
macją, że prawdopodobnie mam bliźniaka genetycz-
nego, który pilnie potrzebuje moich komórek. Bez 
wahania wyraziłem zgodę. Zostałem umówiony na 
badanie krwi w najbliższej przychodni. Po kilku 
tygodniach stawiłem się w Oddziale Diagnostyczno 

– Zabiegowym na szczegółowe badania. Na kilka 
dni przed pobraniem szpiku musiałem przyjmo-
wać zastrzyki – tzw. czynnik wzrostu. Następnie 
odwiedziłem w/w Oddział gdzie przebiegła cała 
procedura pobrania komórek. Wszystko było mi 
objaśnione ze szczegółami. Samo pobranie komórek 
nie było takie straszne jak mi się wydawało i trwało 
ok. 5 godzin – tak proces przygotowań i pobrania 
opisuje Dawca – Arkadiusz Golembka. 
Faktycznie, cała procedura przebiega zwykle sprawnie 
i szybko. Nic dziwnego – w leczeniu chorób wymaga-
jących przeszczepienia, czas jest kluczowy. Zazwy-
czaj od momentu stwierdzenia zgodności pomiędzy 
Pacjentem a Dawcą (po wykonaniu tzw. typizacji 
potwierdzającej, czyli bezpośredniego porównania 
próbek krwi Dawcy i Pacjenta) do momentu oddania 
komórek macierzystych lub szpiku kostnego mija 
od jednego do trzech miesięcy. Czas jest zależny od 
stanu zdrowia Pacjenta. 

Dwie metody pobrania
Zostałem zakwalifikowany jako Dawca szpiku z krwi 
obwodowej. Kilka dni przed zabiegiem zacząłem 
przyjmować niezbędny lek, który wywoływał bóle 
głowy i kręgosłupa, ale skutki uboczne łagodził lek 
przeciwbólowy. W dzień zabiegu przesiedziałem na 
fotelu prawie 7 godzin, ale w miłym towarzystwie 
pielęgniarek i innego Dawcy z fotela obok, ten czas 
szybko zleciał. Niedługo po zakończonym zabiegu 
dowiedziałem się, że została zebrana wymagana ilość 
szpiku i mogę wracać do domu – Artur Koszewski, 
który oddał komórki macierzyste we wrześniu 2018r. 

podkreśla, że niedogodności związane z przeszcze-
pieniem nie są zbyt dotkliwe. 
Przeszczepienie szpiku od niespokrewnionego Dawcy 
to zabieg medyczny, stosowany powszechnie od lat 
70. XX wieku. Wykonuje się go dwiema metodami. 
Od 1973 r. przeprowadza się pobranie z talerza 
kości biodrowej, a od 1988 r.  stosuje się pobrania 
z krwi obwodowej. W 80 procentach przypadków 
stosuje się pobranie z krwi obwodowej (procedura 
przypomina oddawanie krwi). W pozostałych 20 
procentach dokonuje się pobrania z talerza kości 
biodrowej, a o tym, która metoda zostanie wykorzy-
stana, decyduje lekarz prowadzący Pacjenta. Wybór 
metody jest uzależniony m. in. od stanu zdrowia 
Biorcy i jego choroby.
Badania przeszłam w Krakowie, czyli w mieście, 
w którym mieszkam. Po badaniach odbyło się spo-
tkanie z  lekarzem, który wytłumaczył cały przebieg 
pobrania szpiku i rozwiał wszelkie wątpliwości. 
Otrzymałam przy tym zestaw strzykawek z sub-
stancją namnażającą komórki i dokładną instrukcję, 
jak bezpiecznie wykonywać zastrzyki. Przyznam 
szczerze, że dni w których przyjmowałam Neupo-
gen nie były dla mnie łatwe. I chociaż nie czułam 
się najlepiej, to myślałam sobie “Czym jest moje 
chwilowe kiepskie samopoczucie, w porównaniu 
z tym, co czuje i myśli Biorca.” Obawiałam się trochę 
momentu pobrania, ale wszystko poszło bez kompli-
kacji – Klaudia Aramowicz, Dawczyni faktyczna, nie 
ma wątpliwości, że wkład jej wysiłku w pomoc, która 
mogła uratować życie jej genetycznego bliźniaka był 
niewspółmiernie mały do możliwych efektów.
Wysiłek ten polega m.in. na zmierzeniu się z niedo-
godnościami związanymi z pobraniem. Przy pobraniu 
komórek macierzystych z krwi obwodowej trzeba się 
liczyć z jednodniową wizytą w klinice pobrania. Na 
cztery dni przed pobraniem oraz w dniu pobrania 
Dawca musi przyjmować podskórnie tzw. czynnik 

wzrostu G-CSF, powodujący uwolnienie do krwio-
obiegu komórek macierzystych, występujących głów-
nie w szpiku kostnym. W związku z tym, u Dawcy 
występować mogą symptomy grypopodobne, takie 
jak podwyższona temperatura, bóle kości, mięśni czy 
uczucie ogólnego rozbicia i zmęczenia. Skutecznie 
je łagodzą leki przeciwbólowe dostępne bez recepty 
(ibuprofen, paracetamol). Po samym pobraniu u nie-
których Dawców mogą pojawić się takie objawy, jak 
ból w miejscu wkłuć, drętwienie i mrowienie języka, 
ust i palców, będące skutkiem chwilowego obniże-
nia poziomu wapnia we krwi. Szybko ustępują po 
podaniu preparatów zawierających wapń. Pobranie 
komórek macierzystych z talerza kości biodrowej 
wiąże się z dwu – trzydniowym pobytem w szpita-
lu, z uwagi na konieczność znieczulenia ogólnego. 
Ryzyko zagrażających życiu komplikacji jest znikome 

– lekarze oceniają je na mniej niż 1:50.000. Istnieje 
także niewielkie ryzyko infekcji rany. Po takim 
pobraniu występować może przez kilka dni bolesność 
w miejscach wkłuć, a w sporadycznych przypadkach 
mdłości czy bóle głowy, związane z przebyciem 
znieczulenia ogólnego. W miejscach wkłucia igieł 
w okolicy bioder pozostają zwykle dwa niewielkie 
ślady na skórze, które przez pewien czas mogą być 
tkliwe i nieco bolesne, jak stłuczenia. 

