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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 

Twój e-PIT – nowa usługa
To sprawne rozliczania się z urzę-
dem skarbowym z uzyskanych za 
2018 rok dochodów oraz możliwości 
szybkiego uzyskania zwrotu podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
dzięki nowej usłudze Twój e-PIT.
Co to jest Twój e-PIT? Twój e-PIT 
to zeznanie podatkowe PIT-37 
lub/i PIT-38, które 15 lutego 
udostępnione zostanie w serwisie 
https://www.podatki.gov.pl (nie 
trzeba składać żadnego wniosku 
w tej sprawie). Znajdą się w nim 
informacje od pracodawcy, dane 
z ubiegłorocznych zeznań, takie 
jak numer rachunku bankowego, 
ulga na dzieci czy dane organi-

zacji pożytku 
p u b l i c z n e g o 
(OPP). Dane te 
można zmienić 
(np. dodając informacje o innych 
ulgach, z których osoba zaintere-
sowana korzysta) lub zatwierdzić 
(jeśli są prawidłowe i nie wymagają 
aktualizacji).
Od tego roku podatnicy rozlicza-
jący się elektronicznie mogą liczyć 

także na szybszy zwrot nadpła-
conego podatku dochodowego. 
W przypadku tych osób termin 
zwrotu wynosi 45 dni, zamiast 
standardowych 3 miesięcy. 

 v zawiercie.eu

Rusza akcja doręczenia mieszkańcom 
Zawiercia rocznych decyzji podatkowych

Pracownicy Urzędu Miasta dostarczą 
mieszkańcom Zawiercia roczne decyzje 
podatkowe związane z podatkiem od 
nieruchomości, leśnym i rolnym.
W przypadku nieobecności 
mieszkańca urzędnik jest zobo-
wiązany zostawić w skrzynce 
pocztowej zawiadomienie 
o możliwości odbioru korespon-
dencji w siedzibie Urzędu lub 
kontaktu telefonicznego celem 
umówienia dogodnego terminu 
doręczenia decyzji. Doręczyciel 
może również przekazać pismo 
osobom trzecim (pełnoletnie-
mu domownikowi, sąsiadowi 

lub dozorcy domu), 
jednak również 
wtedy umiesz-
cza zawiadomie-
nie w oddawczej 
skrzynce poczto-
wej lub na drzwiach mieszka-
nia adresata, albo w widocznym 
miejscu przy wejściu na posesję.
Osoby odpowiedzialne za dorę-
czenie nie przyjmują żadnych 
wpłat, wszelkie operacje finan-

sowe należy dokonywać wyłącz-
nie przelewem bankowym lub 
w kasach Urzędu przy ul. Leśnej 
2 i ul. Krzywej 3.

 v zawiercie.eu

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

"PRZYJAŹŃ" SYMBOLEM KONCERTU 
NOWOROCZNEGO RZPIT "ZAWIERCIE"

Koncerty noworoczne to wspaniała coroczna tradycja Reprezentacyjnego Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Zawiercie”, ten ostatni - sobotni zapisze się w naszej pamięci 
pod znakiem "przyjaźni", która stała się motywem przewodnim koncertu, a co 
za tym idzie dedykacją dla wszystkich przyjaciół RZPiT. Jak każdy Nowy Rok 
i ten przyniósł zmiany, po ponad dwudziestu latach z zespołem pożegnała się 
jego założycielka, główna choreograf i najwierniejsza przyjaciółka Pani Anna 
Szymańska, przekazując tym samym opiekę nad zespołem swoim następcom. 
Było kolorowo, energicznie i wzruszająco... 
Wyrazy smutku z powodu roz-
stania, ale i wielkiej radosci oraz 
dumy Pani Ania ujęła w liście, 
który odczytano podczas kon-
certu. Podziękowała w nim swo-
im "byłym " już podopiecznym 
za lata współpracy, nie zapomi-
nająć  także o wszystkich tych, 
którzy swoją pomocą i zaanga-
żowaniem wspierali działalność 
i rozwój RZPiT.
"Przyjaźń" stała się symbolem 
sobotniego koncertu, a trzeba 
przyznać, że członkowie zespo-
łu przez lata działalności przy-
jaciół zyskali wielu. RZPiT to 
mała, ale zgrana rodzina, do 
której zgromadzeni na sali 
widowiskowej Miejsk iego 
Ośrodka Kultury "Centrum" 
goście mogli zbliżyć się bardziej, 
dzięki specjalnie przygotowa-
nemu na tę okazję pokazowi. 
Krótkie zestawienie pamiątko-
wych fotografii z działalności 
zespołu stało się wstępem do 
oficjalnego rozpoczęcia tego 
wyjątkowego spotkania i przy-
witania przybyłych gości, wśród 
których nie mogło zabraknąć 
Gospodarza Koncertu Pre-
zydenta Miasta Zawiercie - 

Łukasza Konarskiego, któremu 
towarzyszyli Sekretarz Miasta 
- Agata Jarza-Korpyś i Skarbnik 
Miasta - Marcin Gawłowicz. 
Wśród zaproszonych poja-
wili się także: radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego Rafał 
Porc, posłanki - Anna Nemś 
oraz Danuta Nowicka, Staro-
sta Powiatu Zawierciańskiego 
- Gabriel Dors, członkowie 
Rady Miejskiej, członkowie 
Rady Powiatu z przewodniczą-
cą Małgorzatą Benc, a także 
dyrektorzy, przedstawiciele jed-
nostek organizacyjnych miasta, 
rodziny i przyjaciele zespołu. 
Wszyscy goście stali się świad-

kami kolejnego barwnego wido-
wiska, pełnego energii, tańców, 
muzyki i śpiewów w wykonaniu 
grup zawierciańskiego Repre-
zentacyjnego Zespołu Pieśni 
i Tańca, Małego Zawiercia 
oraz zaproszonych na tę okazję 
reprezentantów Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca "Lachy" 
z Nowego Sącza. Na scenie 
zaprezentowano, m.in. łowic-
ki taniec ludowy, krakowiaka 
narodowego i wschodniego oraz 
niezapomnianą polkę. Wieczór 
dopełnił występ Kapeli Janicek. 

 v zawiercie.eu

Informacje
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Prezydent Miasta Zawiercie oraz Społeczna Rada Kombatantów zapraszają na 
obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości odbędą 
się 1 marca na skwerze AK w Zawierciu (ul. Powstańców Śląskich). 

OBCHODY 75 ROCZNICY  
PACYFIKACJI RYCZOWA

21 lutego 1944 roku- to czarna data w historii Ryczowa-data, która przyniosła 
zło, ból… i łzy. W odwecie za działalność partyzancką Niemcy otworzyli ogień do 
grupy mężczyzn. 12 mieszkańców wsi zginęło na miejscu, pozostałych zabrano 
na posterunek żandarmerii do Pilicy. Tam w ciągu dwóch dni zmarły kolejne trzy 
osoby. Żaden z zamordowanych wówczas mężczyzn nie przekroczył 40 roku życia. 
Większość to dwudziestolatkowie, którzy pozostawili maleńkie dzieci, a ci, którzy 
jeszcze nie założyli rodzin, osierocili zapracowanych rodziców...
Minęło już 75 lat od tragicznych 
wydarzeń. Uroczyste, upamiętnia-
jące obchody rozpoczęły się mszą 
świętą w Kościele pw. Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny 
w Ryczowie. Następnie w obecności 
Orkiestry OSP Ryczów, jednostek 
Straży OSP, uczestnicy udali się 
pod pomnik poległych, gdzie skła-
dano wieńce.
Burmistrz Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec Anna Pilarczyk- Sprycha 
podziękowała zebranym za licz-
ne uczestnictwo w tegorocznych 
obchodach : ,,Nasze społeczeństwo 
w tym szczególnym czasie w roku 
łączy potrzeba wspomnień, dlatego 
chciałabym podziękować wszyst-
kim zaangażowanym w organizację 
tegorocznych obchodów. Jako Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, prywatnie związana z historią 
Ryczowa jestem dumna, że Historia 
ta choć już bardzo odległa nadal 
przekazywana jest pokoleniom, 
a pamięć o poległych nie ustaje”.
W wydarzeniu uczestniczyli: Prze-
wodnicząca Rady Powiatu zawier-
ciańskiego- Małgorzata Benc, 
Członek Zarządu Powiatu Zawier-
ciańskiego – Włodzimierz Sty-
czyński, Radna Powiatu Zawier-
ciańskiego- Maria Milejska, Radni 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu: 
Wanda Bednarz, Beata Jakacz, 
Bożena Bednarz, Beata Paweł-
czyk, Wioletta Baran, Stanisław 
Smętek oraz Jerzy Janoska, przed-
stawiciele Biur Poselskich Hanna 
Krzemińska (Biuro Wicemarsza-
łek Sejmu RP - Barbary Dolniak), 
Edmund Bednarz i Marek Wró-
bel reprezentujący Biuro Poseł na 
Sejm RP- Danuty Nowickiej oraz 
Jacek Dudek (Biuro Poseł na Sejm 
RP- Ewy Malik). Wśród zgroma-
dzonych gości znaleźli się również 
Prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Zawierciańskiej-Jacek 
Panek, Komendant Komisariatu 
Policji w Ogrodzieńcu- ASP. Szt. 
Grzegorz Olechnowicz, a także 
Bożena Jałowiec oraz Jerzy Kajdan- 

dzieci zmarłego niespełna rok temu 
Stefana Kajdana- ostatniego z oca-
lałych z pacyfikacji Ryczowa, który 
co roku uczestniczył w obchodach.
Podczas uroczystości odczytano 
list Posła na Sejm RP Waldemara 
Andzela, który nie mógł uczestni-
czyć w uroczystości ze względu na 
obowiązki parlamentarne.
Asystę Wojskową wystawił 34 
Śląski dywizjon rakietowy Obrony 
Powietrznej z Bytomia.
Wydarzenie uświetniła akademia 
upamiętniająca wydarzenia z 21 
lutego 1944 roku przygotowana 
przez uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Ryczowie.

 v ogrodzieniec.pl

SALON MATERACY I ŁÓŻEK

MATERACE
również MEDYCZNE

do 20% taniej

ŁÓŻKA
tapicerowane 

i drewniane
na wymiar

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

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

Profesjonalne doradztwo!

W Zawierciu powstał ogólnopolski związek
Sąd Rejonowy w Częstochowie wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego - Polski 
Związek Stowarzyszeń Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum z siedzibą w Zawier-
ciu. Mamy od stycznia br. w Zawierciu związek i siedzibę polskiego związku.
- Związek powstał z mojej inicjatywy, 
działając w imieniu Klubu Signum 
Polonicum w Zawierciu zapropono-
wałem Klubom Signum Polonicum 
działającym w kraju, aby utworzyć 
Związek. Spotkanie założycielskie 
odbyło się w listopadzie 2017 r. – mówi 
Zbigniew Sawicki, twórca Signum 
Polonicum.
- Powołanie Związku oznacza m.in. 
to, że od dziś mamy prawo reprezen-
tować nasz ukochany kraj - Polskę! 
Mamy prawo do Godła, Hymnu, 
Flagi i Barw Narodowych. Mamy 
głos o ogromnej sile i mamy prawo 
do budowania i kształcenia kadry 
sędziowskiej, trenerskiej, szkolenia 
reprezentantów Polski, do udziału 

w zawodach międzynarodowych rangi 
Mistrzostw Europy i Świata. Może-
my być członkami podobnych Związ-
ków rangi europejskiej i światowej. 
Jesteśmy jedynym i pełnoprawnym 
reprezentantem polskiej sztuki walki 
Signum Polonicum na arenie mię-
dzynarodowej. Liczę, że dzięki naszej 
inicjatywie i powołaniu Związku zyska 
nasze miasto już choćby z samego fak-
tu, że jest siedzibą Polskiego Związku, 

a każda nasza inicjatywa będzie miała 
Zawiercie w podtytule.
Polski Związek Stowarzyszeń Pol-
skiej Sztuki Walki Signum Polonicum 
(w skrócie: Polski Związek Signum 
Polonicum - PZSP). Nr KRS – 
0000766149, NIP: 649-231-50-94, 
REGON: 38233355300000. Siedziba: 
ul. Paderewskiego 51, Zawiercie.

 v zawiercie.eu

Reklama
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NOWY ZESPÓŁ SPECJALISTÓW - PREZESI, DYREKTORZY I NACZELNICY
Przedstawiamy Państwu naszych nowych prezesów spółek, dyrektorów jednostek i naczelników wydziałów. Nowy zespół specjalistów będzie teraz pra-
cował maksymalnie efektywnie w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. Prezentujemy poniżej dokładne informacje o każdej z osób.

Katarzyna Stachowicz 
Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia 
podyplomowe Master of Business Administration, posiada 
dyplom Ernst&Young oraz studia podyplomowe na kierunku 
fundusze strukturalne w Unii Europejskiej. Główny specja-
lista ds. Rozwoju w Urzędzie Miasta Chorzowa, kierownik 
działu promocji i informacji w Koksowni Przyjaźń, zastępca 
dyrektora departamentu komunikacji społecznej w Górno-
śląskim Związku Metropolitalnym. Dyrektor ds. koordynacji 
projektów inwestycyjnych w spółce Olmet. Przewodnicząca 
Rady Nadzorczej spółki Wojkowickie Wody. Poseł na Sejm 
RP, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, społeczniczka.

Grażyna Szlęk 
Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie 
Wrocławskim: uzyskanie dyplomu magistra praw, studia pody-
plomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w zakresie 
prawa gospodarczego, praca na stanowiskach kierowniczych 
w Hucie „Zawiercie”, członek rad nadzorczych spółek: „HZ-

-Service”, „Centrum Zawiercie”. Zastępca Kierownika Oddziału 
Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, prezes 
SPOG Sp. z o.o. w Zawierciu, pracownik biura zarządu spółki 
Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka oraz prezes 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu.