Bezcenny dar – życie 
Poszło błyskawicznie. Jeden wyjazd do Warszawy na 
badania, drugi na pobranie komórek macierzystych 
z krwi. To był mój najszczęśliwszy okres w życiu. 
Jednego dnia ofiarowałem komuś bezcenny dar – 
ŻYCIE. – Dawca faktyczny Sławomir Tumanik 
nie kryje wzruszenia, że mógł pomóc w uratowaniu 
czyjegoś życia.
Równie sprawnie jak pobranie, przebiega zazwyczaj 
okres rekonwalescencji. Niektórzy Dawcy wracają 
do formy już po upływie jednego lub dwóch dni. 
Inni potrzebują nieco więcej czasu, zwykle około 

pięciu dni w przy-
padku pobrania 
szpiku z talerza 
kości biodrowej. 
Warto wiedzieć, że ubytek szpiku kostnego ulega 
całkowitej regeneracji już po upływie dwóch tygo-
dni. Choć niedogodności zdrowotne w przypadku 
pobrania szpiku zwykle są niewielkie i krótkotrwałe, 
to każdy Dawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia 
lekarskiego, a kodeks pracy gwarantuje mu 100% 
wynagrodzenie za czas jego nieobecności w pracy 
(związanej zarówno z badaniami wstępnymi, jak 
i pobraniem komórek z krwi obwodowej bądź szpiku). 
Większość Dawców zdecydowanie podkreśla, że te 
niewielkie niedogodności związane z pobraniem, są 
niczym w porównaniu do satysfakcji, że można było 
komuś pomóc.
To było niesamowite uczucie. To był jeden z najważ-
niejszych momentów w moim życiu, kiedy faktycznie 
wiedziałem, że zrobiłem coś fajnego, coś dobrego. 
Wspaniałe uczucie – polecam! – Artur opowiada 
o swoich wrażeniach z chwili, kiedy podarował 
szansę na życie 1,5 rocznemu chłopcu.

https://youtu.be/dlb3d2iLdnw 
Kiedy ktoś dowiaduje się, że oddałam komórki szpiku, 
zadaje pytania, które wracają jak echo, przy każdym 
kolejnym rozmówcy. Czy się bałam? -  Oczywiście, że 
tak. Czy sama procedura jest bolesna? – Najbardziej 
bolesne jest samo założenie wenflonów, jednak jest 
to chwilowy ból. Czy zdecydowałabym się zapisać 
do bazy DKMS i czy zgodziłabym się na pobranie 
komórek szpiku drugi raz? – Bez zastanowienia. 
Bo chyba nie ma skali, która porównywałaby mój 
strach przed nieznaną sytuacją ze strachem osoby 
chorej, która każdego dnia boi się o dzień kolejny – 
podsumowuje Marta Sławek, która w czerwcu 2018 
r. oddała komórki macierzyste osobie chorującej na 
nowotwór krwi, potrzebującej przeszczepienia.

DATA ADRES TELEFON

31.01 – 1.02 ul. Nowowierzbowa 10 Apteka Panaceum 32 672 11 54 

2.02 – 3.02 ul. Sikorskiego 21A/2/4  
Apteka Dbam o Zdrowie 32 494 13 50

4.02 – 5.02 ul. Powstańców Śląskich 15 Apteka Rodzinna 32 646 62 35

6.02 – 7.02 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20  
Apteka Cefarm 36,6 32 674 20 09 

8.02 – 9.02 ul.Piłsudskiego 16 Apteka Dbam o Zdrowie 736 698 065

10.02 – 11.02 ul. 3 Maja 23 Apteka Dbam o Zdrowie 32 494 13 02 

12.02 – 13.02 ul. Powstańców Śląskich 8 Apteka Słoneczna 32 672 19 64

14.02 – 15.02 ul. Reymonta 1 32 670 78 21 

16.02 – 17.02 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20  
Apteka Dbam o Zdrowie 571 322 407

18.02 – 19.02 ul. 11 Listopada 2/4  
Apteka Śląska Pharmaland 32 733 30 88

20.02 – 21.02 ul. Bohaterów Westerplatte 33  
Apteka Cafarm 36,6 32 670 01 61 

22.02 – 23.02 ul. Sądowa 10 Apteka Sikora 10 32 670 22 22 

24.02 – 25.02 ul.Piłsudskiego 80 Apteka Przy Hucie 32 671 18 19

26.02 – 27.02 ul. gen. Władysława Sikorskiego 26  
Apteka Jurajska II 32 672 41 68

28.02 – 1.03 ul. Paderewskiego 25 Apteka Przy Almedzie 32 670 20 03

DYŻURY APTEK

Apteki dyżurują w systemie dwudniowym w godz. 21.00 - 7.00  
w dni powszednie i soboty oraz w godz. 21.00 - 8.00 w niedziele i święta.
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SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
 SPORT  TURYSTYKA  REKREACJA  FITNESS  WĘDKARSTWO

www.sengam.pl SENGAM-SPORT

SEZON ZIMOWY W PEŁNI 
PRZYGOTUJ SPRZĘT W PROFESJONALNYM SERWISIE 

• NARTY • SNOWBOARD • ŁYŻWY •

Zawiercie, ul. Brata Alberta 11
pn. - sob. 800 - 2000

tel.: 32 670 01 30

Myszków, ul. Słowackiego 8
pn. - pt. 900 - 1800, sob. 900 - 1400

tel.: 794 577 544

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. Niezbyt szybki pociąg
7. Tępi owady
9. Noga doga
10. Do nabierania wody
11. Na nim Król
12. Pub
13. Hartowana w hucie
15. Choroba z wysypką
18. Sprawa do załatwienia
20. Rozsiewa je maj (w piosence)
21. Głos Mruczka
24. Ojciec Walerego z komedii “Skąpiec”
27. Już nie musi pracować
28. Wyspa z Dżakartą
29. Pot. Rewolwer
30. Oddział jazdy w wojsku rzym.
31. Do rzucania lub w kręgosłupie 
Pionowo:
1. Można za nie trafić
2. Krótkotrwały, przelotny romans
4. Dolne kły dzika
5. Lokal pełen urzędników
6. Preludium do fugi
8. … Alighieri
14. Wonny, mocny alkohol z zacieru ryżowego
16. Autor powieści „Pasja życia”
17. Fałszywy lub przeciwlotniczy
19. Daw. gospoda, karczma
22. Świętuje z Adamem i Ewą
23. Rzeka z Pruszkowa
24. Jedwabny liberty
25. Nadżerka w kąciku ust
26. Napisał „Babbitta”

Litery na zielonych polach czytane 
od góry do dołu utworzą hasło.

Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się 
w sobotę (02.02.br.) między 8.30 a 9.00 do redakcji 

Gwarka Zawierciańskiego pod numer tel.: 510 190 038 
i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Sylwia Kubryńska BIURWA
Zaczęło się od ufarbowania długich 
włosów na rudo. Potem była trwała. 
Potem znów farbowanie. Potem cięcie. 
Kolejne ciecie i kolejna farba. Cięcie. 
Farba. Cięcie. Farba. Coraz krótsze cięcie. 
Coraz jaskrawsza farba.
Aż wreszcie powiedziałam wczoraj po 
południu, po pięciu latach pracy, po 
tygodniu uspokajania się winem, po 
miesiącu nierozmawiania z dzieckiem, 
powiedziałam do tej miłej pani fryzjerki:
– Proszę obciąć mi głowę.
 

Karolina Wilczyńska
ROK NA KWIATOWEJ. OWOCE MIŁOŚCI

Pierwszy wspólny rok na Kwiatowej 
dobiega końca… Zajrzyj do swoich ukocha-
nych przyjaciółek i przekonaj się, jak 
potoczą się ich historie. Czwarty tom 
pełnej emocji serii o współczesnych 
kobietach!
Wioletta jest pewna, że jej małżeństwo się 
rozpada. Mimo kryzysu i nadmiaru matczy-
nych obowiązków, kobieta chce aktywnie 
spędzać czas. Tylko czy znajdzie go 
wystarczająco dużo, by realizować nową 
pasję? Co wyniknie z jej spontanicznego 
pomysłu?
Lato wypełnione jest przygotowaniami do ślubu Malwiny, lecz 
radosne oczekiwanie przysłania jej rodzinna intryga. Jaki sekret 
skrywa tajemnicza ciotka?
Róża również stara się przygotować do nowej roli. W trudnych 
chwilach wspiera ją przyjaciel. Może dzięki niemu Róża ponownie 
uwierzy, że jej też pisane jest szczęście?
Karolina Wilczyńska przekonuje nas, że miłość zwycięża wszelkie 
nieporozumienia, by wydać swoje owoce. Lecz piękny finał nie 
musi oznaczać końca bajki – czasami w życiu to dopiero nowy 
początek…

NAGRODY:
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Ferie Zimowe 2019 z OSiR Zawiercie
 PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OSiR ZAWIERCIE

10.02.2019 – niedziela
16.00 – 19.00 – Zawierciańska Amatorska Liga Siatkówki – hala OSiR I

11.02.2019 – poniedziałek
09.00 – 14.00  – Udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
10.00 – 14.00  – Udostępnienie krytej pływalni – młodzież szkolna**- kryta pływalnia OSiR
11.00 – 14.00  – Turniej STREETBALL koszykówki ulicznej  

    dwuosobowej kat. OPEN – mała hala OSiR I
12.00 – 13.00 – Mistrzostwa Zawiercia w lepieniu bałwana – stadion OSiR

12.02.2019 – wtorek
09.00 – 14.00 – Udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
10.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni – młodzież szkolna** 

    - kryta pływalnia OSiR
10:00 -11:00 – Gry i zabawy sportowo- tenisowe dla najmłodszych  

– przedszkolaki i kl. I-II – hala OSiR I
11.00 – 12.00 – udostępnienie siłowni dla młodzieży szkolnej – siłownia OSiR II
11:00 – 14:00 – Turniej Tenisa kat. czerwona (7-10 lat) – hala OSiR I
11.00 – 12:00 - Zajęcia Tenisa Stołowego kat. Szkoły Podstawowe – hala OSiR III
11:00 – 12:00 – Zajęcia z piłki ręcznej – kat. przedszkolaki - Fabryka Handballu  

– hala OSiR II
12:15 – 13:30 – Zajęcia z piłki ręcznej – kat. SP - Fabryka Handballu – hala OSiR II

13.02.2019 – środa
09.00 – 14.00 – Udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
10.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni – młodzież szkolna** 

- kryta pływalnia OSiR
11:00 – 12:00 – Zajęcia z piłki ręcznej – kat. przedszkolaki 

- Fabryka Handballu – hala OSiR II
12:15 – 13:30 – Zajęcia z piłki ręcznej – kat. SP - Fabryka Handballu – hala OSiR II
12:00 – 13.00 – Kulig „białe szaleństwo” – stadion OSiR  

(należy przynieść własne sanki) 
* w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, kulig zostanie odwołany

16.30 – Turniej piłki nożnej „Rodzic i dziecko” (os. dorosła i dziecko)  
– kat. SP I-III i IV-VIII – (Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście  
w biurze OSiR lub mailowo -  osir@osir.net.pl do 11.02.19 do godz. 15:00. 
Każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodzica na uczestnictwo w turnieju – 
druk do pobrania  ze strony OSiR www.osir.net.pl) -  hala OSiR I