Krzysztof Tomczak 
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej

Wykształcenie wyższe menedżerskie - poziom Master of 
Business Administration, związany z gospodarką odpadów 
komunalnych i niebezpiecznych. Pracował w firmie miejskiej 
w Zabrzu prowadzącej składowisko odpadów komunalnych 
potem w firmie FCC Environment (ASA) zajmującej się 
wywozem i przetwarzaniem odpadów w Polsce i Europie 
zachodniej. Doradca w zakresie przejęcia i zabezpieczenia 
przez Gminę Pyskowice Składowiska Odpadów Komunalnych 
wraz z Kompostownią od likwidowanej Spółki Akcyjnej 
Ekofol II, doradztwo w zakresie przejęcia przez gminę Woj-
kowice udziałów w spółce między gminnej i doprowadzenia 
do utrzymania zakładu.

Marek Ciepaj 
Prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (doktorat). Praca 
w przedsiębiorstwach branży surowców mineralnych na 
stanowiskach zarządczych na terenie województw śląskiego 
i dolnośląskiego. Prowadzenie projektu w ramach kontraktu 
eksportowego w Iraku. Praca w instytucie branżowym i biurze 

projektów oraz kierowanie firmą wodociągowo-
-kanalizacyjną na obszarze województwa ślą-
skiego. Praca w charakterze zastępcy burmistrza 
miasta w województwie śląskim. Ukończenie 
szeregu kursów i szkoleń doskonalących w dzie-
dzinie zarządzania, strategii i organizacji.

Maciej Zaremba 
Dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia

Ukończył studia podyplomowe na kierunkach: 
Dziennikarstwo i komunikacja medialna (UJ), 
Prawo handlowe i gospodarcze (UŚ), Język 
angielski w biznesie (WSBiF w Katowicach), 
Marketing i public relations (UE w Katowi-
cach), Prawo samorządu terytorialnego (UŚ), 
Audyt i kontrola w biznesie i administracji (UE 
w Katowicach), Prawo w ochronie zdrowia (UŚ/
Śląska Izba Lekarska). Obecnie studiuje na kie-
runku: Menadżer e-commerce i social media na 
UE w Katowicach. Pracował m.in. w branży 
energetycznej, badawczej i transportu zbiorowego. Pracował 
w spółce Energoprojekt-Katowice, IChPW, w Kolejach Ślą-
skich sp. z o.o. i PKM w Jaworznie sp. z o.o.

Justyna Miszczyk 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Absolwentka Politechniki Częstochowskiej na Wydziale 
Informatyki i Inżynierii Materiałowej, studia na Wyższej 
Szkole Biznesu na Wydziale Nauk Stosowanych, specjalizacja 
z zakresu organizacji i pomocy społecznej, pracownik w Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zawierciu, 
firmy PAKS'd Tychy oraz specjalista ds. obsługi finansowej 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Koordynator 
zadań projektów unijnych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Szkolenia z zakresu m.in: kontroli zarządczej 
w jednostkach budżetowych i współpracy interdyscyplinarnej 
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Dorota Wnuk 
Dyrektor Miejskiego Zespołu 

Obsługi Administracyjnej Szkół
Absolwentka Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie 
na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Czę-
stochowie. Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg 
przyznane przez Ministra Finansów. Główna księgowa 
w niepublicznym przedszkolu w Zawierciu, praca w zakresie 
rozliczania dotacji, kadry, intendentura. Główna księgowa 
w Biurze Rachunkowym Wyceny Nieruchomości. Prezes 
Stowarzyszenia "Dla Gminy Włodowice", Członek Zarządu 
Powiatu i Komisji Edukacji w Radzie Powiatu Zawierciań-

skiego, Komendant Drużyny Stowarzyszenie Skauting Jurajski, 
główna księgowa w spółce "Eko-Poraj".

Augustyn Hejnosz 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji na kierunku administracja i zarządzanie, ukończył 
Akademię Rolniczą we Wrocławiu z tytułem magistra inżynie-
ra. Licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościa-
mi nadana przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju 
Miast. Główny specjalista ds. eksploatacyjno – technicznych 
i kierownik w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

Patrycja Kowalska 
Naczelnik Wydziału Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 
kierunku ekonomia, specjalizacja z zakresu gospodarowania 
nieruchomościami, studia podyplomowe na kierunku prawo 
zamówień publicznych, a także na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie na kierunku administracja publiczna oraz 
Master of Business Administration na WSB w Dąbrowie 
Górniczej. Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych, 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych UM 
w Zawierciu, Zastępca Kierownika Działu Organizacyjno-

-Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy, Główny spe-
cjalista ds. zamówień publicznych w PUP, Zastępca Dyrektora 
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie, Specjalista 
Sekcji Technicznej w PZD w Myszkowie, Samodzielny 
referent w Starostwie Powiatowym w Myszkowie.

Kamila Dworak 
Naczelnik Wydziału Nieruchomości,  
Gospodarki Miejskiej i Transportu

Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale 
Inżynierii Środowiska i Geodezji na kierunku Geodezja 
i Kartografia, specjalizacja: geodezja rolna i wycena nieru-
chomości (dyplom inżyniera). Praca w OSPEL Sp. z.o.o na 
wydziale montażu. Praca w Urzędzie Miejskim na stanowisku 
podinspektora i inspektora.

Agnieszka Pabisiak 
Naczelnik Wydziału Gospodarczego  

w Urzędzie Miejskim
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 
na Wydziale Filologiczno-Historycznym na kierunku filologia 
polska. Studia podyplomowe w zakresie prawa samorządu 
terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach. Praca w Urzędzie Miasta 
w Zawierciu. Pracownik biura poselskiego.

Maciej Smoleń 
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

Absolwent Akademii Polonijnej w Częstochowie na kierunku 
administracji publicznej. Praca w Starostwie Powiatowym 
w Zawierciu w Wydziale Promocji Powiatu i Współpracy 
z NGO.

 v zawiercie.eu

PRODUCENT WYROBÓW Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm 
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
   poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesneMOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM
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!WSZYSTKO Z DREWNA"U GÓRALA"

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!

OGROMNY WYBÓR 
I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

Informacje
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Adres:                                           Telefon: (32) 672 95 12
ul. Jana Kochanowskiego 4  E-mail:  omegamed@interia.pl
42-450 Łazy 

LEKARZE:
• LEKARZE RODZINNI
• PEDIATRA 
• STOMATOLOG  
• GINEKOLOG-POŁOŻNIK 
• DERMATOLOG
   I ALERGOLOG 
• LARYNGOLOG 
• PSYCHOTERAPIA 
• KARDIOLOG 
• CHIRURG OGÓLNY 
• CHIRURG PIERSI 
• NEUROLOG 
• NEUROCHIRURG 
• UROLOG

WYKONUJEMY: 
• BADANIA
   LABORATORYJNE
• BADANIA
   PRENATALNE - NFZ
• USG, EKG, UKG 
• UROFLOWMETRIE 

Lek.med. Piotr Januszewski
Specjalista chirurgii ogólnej, 

specjalista chirurgii onkologicznej

Jego główną specjalnością jest Chirurgia Piersi                       
a w szczególności zabiegi onkoplastyczne, rekonstruk-
cyjne i estetyczne. Uczestniczy regularnie w licznych 
szkoleniach w Polsce i za granicą.