14.02.2019 – czwartek
09.00 – 14.00 – Udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
10.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni – młodzież szkolna**- kryta pływalnia OSiR
10:00 – 11:00 – Gry i zabawy na lodzie pod opieką instruktora OSiR – lodowisko OSiR
10.00 – 13.00 – Turniej piłki nożnej Dzikich Drużyn (min. 5 osób) kat. Szkoła Podstawowa 

(Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście w biurze OSiR lub mailowo -  
osir@osir.net.pl do 12.02.19 do godz. 15:00. Każdy uczestnik musi posiadać 
zgodę rodzica na uczestnictwo w turnieju – druk do pobrania  ze strony 
OSiR www.osir.net.pl ) – hala OSiR I

11.00 – 12.00 – Zajęcia Tenisa Stołowego kat. Szkoły Podstawowe – hala OSiR III
11:00 – 12:00 – Zajęcia z piłki ręcznej – kat. przedszkolaki  

- Fabryka Handballu – hala OSiR II
12:15 – 13:30 – Zajęcia z piłki ręcznej – kat. SP - Fabryka Handballu – hala OSiR II

15.02.2019 – piątek
09.00 – 14.00 – Udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
10.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni – młodzież szkolna** 

- kryta pływalnia OSiR
10.00 – Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym – stok w Morsku (trans-

port autokarem dla pierwszych 50 osób, zapisy do 13.02.19  
pod numerem telefonu 32 672 43 37) 
*w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zawody  zostaną przełożone na inny termin

16.02.2019 – sobota
09.00 – 14.00 – udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
11.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni – młodzież szkolna** 

- kryta pływalnia OSiR

 17.02.2019 – niedziela
09.00 – 14.00 – udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna – lodowisko OSiR
11.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni – młodzież szkolna** 

- kryta pływalnia OSiR
16.00 – 19.00  – Zawierciańska Liga Futsalu – hala OSiR II

18.02.2019 – poniedziałek
09.00 – 14.00 – Udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
10.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni w tym wodny tor przeszkód  

– młodzież szkolna**- kryta pływalnia OSiR
14.00 – 21.00 – Wodny tor przeszkód dla wszystkich na zasadach ogólnych 

- kryta pływalnia OSiR
10:00 – 13:00 – Turniej Tenisa kat. pomarańczowa (10-13lat)- hala OSiR II
11.00 – Wielobój dla dzieci kat. Szkoły Podstawowe – hala OSiR I

13:00 – 14.00 – Zajęcia z piłki ręcznej – kat. przedszkolaki  
- Fabryka Handballu – hala OSiR II

14.15 – 15.30 – Zajęcia z piłki ręcznej – kat. SP - Fabryka Handballu  
– hala OSiR II

19.02.2019 – wtorek
09.00 – 14.00 – Udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
10.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni w tym wodny tor przeszkód  

– młodzież szkolna**- kryta pływalnia OSiR
14.00 – 21.00 – Wodny tor przeszkód dla wszystkich na zasadach ogólnych  

- kryta pływalnia OSiR
10:00 – 11:00 – Kręci mnie bezpieczeństwo – zajęcia na lodzie z instruktorem  

    przy współpracy KPP w Zawierciu – lodowisko OSiR
11.00 – 12.00 – Zajęcia Tenisa Stołowego kat. Szkoły Podstawowe – hala OSiR III
11.00 – 12.00 – udostępnienie siłowni dla młodzieży szkolnej – siłownia OSiR II
11.00 – Pokaz z treningiem Ju-Jutsu prowadzone przez Mistrza Europy  

– mała hala OSiR

20.02.2019 – środa
09.00 – 14.00 – Udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
10.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni w tym wodny tor przeszkód  

– młodzież szkolna**- kryta pływalnia OSiR
10:30 – 12:30 – Hokej stołowy i gry logiczne – zajęcia PTK oddział Zawiercie  

– mała hala OSiR
14.00 – 21.00 – Wodny tor przeszkód dla wszystkich na zasadach ogólnych  

– kryta pływalnia OSiR
12:00 – Kulig „białe szaleństwo” – stadion OSiR  

(należy przynieść własne sanki)  
* w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, kulig zostanie odwołany

21.02.2019 - czwartek
09.00 – 14.00 – Udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
10.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni w tym wodny tor przeszkód  

– młodzież szkolna**- kryta pływalnia OSiR
14.00 – 21.00 – Wodny tor przeszkód dla wszystkich na zasadach ogólnych  

- kryta pływalnia OSiR
11.00 – 12.00 – Feryjny Turniej Tenisa Stołowego kat. Szkoły Podstawowe  

– hala OSiR III
11:00 – 12:00 – Zajęcia z piłki ręcznej – kat. przedszkolaki  

- Fabryka Handballu – hala OSiR II
12:15 – 13:30 – Zajęcia z piłki ręcznej – kat. SP - Fabryka Handballu – hala OSiR II
13:30 – 15.00 – Akademia Techniki Piłki Nożnej dzieci 10-12 lat 

– Football Academy – hala OSiR I

22.02.2019 – piątek
09.00 – 12.00 – Udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
10.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni w tym wodny tor przeszkód  

– młodzież szkolna**- kryta pływalnia OSiR  
09.00 – 21.00 – Wodny tor przeszkód dla wszystkich na zasadach ogólnych  

- kryta pływalnia OSiR
9:30 – „Zjazd na byle czym” – stok w Morsku (transport autokarem dla pierw-

szych 50 osób, zapisy do 20.02.19 pod numerem telefonu 32 672 43 37, 
nagradzane będą oryginale pomysły) – (*”byle co” nie może być większe niż 
100cm x 70cm x 40 cm) 
* w przypadku braku śniegu, „zjazd na byle czym” zostanie zamieniony na turystykę jurajską – Góra 