Tel: 601 200 432   -  chirurgpiersi@gmail.com  - www.chirurgpiersi.januszewski.bigduo.pl 

DIAGNOSTYKA I LECZENIE 
CHORÓB PIERSI:
Kompleksowe leczenie w raku piersi w tym:
• Leczenie oszczędzające BCT 
   z użyciem technik onkoplastycznych
• Podskórna amputacja piersi z jednoczasową rekonstrukcją 
   ekspanderem lub protezą, również z użyciem siatki 
   lub bezkomórkowej macierzy tkankowej - ADM
• Amputacja piersi z odroczoną rekonstrukcją
• Biopsja cienko i gruboigłowa oraz biopsja mammotomiczna
• Leczenie operacyjne zmian łagodnych piersi
• Zabiegii mammoplastyki pomniejszającej
• Implanty piersiowe

LOKALE NA WYNAJEM: 
Do wynajęcia lokale o pow. 40 m2 o przeznaczeniu handlowym, 
usługowym lub biurowym. Atrakcyjna lokalizacja w centrum Łaz, 
blisko Dworca PKP. Przed lokalami duży parking. 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 663 935 168 
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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.

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.

KĄCIK KULINARNY

Tort Pavlova z kremem karmelowym 
i popcornem – prosty przepis!
Tak, zdecydowanie mogę to powiedzieć na głos - jestem bezoholikiem : ) Tak uwielbiam 
ten moment chrupania, odłamywania kawałków bezy.. I jakoś tak wyszło, że od kiedy 
mam piekarnik elektryczny, mało co wykorzystuję go do innych ciast. Po prostu bezy rzą-
dzą! Bezy w postaci tortu bezowego, czy coraz częściej tortu Pavlova. Tym razem chcia-
łam, aby ten tort był inny, lekko słonawy, ale i słodki. Ponieważ przyszedł mi do głowy 
solony karmel to i pomyślałam o popcornie. Beza była cudownie chrupiąca po bokach, 
miękka w środku i do tego ten krem i popcorn chrupiący w zębach. Bosko!
I jeszcze jedno, gdy pokazałam zdjęcie 
na fb od razu podniosły się głosy - ale 
piękna, a mi się taka nie uda... Niepraw-
da. Też bym tak mówiła, gdybym nie 
spróbowała jej zrobić , ale to napraw-
dę proste. Pomyśl ile szczęścia i frajdy 
będzie, gdy spróbujesz i się uda, w co 
naprawdę wierzę! Podstawą wg mnie 
jest piekarnik elektryczny, a potem to 
już idzie. Zatem do roboty!

TORT PAVLOVA
•	 6	białek	+	szczypta	soli
•	 30 dkg cukru pudru
•	 1	łyżeczka	octu	 
winnego	białego

•	 łyżeczka	mąki	ziemniaczanej
•	 papier do pieczenia  
+	ołówek	i	mały	talerz

KREM
•	 36%	śmietana	do	kremów	
(małe	opakowanie)

•	 125	gramów	serka	 
mascarpone

•	 3	łyżki	cukru
•	 5	łyżki	masy	karmelowej	 
z	puszki	+	pół	łyżeczki	soli

•	 1 opakowanie popcornu

Zaczynamy od piekarnika, ponieważ 
ubita piana nie powinna stać w cieple. 
Nastawiamy piekarnika na 110 C.
W metalowej misie ubijamy białka 
wraz ze szczyptą soli, gdy już białka 
zaczną wyglądać jak piana, dodajemy 

po 1 łyżce cukru co kilka obrotów mik-
sera. Gdy dodamy cały cukier, piana 
powinna być błyszcząca, gęsta i sztyw-
na. Wyłączamy mikser, dodajemy ocet 
i mąkę i delikatnie szpatułką wszystko 
mieszamy.
Bierzemy formę, kładziemy na niej 
papier do pieczenia, kładziemy talerzyk 
i obrysowujemy kontur koła. Do tego 
koła przekładamy naszą pianę. Czym 
mniejsze koło, tym wyższa beza.
Gdy już ją nałożymy łyżką, ostrożnie 
wyciągamy jej brzegi do góry, formując 
kopiec.

Wstawiamy do piekarnika na 15 minut 
w 110 C, a potem zmniejszamy grzanie 
na 100 C i 90 minut suszymy bezę nie 
otwierając piekarnika.
 Krem najlepiej zrobić zaraz przed 
podaniem – ubijamy śmietanę 
z cukrem, a gdy już będzie ubita, doda-
jemy mascarpone, a po chwili masę 
karmelową.
 Na wystudzoną bezę od góry wykła-
damy popcorn, przykrywamy kremem 
i posypujemy popcornem, możemy też 
podgrzać 2 łyżki masy i polać nimi 
z góry popcorn.

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

www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Stres, ból i psychoterapia
Częstą reakcją na hasło: „objawy psychosomatyczne” jest podejrzenie o symulowa-
nie. Osoby, których dolegliwości bólowe w różnych partiach ciała nasilają się pod 
wpływem emocji są oskarżane o atencyjność, zwracanie na siebie uwagi. Termin 

„hipochondryk” w rozumieniu potocznym oznacza kogoś, kto przesadza, wymyśla 
sobie choroby, żeby uzyskać wsparcie otoczenia. Mity, z jakimi na co dzień spotykają 
się osoby, których problemy mają źródło w psychice, sprawiają, że w walce o zdrowie 
często są bardzo osamotnione. Czy psychoterapia jest rozwiązaniem?

Jak powstaje ból?
Dolegliwości wywodzące się z życia 
emocjonalnego jest mnóstwo. Chciała-
bym się skupić na tych, które powstają 
w związku z napinaniem mięśni. Łatwo 
sobie wyobrazić, że jeśli w strachu kuli-
my się w sobie, to potem odczuwamy ból 
pleców. To brzmi logicznie. Trudniej 
uwierzyć w emocjonalne źródło, jeśli 
bolą nietypowe partie ciała. W swojej 
pracy spotykam osoby, które w związku 
z długotrwałym odczuwaniem napięcia 
cierpią z powodu „łapiących” skurczy 
mięśni międzyżebrowych, migren czy 
nawet bólu zębów. Scenariusz zazwy-
czaj jest ten sam – badania lekarskie nic 
nie wykazały, dentysta już nie wie co 
ma leczyć, bo wszystko wygląda dobrze, 
lekarze sugerują nerwicę. Początkowo 
teza o emocjonalnym źródle bólu brzmi 
niezwykle, zwłaszcza wobec zębów (tuż 
ponad trzonowcami znajdują się mię-
śnie, które napinają się, gdy zaciskamy 
szczęki). Osoby, które często tłumią 
reakcje emocjonalne mogą energię, jaka 
mogłaby wiązać się z wybuchem złości 
czy strachu lokować w mięśniach (zaci-
skanie pięści, zębów, płytszy oddech 
itd.). Bywa, że ktoś żyje tak przyzwy-
czajony do tego procesu, że nawet nie 
czuje kumulowanego napięcia. Dopiero 
ból sprawia, że orientuje się, że w ciele 
dzieje się coś, co wymaga pomocy. Nie 
jest więc to ból wymyślony, a konse-
kwencja długotrwałego napięcia, pozo-
stawianego w mięśniach, które są przez 
to przeciążane.

Osamotnienie
Kiedy kolejny raz słyszy się, że odczu-
wane dolegliwości nie mają medycznego 
uzasadnienia można odebrać to ze sporą 

przykrością. Posługując się myśleniem 
potocznym o objawach psychosoma-
tycznych, mitami, które wspomniałam 
na początku, można nabrać przeko-
nania, że robi się coś nie tak. Próby 

„wzięcia się w garść” często pogarszają 
sprawę, bo wiążą się z kolejną „porcją” 
tłumienia uczuć. Ignorowanie objawów 
może potęgować niepokój i przekona-
nie, że dzieje się jednak coś poważnego 
(pacjent próbuje ignorować objawy, ale 
jednocześnie ich doświadcza, w związ-
ku z czym wzrasta zaniepokojenie swo-
im stanem zdrowia). Kiedy bliscy przyj-
mują do wiadomości informację o braku 
medycznych przyczyn, często przestają 
się interesować objawami. Powstaje więc 
sytuacja, w której osoba pozostaje prze-
rażona zagrożeniem swojego zdrowia, 
nie rozumiejąca doświadczanych obja-
wów i świat zewnętrzny przyklejający 
jej łatkę „symulanta”. W potocznym 
rozumieniu brakuje informacji o tym, 
co zrobić z objawami psychosomatycz-
nymi – uznanie ich za wywodzące się 
z emocji nie wystarcza, żeby przestały 
się pojawiać. Żeby sobie z nimi poradzić 
potrzebne są zmiany w życiu emocjonal-
nym, a także rozwinięcie czucia własne-
go ciała, zwrócenie uwagi na momenty, 
w których organizm reaguje napięciem. 
Jedno z drugim jest ściśle powiązane. 

Sposoby radzenia sobie
Pacjenci często, na własną rękę stosują 
różne strategie radzenia sobie z objawa-
mi. Dostępne bez recepty środki uspo-
kajające przynoszą doraźną ulgę, ale nie 
zmieniają niczego w sposobie postę-
powanie, w związku z czym problem 
się pogłębia. Dobrym rozwiązaniem 
jest wizyta u psychiatry i zaplanowanie 

leczenia pod okiem lekarza. Relaksacje 
polegające na naprzemiennym zaciska-
niu i rozluźnianiu różnych partii mię-
śni mogą pomóc rozwinąć świadomość 
własnego ciała – nauczyć się odróżniać 
stan napięcia od stanu rozluźnienia i, 
świadomie, dążyć do tego drugiego. 
Psychoterapia jest procesem, w któ-
rym można dokonać zmiany swoich 
automatycznych reakcji emocjonalnych 
na nowe sposoby. Jest w nim miejsce 
na przyglądanie się napięciu emocjo-
nalnemu i relacjom jakie tworzy się 
z innymi (i z samym sobą). Niestety 
nie ma przycisku, dzięki któremu moż-
na by uwolnić człowieka od napięcia 
emocjonalnego. W związku z czym 
proces terapeutyczny musi być prowa-
dzony spokojnie i uważnie, z poszano-
waniem indywidualności (przecież nie 
ma dwóch takich samych osób, nawet 
jeśli pewne mechanizmy brzmią podob-
nie). Czasami osobom zgłaszającym się 
na psychoterapię towarzyszy fantazja, 
że dzięki terapii pozbędą się objawów 
i będą żyć dokładnie tak jak wcześniej, 
ale bez napięcia. Okazuje się jednak, że 
wygląda to zupełnie inaczej. Terapia 
pozwala na bardziej świadome przeży-
wanie emocji, w związku z czym zmiany 
w odczuwaniu napięcia nastąpią wtedy, 
gdy zmieni się odbiór różnych sytuacji 
i zachowań, które wiążą się z emocjami. 
To trudny proces, wymagający odwagi, 
uważności i cierpliwości.

Emilia Owoc
Psycholog - Psychotrapeuta 

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

www.psychologkrzeszowice.pl

DATA ADRES TELEFON

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

2.03 – 3.03 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

4.03 – 5.03 Apteka	Far-Med	ul.	Piłsudskiego	50 32 672 17 19

6.03 – 7.03 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

8.03 – 9.03 Apteka	Dbam	o	Zdrowie	ul.	Piłsudskiego	81F 32 678 37 10

10.03 – 11.03 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

12.03 – 13.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 32 494 13 50 

14.03 – 15.03 Apteka	Rodzinna	ul.	Powstańców	Śląskich	15	 32 646 62 35 

16.03 – 17.03 Apteka Cefarn 36,6  
ul.	Obrońców	Poczty	Gdańskiej	20 32 674 20 09

18.03 – 19.03 Apteka	Dbam	o	Zdrowie	ul.	Piłsudskiego	16 736698065

20.03 – 21.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 32 494 13 02

22.03 – 23.03 Apteka	Słoneczna	ul.	Powstańców	Śląskich	8 32 672 19 64

24.03 – 25.03 Apteka	ul.	Reymonta	1 32 670 78 21

26.03 – 27.03 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul.	Obrońców	Poczty	Gdańskiej	20 571322407

28.03 – 29.03 Apteka	Śląska	Pharmaland	ul.	11	Listopada	2/4 32 733 30 88

30.03 – 31.03 Apteka Cefarm 36,6  
ul.	Bohaterów	Westerplatte	33 32 670 01 61



8

KRZYŻÓWKA
Poziomo: 
1. Daw. zarządca folwarku
4. Funkcjonariusz bezpieki
7. Piesek z kreskówki
9. Kierowany przez premiera
10. Bem lub Podleś
11. Bezpieczeństwa w samochodzie
12. Marco, słynny wenecki podróżnik
13. Ojciec …, święty, wł. stygmatyk
17. Chylenie się ku upadkowi
18. Włosy nad czołem
19. Lis morski
22. Mały, krótki utwór poetycki
24. Zabiega o nią aktor
25. Bieżnik na stole
26. „Panna …”, powieść T. Tryzny

Pionowo: 
1. Graniczy z Afryką
2. Miasto Marcina Bylicy
3. Liczbowe lub współrzędnych
5. Ateista
6. Personalna w zakładzie pracy
8. Jurek z WOŚP
14. Poszły w las (w „Popiołach”)
15. Sędzia polubowny
16. Ekspedycja badawcza
20. Biały w kinie
21. Potocznie o świerku, cisie
23. Imię Mojek, b. dyskobolki

Litery na zielonych polach 
czytane od góry do dołu

utworzą hasło.

Powodzenia!

17 lutego był Światowym Dniem Kota. Z tej okazji dla wszystkich wielbicieli kotów, ale i osób nastawionych nich sceptycznie, przedstawiamy artykuł o felinoterapii. 
Zachęcając jednocześnie do adopcji tych niesamowitych zwierzaków, z pożytkiem nie tylko dla tych nich, ale też (a może przede wszystkim?) dla siebie i swoich bliskich. Redakcja.