Zborów

10:00 – 14:00 – Turniej tenisa kat. żółta (13-18lat) – hala OSiR I
11:00 – 12:00 – Zajęcia z piłki ręcznej – kat. przedszkolaki  

– Fabryka Handballu - hala OSiR II
12:15 – 13:30 – Zajęcia z piłki ręcznej – kat. SP – Fabryka Handballu - hala OSiR II
13.30 – 15.00 – Akademia Techniki Piłki Nożnej dzieci 10-12 lat   

– Football Academy– hala OSiR I

23.02.2019 – sobota
09.00 – 14.00 – Udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
11.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni  – młodzież szkolna** 

- kryta pływalnia OSiR

24.02.2019 – niedziela
09.00 – 14.00 – Udostępnienie lodowiska* – młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
11.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni  – młodzież szkolna** 

- kryta pływalnia OSiR
12.00 – 18.00 – Turniej OSiR Cup Fifa 2019 (drużyny 2vs2) Zgłoszenia będą przyjmowane 

osobiście w biurze OSiR lub mailowo -  osir@osir.net.pl do 21.02.19 do 
godz. 15:00. Każdy uczestnik (od 12 lat) musi posiadać zgodę rodzica na 
uczestnictwo w turnieju (druk do pobrania  ze strony OSiR www.osir.net.
pl). Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnego pada i kontrolera - 
mała hala OSiR

16.00 – 19.00 – Zawierciańska Amatorska Liga Siatkówki – hala OSiR I
16.00 – 19.00 – Zawierciańska Liga Futsalu – hala OSiR II

Uwagi:
* W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych imprezy OSiR zostaną odwołane.

** Bezpłatne udostępnienie lodowiska i krytej pływalni dla dzieci i młodzieży szkolnej za okazaniem legitymacji.
Udział we wszystkich zajęciach za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego – wzór oświadczenia zgody do pobrania na stronie: www.osir.net.pl 

WSZYSTKIE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ OSIR SĄ BEZPŁATNE
Hala OSiR I – ul. Moniuszki 10 • Hala OSiR II – ul. Blanowska 40 • Hala OSiR III – Wymiennik ul. Piłsudskiego 73a • Kryta Pływalnia OSiR – ul. Pomorska 61 • Lodowisko OSiR – ul. Wierzbowa •

Ośrodek Sportu i Rekreacji Zawiercie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć ze względu na organizacje imprez sportowych lub innych okoliczności.

Dowiedz się więcej: 

511 867 840
marcinlangner82@wp.pl

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

• UKŁADANIE PŁYTEK 
• WYKONYWANIE GŁADZI
• MALOWANIE
• SUFITY PODWIESZANE

UNIWERSAL
udźwigniemy nawet najcięższy problem

• Usługi dźwigami od 30 - 160 ton 
• Zwyżki do 60 m 
• Ładowarki teleskopowe do 17 m
• Platforma do 30 ton 
• Transport 

www.dzwigi-uniwersal.pl

tel. 32 649 16 00
601 747 264

Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

MEBLE NA WYMIAR
• Kuchenne • Szafy i garderoby • 
• Łazienkowe • Biurowe • Pokojowe 
• Stoły • Krzesła • Ławy • Komody • RTV MEBLE

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

 WYNAJMIE 2 LOKALE UŻYTKOWE 
POD DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ. 

PHU BRODZIK SP. J.

Cena wynajmu do uzgodnienia.

Lokale znajdują się na parterze, z miejscem 
parkingowym przy ul. 11 Listopada 2/4 w Zawierciu, 

obecnie w trakcie modernizacji. 

32 67 013 00 w. 108Informacje pod nr tel. 

 698 805 242

REKLAMA
W  GAZECIE

Nie Czekaj i Dołącz 
do Najlepszych!

NIE BĄDŹ BAŁWANEM NA STOKU!
PRZYPOMINAMY!

Narciarstwo oraz snowboard, tak jak wszystkie inne sporty, pociągają za sobą ryzyko. Reguły FIS należy traktować jako idealny wzorzec zachowania dla 
odpowiedzialnego i ostrożnego narciarza lub snowboardera, a ich celem jest unikanie wypadków na trasach narciarskich. Odnoszą się do wszystkich narciarzy 
i snowboarderów. Obowiązkiem narciarza lub snowboardera jest zaznajomienie się z tymi zasadami oraz ich przestrzeganie. W przypadku ich nieprzestrzega-
nia, jeżeli dojdzie do wypadku, zachowanie narciarza lub snowboardera może skutkować pociągnięciem go do go do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. 

Kodeks zachowania dla narciarzy i snowboarderów
1. Wzgląd na inne osoby. Każdy narciarz lub snowboarder powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla 

innej osoby.

2. Sposób jazdy na nartach i snowboardzie oraz panowanie nad prędkością. Każdy narciarz lub snowboarder powinien kontrolować sposób jazdy. Powinien on dostosować 
szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu. 

3. Wybór kierunku jazdy. Narciarz lub snowboarder nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboarderów znajdującym 
się przed nim. 

4. Wyprzedzanie. Narciarz lub snowboarder może wyprzedzać innego narciarza lub snowboardera z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, że zostawi wystarczająco 
dużo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboarderowi na wykonanie przez niego wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów. 

5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku. Narciarz lub snowboarder, wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając 
się w górę stoku, musi spojrzeć i w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

6. Zatrzymanie na trasie. O ile nie jest to absolutne konieczne, narciarz lub snowboarder musi unikać zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej 
widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboarder winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

7. Podchodzenie i schodzenie na nogach. Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich. Każdy narciarz lub snowboarder winien stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń tras.