KOCI TERAPEUCI 
Wielu osobom kot kojarzy się z niezwykle samolubnym stworzeniem, które nie przywiązuje się do człowieka, a wręcz uwielbia robić 
mu na złość. Istnieje również teoria, według której koty chcą zapanować nad światem... chociaż gdy weźmiemy pod uwagę nasze przy-
wiązanie do tych mruczących, puchatych kulek, chyba już udało im się to osiągnąć. Jak się okazuje, odnoszą też całkiem spore sukcesy 
w medycynie. Koci terapeuci są prawdziwym skarbem. Ich udział w leczeniu całkowicie dementuje plotki o tym, że jedyne o co dbają, to 
pełna miseczka i panowanie nad ludzkością.
O tym, że koty potrafią w jakiś sposób 
uzdrawiać, wiedzieli już nasi dziadko-
wie i pradziadkowie. Niestety, w nie-
których przypadkach koty znacznie 
na tym ucierpiały: popularny był mit 
o tym, że kocia skóra jest idealna na bóle 
reumatyczne. Na szczęście, dzisiaj już 
wiemy, że aby to zadziałało, kot musi 
być w środku. Cały, zdrowy i szczę-
śliwy. Z czasem okazało się, że koty 
mają dobry wpływ zarówno na nasze 
zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. W ten 
sposób narodziła się felinoterapia, czyli 
terapia z udziałem mruczących przy-
jaciół. Nazwa pochodzi od greckiego 
felis, co oznacza kota, oraz therapeia 
czyli opieka, leczenie. Już z samej nazwy 
wynika, że chorymi opiekuje się nie 
kto inny, a właśnie kot. Felinoterapię 
stosuje się zarówno w przypadkach 
chorób fizycznych jak i psychicznych. 
Najczęściej biorą w niej udział dzieci, 
osoby starsze, a także samotne. Koci 
terapeuci nie wymagają tresury. Muszą 
jednak spełnić odpowiednie kryteria, 
a więc ukończyć pierwszy rok życia, 
ponieważ młodsze kocięta nie potrafią 
skupić się przez dłuższy czas na czło-
wieku. Musi być również zaszczepiony 
i zdrowy, łatwo oswajać się z nowym oto-
czeniem i nagłymi sytuacjami. Zwierzę 
należy również przyzwyczaić do różnych 
środków transportu, aby opiekun mógł 
z nim podróżować do pacjentów. Odpo-
wiedni kot to taki, który ma wyjątkowo 
spokojny charakter, pozwalający znosić 
bez większego stresu głaskanie wielu rąk. 
Wszak chodzi tu o komfort zarówno 
pacjenta, jak i mruczka. Nie ma jednej, 
odpowiedniej rasy. W felinoterapii mogą 

brać udział wszystkie koty, zarówno 
persy, koty brytyjskie, jak i zwykłe-nie-
zwykłe dachowce. Każdy właściciel kota 
przyzna, że nie ma nic bardziej kojącego 
niż ciche mruczenie i dotyk miękkiego, 
kociego futerka. Między innymi właśnie 
na tym opierają się korzyści zabiegów 
z mruczącymi przyjaciółmi. Dzięki 
kotom zanikają bariery między osobą 
chorą a terapeutą. Zabawa z nim, głaska-
nie, pielęgnowanie czy karmienie działa 
uspokajająco i relaksująco. Anegdoty 
i opowieści o mruczku są też dobrym 
wstępem do rozmowy, pozwalają na 
wprowadzenie swobodnej atmosfery, 
dzięki której łatwiej jest przejść do 
poważniejszych, bardziej problema-
tycznych tematów. W tym przypadku 
felinoterapia okazuje się bardziej odpo-
wiednia od popularniejszej dogoterapii, 
podczas której pies jest zdecydowanie 
bardziej angażujący i aktywny. Koty 
mają zdecydowanie bardziej spokojne 
usposobienie, nie absorbują tak dużo 
uwagi i nie rozpraszają. Co więcej, 
kontakt z tym zwierzęciem, głaskanie 
go i przytulanie, pobudza wydzielanie 
endorfin, które powszechnie znane 
są jako hormony szczęścia. Już samo 
to przynosi wiele zalet – chorzy są po 
prostu bardziej radośni, co przecież jest 
również niezwykle ważne przy wracaniu 
do zdrowia. Kontakt z mruczkiem ma 
wpływ nie tylko na nasze zdrowie fizycz-
ne, ale również psychiczne. Ludowa 
mądrość, jak się okazuje, ma w sobie 
wiele z prawdy. Kot faktycznie potrafi 
wyczuć w naszym ciele chore miejsce, 
ponieważ stan zapalny powoduje, że jest 
ono po prostu cieplejsze, dzięki czemu 

kot bardzo chętnie właśnie na nim się 
kładzie. Futerko zwierzęcia wytwarza 
ujemne ładunki, które neutralizują te 
dodatnie, emitowane przez chore miej-
sce, a tym samym ból się zmniejsza, lub 
też całkowicie znika. Dlatego warto 
przytulać się do kota i pozwalać mu na 
sobie spać, gdy mamy problem, mię-
dzy innymi, z bólami reumatycznymi. 
Kontakt z tym zwierzęciem przyczy-
nia się również do obniżenia ciśnienia, 
poziomu trójglicerydów i cholesterolu. 
Poza tym, obcowanie z mruczkami to 
przecież również swoista gimnastyka 

– ćwiczenie mięśni i stawów podczas 
głaskania, czy też skłony, gdy podnosimy 
zwierzaka z podłogi.  Dla kogo więc 
odpowiednia jest felinoterapia? Przede 
wszystkim dla pacjentów zmagających 
się z depresją, chorobą Alzheimera, auty-
zmem, ADHD, zespołem Aspergera czy 
Downa, a także dla tych cierpiących na 
artretyzm, dystrofię mięśniową, AIDS 
czy stwardnienie rozsiane. Rehabilita-
cja z udziałem kota jest jednak dobra 
właściwie dla każdego. Felinoterapia 
pozwala na doskonalenie sprawności 
ruchowej, większe okazywanie emocji 
oraz identyfikowanie ich, łatwiejszą 
komunikację z ludźmi, kształtowanie 
empatii, a także pracę nad koncentracją 
uwagi oraz wiele, wiele innych. Prawda 
jest taka, że felinoterapię na swój sposób 
przechodzi każdy, kto zdecydował się na 
przygarnięcie mruczka. Właściciele tych 
futrzaków z pewnością potwierdzą, że 
nie ma nic bardziej relaksującego po cięż-
kim dniu, niż przytulenie się do swojego 
kociego przyjaciela. Felinoterapia wciąż 
nie jest tak popularna jak dogoterapia czy 

hipoterapia. W niektórych przypadkach 
może się jednak ona okazać znacznie lep-
sza niż pozostałe dwie metody leczenia 
z udziałem zwierząt. Kot, który zostaje 
wybrany, musi spełniać odpowiednie 
kryteria względem charakteru i wieku, 
jednak nie trzeba ich tresować. Kocia 
dostojność, spokój i delikatne mruczenie 
nie będą tak absorbujące i rozpraszają-
ce jak psia żywiołowość, która czasem 
może po prostu przytłaczać, co nie 
sprzyja otworzeniu się na innych, w tym 
również na terapeutę. Koty wpływają nie 
tylko na ludzką psychikę, ale również 
zdrowie fizyczne, co zostało naukowo 
udowodnione. Felinoterapia w Polsce 
zaistniała w 2004 roku, a pod koniec 
2012 w Koninie powstał ośrodek, w któ-
rym w rehabilitacji brały udział dwa koty 
brytyjskie. Skuteczność regularnych 
terapii z udziałem kotów pokazuje, że 
warto zaprzyjaźnić się z tym futrzakiem. 
Przerażająca jest myśl jak wiele kocich 
doktorów tkwi w schroniskach. Jeżeli 
jeszcze nie masz mruczącego przyjaciela, 
warto się zastanowić nad jego przygar-
nięciem. Dowody są niepodważalne: 
zyskasz nie tylko lojalne, kochające 
Cię stworzenie, ale również zadbasz 
o swoje zdrowie, zarówno psychiczne, 
jak i fizyczne.

Fundacja Centaurus 
ul. Wałbrzyska 6-8,  

52-314 Wrocław  
Konto: PKO BP 15 1020 5226 

0000 6002 0220 0350
www.centaurus.org.pl

PRZYGARNIJ KOTA

PRZEDSTAWIAMY	KARUSIĘ
piękną,	pręgowaną,	biało-burą	koteczkę,	która	wraz	z	rodzeństwem	
trafiła	do	naszego	schroniska.
Kara	ma	obecnie	około	15	tygodni,	to	kocie	dziecko.	Ma	piękne,	duże	
oczka	koloru	jasno-zielonego,	buro-białe	umaszczenie,	a	na	nim	maleń-
kie	ciemne	pręgi.	Kicia	bez	problemu	dogaduje	się	z	innymi	kotkami,	lubi	
ich	towarzystwo.	Na	początku	jest	ostrożna	w	kontakcie	z	ludźmi,	ale	to	
przemiła	koteczka.	

PRZEDSTAWIAMY	PERUSIĘ
piękną,	burą,	małą	koteczkę.	Perusia	ma	około	14	tygodni,	jest	kochana,	
przyjazna,	uwielbia	być	głaskana.	Uwielbia	przesiadywać	na	ramionach	
i	w	kapturach	;)
Kotka	korzysta	z	kuwety,	ma	ogromny	apetyt,	jest	piękna	i	wyjątkowa.
Obecnie	Perusia	jest	rozkoszną	malizną,	która	nade	wszystko	ceni	sobie	
kontakt	z	człowiekiem,	zabawę,	przytulanie,	głaskanie.
Perusia	ma	piękne,	pręgowane	i	cętkowane	umaszczenie,	jest	jedyna	i	nie-
powtarzalna.	Prosimy	o	doby	dom	dla	tej	ślicznej	koteczki.	Dla	malutkiej	
szukamy	domu	niewychodzącego.

Schronisko	Psie	Pole
Tel. kont: 793-993-779

	www.schroniskopsiepole.pl
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BEZPIECZNY DOM I MIESZKANIE
Poczucie bezpieczeństwa jest dla każdego bardzo istotne. Szczególnie w swoich 
domach chcemy czuć się bezpiecznie. Wychodząc z nich mamy nadzieję, że po 
powrocie wszystko będzie na swoim miejscu. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy 
złodzieje zabierają nam zarówno poczucie bezpieczeństwa, ale i dobytek. Jak się 
uchronić przed włamaniem i kradzieżą? 
Mieszkanie, czy dom powinien być 
azylem dla każdego. Chcemy czuć 
się w nich bezpiecznie. Liczymy też 
na to, że naszemu majątkowi nic nie 
zagraża. Do czasu, kiedy do naszego 
domu włamie się złodziej i pozbawi nas 
wartościowych rzeczy. W takich przy-
padkach tracimy nie tylko pieniądze, 
czy drogie przedmioty, ale również, 
a może przede wszystkim poczucie 
bezpieczeństwa. Musimy pamiętać, że 
mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo 
i możemy znacznie utrudnić „pracę” 
potencjalnemu złodziejowi.
Poniżej prezentujemy kilka porad, 
wpływających na bezpieczeństwo 
w domu, czy w mieszkaniu:
Zawsze zamykaj za sobą drzwi. Dobrą 
rzeczą jest domofon. Nie jest to co 
prawda urządzenie doskonałe, ale 
dla złodzieja to pierwsza przeszkoda 
do pokonania i pierwsza bariera do 
ochrony piwnic.
Po zmroku zasłaniaj okna, nawet gdy 
mieszkasz na wyższych piętrach. Wła-
manie z reguły poprzedza obserwacja 
mieszkania z zewnątrz. Odsłonięte 
okna pozwalają poznać jego rozkład 
i ustalić miejsca, w których znajdują 
się wartościowe przedmioty.
Nigdy nie zostawiaj kluczy, w "umó-
wionym" miejscu (np. pod wycieraczką 
czy na parapecie). Ich znalezienie nie 
sprawi złodziejowi żadnych trudności.
Nie wkładaj w drzwi kartek informu-
jących, gdzie jesteś i o której wrócisz. 
Znajomi, którzy mieli Cię odwiedzić 
mogą nie przyjść, a złodziej wie ile ma 
czasu na włamanie.
Gdy musisz na chwilę wyjść, zostaw 
w kuchni włączone radio - stwarza 

pozory, że mieszkanie "żyje". Strata 
prądu niewielka, a głos może złodzieja 
zmylić.
Gdy wyjeżdżasz na kilka dni, zostaw 
znajomym kluczyk do skrzynki pocz-
towej. Zalegająca korespondencja 
sygnalizuje, że w mieszkaniu nikogo 
nie ma. Poproś też sąsiadów, aby zbie-
rali ulotki spod drzwi.
Poproś zaufaną osobę, aby przychodzi-
ła do Twojego mieszkania i otwierała 
okna. Ty przed wyjazdem koniecznie 
je zamknij.
Niech zaufana osoba wpada wieczora-
mi i zapala światła. Jeśli nie masz takiej 
osoby, zainstaluj urządzenie zapalające 
światło z nadejściem zmroku.
Do remontu mieszkania, czy napra-
wy sprzętu zamawiaj wyłącznie ekipy 
polecone przez przyjaciół.
Gdy zgubisz klucze, natychmiast 
wymień choć jeden zamek. Może 
wcale ich nie zgubiłaś, tylko zostały 
Ci skradzione?
Nie opowiadaj w osiedlowym sklepi-
ku, że właśnie wyjeżdżasz na wakacje 
zagranicę. O wiele bezpieczniej jest 
podzielić się wrażeniami po powrocie.
Nie chwal się, że kupiłaś synowi kom-
puter. Nie mów, że sprzedałaś samo-
chód i nie wiesz w co zainwestować 
pieniądze.
Nie dawaj kluczy dzieciom. Gdy dziec-
ko idzie do szkoły, niech je zostawi 
u zaprzyjaźnionych sąsiadów. Nie 
haftuj na sweterkach imion dziecka. 
Kiedy złodziej zwróci się do malucha 
po imieniu, osłabi jego czujność.
Nie trzymaj wszystkich pieniędzy 
i kosztowności w jednym miejscu. 
Nie chowaj też pieniędzy do cukru, 