9. Wypadki. W razie wypadku każdy narciarz lub snowboarder winien udzielić poszkodowanym pomocy. 

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości. Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe. 
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POLICJA

http://www.zawiercie.slaska.policja.gov.pl/

POSZUKIWANY RADOSŁAW SIKORA
Radosław Sikora jest poszukiwany na podstawie listu gończego wystawionego przez 
Sąd Rejonowy w Zawierciu. Ukrywający się mężczyzna ma do odbycia karę pozbawienia 
wolności za popełnione wcześniej przestępstwo z art. 158 § 2 kk.
Rysopis: wzrost 178 cm, waga około 80 kg, włosy proste koloru ciemno blond, uzębienie 
pełne, na plecach ma tatuaż przedstawiający chińskie znaki, na prawej łydce i kostce ma 
tatuaż typu tribal i na palcu prawej dłoni tatuaż nietoperza.
Osoby znające miejsce pobytu poszukiwanego lub posiadające informacje mogące 
przyczynić się do jego zatrzymania, proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny 
z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, tel. 32 
67 38 280 lub z najbliższą jednostką policji tel. 112. Informacje można przekazać także 
drogą elektroniczną na adres: kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl lub za pomocą 
formularza „Powiadom nas”.
W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!

KTO ROZPOZNA TYCH MĘŻCZYZN?
Kradzieży w jednym ze sklepów na terenie Łaz dokonało dwóch mężczyzn. Ich łupem 
były artykuły spożywcze i przemysłowe. Najprawdopodobniej przyjechali ciemnym 
samochodem marki Renault. Pierwszy z podejrzanych ubrany był w kurtkę z kapturem 
w kolorze zielono – szarym, czarne spodnie dresowe oraz czarne obuwie sportowe. Drugi 
mężczyzna miał na sobie szarą bluzę sportową z kapturem , czarne spodnie dresowe 
i czarne buty sportowe.
Osoby, które rozpoznają tych mężczyzn lub mają jakiekolwiek informacje, mogące pomóc 
w ich identyfikacji, proszone są o kontakt z policjantami prowadzącymi sprawę tel. (32) 
67 85 610 lub (32) 67 38 255. Informacje można także przekazać w formie elektronicznej 
na adres e-mail: lazy@zawiercie.ka.policja.gov.pl Do dyspozycji jest również formularz 
„Powiadom nas”, zamieszczony na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji 
w Zawierciu. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość.

ODPOWIE ZA KOLEJNY FAŁSZYWY ALARM
Policjanci z wydziału prewencji zatrzymali 28-letniego sprawcę fałszywego alarmu. 
Mężczyzna we wtorek zadzwonił do dyżurnego zawierciańskiej komendy i powiadomił 
o podłożeniu ładunku wybuchowego. Bezmyślne zachowanie zawiercianina wywołało 
szereg działań. Na podstawie nagrania rozmowy telefonicznej został szybko rozpoznany. 
Wcześniej już kilka razy informował o podłożonych bombach. Wszystkie alarmy okazały 
się fałszywe. Zatrzymany zawiercianin trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj został 
przesłuchany i usłyszał zarzut. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Jego 
dalszy los leży w rękach Sędziego. Za przestępstwo, jakim jest wywołanie fałszywego 
alarmu, grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca popełnia go 
w warunkach recydywy to może spędzić w więzieniu nawet 12 lat.
Anonimowy telefon o podłożeniu ładunków wybuchowych uruchamia całą lawinę działań 
policji i innych służb zaangażowanych w zabezpieczenie miejsca rzekomego podłoże-
nia ładunku. Autorzy takich "głupich żartów" są jednak bardzo szybko ustalani . Kiedy 
przychodzi zapłacić za taką akcję z reguły przestaje im być do śmiechu.

WSPÓLNE DZIAŁANIA POLICJANTÓW I CELNIKÓW
Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu uzyskali informację, że w dwóch lokalach 
na terenie Zawiercia i Poręby mogą znajdować się nielegalne automaty do gier hazardowych. W sobotę wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu 
Celno-Skarbowego w Częstochowie skontrolowali legalność urządzeń oraz posiadane zezwolenia. W związku z podejrzeniem naruszenia prze-
pisów zabezpieczono 4 nielegalne automaty.
Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary pieniężne tj. 100 tys. zł od 
jednego automatu. Tak wysoką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wynajmuje 
lub wydzierżawia lokal pod nielegalne automaty do gier hazardowych.

POSIADAŁ NIELEGALNĄ BROŃ I AMUNICJĘ
W domu 58-letniego mężczyzny policjanci zabezpieczyli sztucer, 
25 sztuk amunicji ostrej kal. 5,6 mm oraz 2 wiatrówki. Jedna z nich 
została przerobiona na broń ostrą. Zostaną one dokładnie zbada-
ne przez biegłych z zakresu balistyki.. Mundurowi znaleźli tam 
także około 100 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. 
Właściciel strzelby myśliwskiej został zatrzymany w policyjnym 
areszcie. We wtorek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania 
broni i amunicji. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli 
kilka tysięcy złotych. Wobec mieszkańca gminy Łazy prokurator 
zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. 

KIEROWCY NA „PODWÓJNYM GAZIE”
 W Porębie 60-letni mężczyzna wydmuchał prawie 2 promile. Kierował peugeotem wbrew obowiązującemu zakazowi. Do kolejnego zatrzymania 
doszło na ul. Mrzygłodzkiej zatrzymano kierowcę fiata doblo. Miał prawie 0,6 promila alkoholu w organizmie. Trzeci to kierowca skody superb, który 
jechał drogą krajową nr 78 . Badanie jego stanu trzeźwości wykazało ponad 0,7 promila. Kolejny raz ostrzegamy przed skutkami jazdy po alkoholu.

#STOPPRZEMOCY
Policjanci w całym kraju zatrzymali już ponad dwadzieścia osób podejrzanych o kierowanie gróźb pod adresem 
prezydentów, przedstawicieli administracji publicznej, samorządowców, polityków czy też takich, które publicznie 
drwiły ze śmierci tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska. O zatrzymaniach powiadomiono prokuratury, którym 
przekazano zgromadzone materiały dowodowe. Dziękujemy wszystkim obywatelom i mediom za czujność jaką 
się wykazały i przekazały Policji informacje o bezprawnych wpisach czy komentarzach. Jednocześnie przypo-
minamy, że w cyberprzestrzeni nie jesteśmy anonimowi i bezkarni, a każde nasze działanie pozostawia ślad.

W ostatnich dniach policjanci w całym kraju odnotowali wzmożoną ilość zgłoszeń od obywateli dotyczących 
obraźliwych wpisów internetowych jak i też gróźb karalnych kierowanych telefonicznie, a także nawoływania do 
popełnienia przestępstwa w stosunku do prezydentów, przedstawicieli administracji publicznej, samorządowców, 
polityków z różnych ugrupowań politycznych.

Informacjami tymi niezwłocznie zajęli się policjanci z Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP, które koordynuje 
działania wydziałów w całym kraju, a także funkcjonariusze z Komend Wojewódzkich Policji. Zebrane dane 
natychmiast były przekazywane policjantom operacyjnym, którzy dokonywali sprawdzeń i kolejnych ustaleń. 
Wytypowane osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do komend Policji. Po przekazaniu zgromadzonych w tych 
sprawach materiałów dowodowych prokuratorom zatrzymani usłyszeli zarzuty. O dalszym ich losie zadecyduje sąd.

Dziękujemy mediom oraz innym osobom, które wykazały się czujnością i niezwłocznie przekazały Policji infor-
macje o bezprawnych internetowych wpisach czy telefonach.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich o rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z portali i komunikatorów 
internetowych. Policjanci przypominają o odpowiedzialności za każde bezprawne zachowanie, a także słowa kierowane wobec innych ludzi 
różnymi drogami. Często znieważenia, czy kierowanie gróźb karalnych, zwłaszcza, gdy są popełniane za pośrednictwem telefonu, czy mediów 
elektronicznych, traktowane są przez ludzi niepoważnie. Nie zdają sobie oni sprawy, że w każdej takiej sytuacji, na wniosek osoby poszkodo-
wanej, mogą im grozić poważne konsekwencje prawne. Osoby takie nie mogą czuć się bezkarnie. Funkcjonariusze w całym kraju na bieżąco 
monitorują sieć i mają możliwości ustalenia i zatrzymania sprawców tego typu przestępstw oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej.

POMOC DROGOWA 24H

Tel. 515-6666-20

Prowadzimy również
sprzedaż samochodów 

osobowych sprowadzonych 
z zagranicy

www.pomocdrogowazawiercie.pl
F.H.U. MADACARS, 42-400 Zawiercie

Dyspozycyjność 24h / 7 dni w tygodniu
• Holowanie pojazdów osobowych 
   na terenie kraju
• Możliwość zabrania do 6 osób!!!
• Pomoc techniczna na miejscu
• Doświadczenie
• Sprowadzanie pojazdów 
   z zagranicy
• Wynajem lawety z kierowcą

• Holowanie pojazdów osobowych 
   na terenie kraju
• Możliwość zabrania do 6 osób!!!
• Pomoc techniczna na miejscu
• Doświadczenie
• Sprowadzanie pojazdów 
   z zagranicy
• Wynajem lawety z kierowcą

Konkurencyjne ceny!

Firma GRUWAR 

• AUTOSZYBY 
• WULKANIZACJA OPON 
• MECHANIKA POJAZDOWA 

Zawiercie, ul. Blanowska 122G 
pn. - pt. 8.00 - 20.00, sob. 8.00 - 17.00 

• USŁUGI TRANSPORTOWE 
• USŁUGI AUTOLAWETĄ 
• POMOC DROGOWA 24/H

tel. 694 656 022 • 698 134 400 

   tel. 883 555 937

Reklamy
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Humana Anna Mucha

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekzawiercianski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-zawiercianski.pl

"Gwarek Zawierciański" jest kolportowany w miejscowościach: 
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice •  
• Fugasówka • Irządze • Kiełkowice • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy • 
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba •   
• Pradło • Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń  • Sokolniki •  
• Szypowice • Turza • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec.  
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych 
na terenie powiatu zawierciańskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest 
własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO

 v DIABLO. WYŚCIG O WSZYSTKO  
Reżyseria: Michał Otłowski; Gatunek: Akcja; Produkcja: Polska  
• 2019-02-01 22:30 - 2D • 2019-02-02 21:45 - 2D • 2019-02-03 21:45 - 2D • 2019-02-10 22:00 - 2D 

 v RALPH DEMOLKA W INTERNECIE  
Reżyseria: Rich Moore, Phil Johnston; Gatunek: Animacja, Familijny, Komedia; Produkcja: USA  
• 2019-02-02 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-02 16:00 - 3D (Dubbing) • 2019-02-03 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-02-03 16:00 - 3D (Dubbing) • 2019-02-04 16:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-05 16:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-02-06 16:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-07 16:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-08 15:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-02-10 10:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-10 14:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-10 16:00 - 2D (Dubbing) 

 v MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3 
Reżyseria: Kordian Piwowarski; Gatunek: Komedia obyczajowa; Produkcja: Polska 
• 2019-02-02 18:00 - 2D • 2019-02-02 20:00 - 2D • 2019-02-03 18:00 - 2D • 2019-02-03 20:00 - 2D  
• 2019-02-04 18:00 - 2D • 2019-02-04 20:00 - 2D • 2019-02-05 18:00 - 2D • 2019-02-05 20:00 - 2D  
• 2019-02-06 18:00 - 2D • 2019-02-06 20:00 - 2D • 2019-02-07 18:00 - 2D • 2019-02-07 20:00 - 2D 

 v PLANETA SINGLI 3 
Reżyseria: Sam Akina, Michał Chaciński; Gatunek: Komedia romantyczna; Produkcja: Polska  
• 2019-02-08 17:00 - 2D • 2019-02-09 21:00 - 2D • 2019-02-10 18:00 - 2D • 2019-02-10 20:15 - 2D  
• 2019-02-11 18:00 - 2D • 2019-02-11 20:15 - 2D • 2019-02-12 18:00 - 2D • 2019-02-12 20:15 - 2D  
• 2019-02-13 18:00 - 2D • 2019-02-13 20:15 - 2D • 2019-02-14 18:00 - 2D • 2019-02-14 20:15 - 2D  
• 2019-02-15 21:30 - 2D • 2019-02-16 19:00 - 2D • 2019-02-16 21:00 - 2D • 2019-02-17 19:00 - 2D 
• 2019-02-17 21:00 - 2D • 2019-02-18 19:00 - 2D • 2019-02-18 21:00 - 2D • 2019-02-19 19:00 - 2D 
• 2019-02-19 21:00 - 2D • 2019-02-20 19:00 - 2D • 2019-02-20 21:00 - 2D • 2019-02-21 19:00 - 2D  
• 2019-02-21 21:00 - 2D 

 v MAŁA STOPA 
Reżyseria: Karey Kirkpatrick; Gatunek: Animacja; Produkcja: USA  
• 2019-02-10 12:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-11 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-11 16:00 - 3D (Dubbing)  
• 2019-02-12 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-12 16:00 - 3D (Dubbing) • 2019-02-13 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-02-13 16:00 - 3D (Dubbing) • 2019-02-14 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-14 16:00 - 3D (Dubbing) 

 v KRÓLOWA ŚNIEGU: PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 
Reżyseria: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin; Gatunek: Animacja, Familijny, Przygodowy; Produkcja: Rosja  
• 2019-02-11 09:30 - 2D (Dubbing) • 2019-02-12 09:30 - 2D (Dubbing) • 2019-02-13 09:30 - 2D (Dubbing) • 2019-02-
14 09:30 - 2D (Dubbing) 

 v MARY POPPINS POWRACA 
Reżyseria: Rob Marshall; Gatunek: Musical; Produkcja: USA 
• 2019-02-11 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-12 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-13 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-14 13:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-02-15 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-16 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-17 13:00 - 2D (Dubbing) 

 v JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3 
Reżyseria: Dean DeBlois; Gatunek: Animacja, Familijny, Przygodowy; Produkcja: USA  
• 2019-02-15 09:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-15 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-16 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-16 15:15 - 2D (Dubbing)  
• 2019-02-16 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-17 11:00 - 2D (Dubbing)  • 2019-02-17 15:15 - 2D (Dubbing) • 2019-02-17 17:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-02-18 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-18 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-18 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-19 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-02-19 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-19 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-20 11:00 - 2D (Dubbing)  • 2019-02-20 15:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-02-20 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-21 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-21 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-21 17:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-02-22 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-22 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-22 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-23 13:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-02-23 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-23 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-24 09:00 - 2D (Dubbing)  • 2019-02-25 13:00 - 2D (Dubbing) 
• 2019-02-25 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-25 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-26 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-26 15:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-02-26 17:00 - 2D (Dubbing)  • 2019-02-27 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-02-27 17:00 - 2D (Dubbing) 

 v KOBIETY MAFII 2 
Reżyseria: Patryk Vega; Gatunek: Sensacyjny; Produkcja: Polska  
• 2019-02-22 19:00 - 2D • 2019-02-22 21:00 - 2D • 2019-02-23 19:00 - 2D • 2019-02-23 21:00 - 2D • 2019-02-24 18:00 - 2D  
• 2019-02-24 20:15 - 2D • 2019-02-25 19:00 - 2D • 2019-02-25 21:00 - 2D • 2019-02-26 19:00 - 2D • 2019-02-26 21:00 - 2D  
• 2019-02-27 19:00 - 2D • 2019-02-27 21:00 - 2D • 2019-02-28 20:30 - 2D

ul. Miechowska 12, Wolbrom
kom. 504 517 454, tel. 32 644 11 05

• ORTODONCJA 
     Kompleksowe leczenie
     dzieci i dorosłych

• IMPLANTY
     Uzupełnienie braku pojedynczego 
        zęba jak i całego uzębienia

• CYFROWY RTG 
• TOMOGRAFIA 

dentysta-wolbrom.pl

Informacje
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OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH
ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy 
oskplazy@interia.pl

znajdź nas na
Facebooku

Czynne Pon. - Pt. 700 - 2000

                         Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

     Zawiercie
ul. Daszyńskiego 8a

tel. 601-176-831

    Kromołów
ul. Filaretów 6

tel. 603-451-908

     Poręba
ul. LWP 24A

tel. 785-993-444

   Pilica
ul. Plac Mickiewicza 11

tel. 607-449-010

     Zawiercie
ul. Piłsudskiego 87A

tel. 607-123-245

     Zawiercie
ul. Zegadłowicza 36

tel. 607-357-823

     Zawiercie
ul. Okólna 103

tel. 691-141-470

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy

do współpracy 
tel. 32 672-29-89

   Zawiercie
Wschodnia 5a/2
tel. 667 640 667

• POMAGAMY W UZYSKANIU DOFINANSOWANIA 
   Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 
• TERMOMODERNIZACJA DOMU NAWET ZA 0 ZŁOTYCH 
• PRZYŁĄCZA GAZOWE

• CENTRUM OCIEPLEŃ 
• MATERIAŁY IZOLACYJNE 
• TYNKI I FARBY 
• PARAPETY
• OKNA I DRZWI 
• KOTŁY
• REKUPERACJA 

NISKIE CENY
BEZPŁATNE WYCENY I POMIARY

tel. 796 450 490 • Zawiercie, ul. 11 Listopada 9 • biuro@ocieplenia.org • www.ocieplenia.org 

Reklamy