mąki, bieliźniarki, pod doniczkami 
czy w zamrażalniku. Te miejsca są 
złodziejom doskonale znane. Nato-
miast dobre są wszelkie rozwiązania 
nietypowe - nie dziel się jednak tym 
"odkryciem" ze swoimi sąsiadami.
Gdy zorientujesz się, że ktoś obcy był 
w mieszkaniu, natychmiast zawiadom 
policję. Nic nie ruszaj, nie zamykaj 
okien, nie sprzątaj. Zawiadom też poli-
cję, gdy zaniepokoją Cię np. odgłosy 
dochodzące z mieszkania sąsiadów. 
Nagła przeprowadzka sąsiadów, wizy-
ta kilku panów u samotnej sąsiadki 
lub wyjący pies powinny wzbudzić 
podejrzenie.
PAMIĘTAJ! Nie ma lepszego zabez-
pieczenia Twojego mieszkania niż dobry 
sąsiad. Niech Cię nie irytuje, kiedy 
otwiera drzwi, gdy do Ciebie przychodzą 
goście. Możesz być pewna/pewien, że 
jeśli przyjdzie złodziej, sąsiad nie zapo-
mni uchylić drzwi. Sam też interesuj 
się osobami obcymi będącymi na klatce 
schodowej np. zapytaj kogo szukają.. 

 v zawiercie.slaska.policja.gov.pl

DOPALACZE. WSPÓLNY PROBLEM - 
INDYWIDUALNA DECYZJA

W związku z pojawiającym się w mediach społecznościowych zainteresowaniem 
tematyką dopalaczy w powiecie zawierciańskim informujemy, jaki jest stan faktyczny 
i dementujemy nieprawdziwe informacje. Do tej pory kryminalni ustalili, że dopalacze 
były prawdopodobną przyczyną zgonów 6 osób w wieku 25-44 lat. W związku z tą 
sprawą policjanci zatrzymali 27-latkę i 23-latka, którzy udzielali tych niebezpiecznych 
substancji innym osobom. Przestrzegamy: aby nie dochodziło do tragedii, potrzebny 
jest zdrowy rozsądek i brak akceptacji dla handlujących tą trucizną! 
W ostatnim czasie w mediach spo-
łecznościowych pojawiło się spore 
poruszenie wśród internautów zwią-
zane z tematyką dopalaczy w powie-
cie zawierciańskim. Wśród licznych 
komentarzy pojawia się wiele niepraw-
dziwych informacji, jakoby w Zawier-
ciu życie straciło już kilkanaście osób 
po zażyciu dopalaczy. Dementujemy 
te informacje i jednocześnie infor-
mujemy, jaki jest stan faktyczny. We 
wrześniu policjanci otrzymali infor-
mację o zgonie 33-letniego mężczyzny. 
Śledztwo prowadziła miejscowa pro-
kuratura. Zlecono przeprowadzenie 
sekcji zwłok i badania toksykologiczne. 
Policjanci podejrzewali, że do śmier-
ci mężczyzny mogły przyczynić się 
niebezpieczne substancje. W sumie 
w ciągu ostatnich kilku miesięcy 
uzyskaliśmy informację o hospita-
lizacji osób po zażyciu podejrzanej 
substancji i odnotowaliśmy 6 zgonów, 
które mogły mieć związek z zażyciem 
środków odurzających. Były to osoby 
w wieku 25-44 lat, które związane 
były ze środowiskiem osób zażywa-
jących środki odurzające. Aby osta-
tecznie potwierdzić przypuszczenia 
policjantów, że ich śmierć mogła być 
spowodowana zażyciem dopalaczy, 
musimy poczekać na wyniki badań 
toksykologicznych.
Kryminalni z Zawiercia od pojawienia 
się pierwszej informacji o zgonach 
młodych osób powiązali je z moż-
liwością zażycia przez nie śmiertel-

nych dopalaczy. Śledczy analizowali 
materiały, przesłuchiwali świadków 
i namierzali grupę dilerów sprzedają-
cych tę śmiertelną truciznę. W efekcie 
podjętych działań zatrzymali 27-latkę 
oraz 23-latka mieszkańców powia-
tu, którzy są podejrzani o udzielanie 
innym osobom substancji psychoak-
tywnych. Kobieta została tymczaso-
wo aresztowana, a mężczyzna objęty 
policyjnym dozorem. Stróże prawa 
zabezpieczyli także przy nich biały 
proszek, który został przekazany do 
badań. Policja współpracuje w tym 
zakresie z sanepidem i prokuraturą.
Z ustaleń śledczych wynika, że osoby, 
które zmarły po zażyciu dopalaczy 
w Zawierciu najprawdopodobniej się 
znały lub miały wspólnych znajomych, 
a pomimo śmierci osób ze swojego 
grona nadal sięgały po te niebez-
pieczne środki, ryzykując własnym 
życiem. Niepokoi również fakt, że 
mając wiedzę o dilerach i substan-
cjach, którymi handlują, nie zareago-
wali w odpowiedni sposób, dając tzw. 
ciche przyzwolenie na rozwój tego 
niebezpiecznego procederu. Pamię-
tajmy, że nasza właściwa reakcja może 
pozwolić na uniknięcie wielu podob-
nych tragedii. Bywa bowiem, że po 
zażyciu dopalacza, lekarze nie potrafią 
uratować umierającej osoby, ponieważ 
nie mają wiedzy, jaką substancją się ona 
zatruła. Godną potępienia jest postawa 
samych dilerów, którzy są świadomi, 
że ludzie umierają po udostępnianych 

przez nich środkach, ale z chęci zysku 
stawiają na szali ludzkie życie.
Warto podkreślić, że apele doty-
czące niebezpieczeństwa zażywania 
dopalaczy i narkotyków wielokrot-
nie są powtarzane przez policjantów, 
a tematyka zagrożeń z nimi zwią-
zanych poruszana jest przez nas 
w mediach, na policyjnych stronach 
internetowych oraz na spotkaniach 
profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą 
i dorosłymi. Przypadki zatruć dopa-
laczami są nagłaśniane i wielokrotnie 
powielane ku przestrodze. Niestety są 
osoby, które bagatelizują te wszystkie 
ostrzeżenia i na własne śmiertelne 
ryzyko zażywają dopalacze.
Apelujemy: aby skutecznie walczyć 
z tym niebezpiecznym zjawiskiem, 
musimy zdać sobie sprawę, że dopa-
lacze są śmiertelną trucizną. Zaży-
wając ją, ryzykujemy swoim życiem, 
a chroniąc kierujących się zyskiem 
bezwzględnych dilerów także życiem 
innych. Kierujmy się rozsądkiem 
i wzajemną troską. Każdego, kto ma 
informacje dotyczące tych środków 
i osób handlujących nimi, prosimy 
o kontakt z policją pod nr 997 lub 
112. Jeżeli mamy wiedzę o osobach 
rozprowadzających narkotyki lub 
dopalacze poinformujmy o tym Poli-
cję – nie miejmy żadnych skrupułów. 
Dzięki takiej postawie możemy komuś 
uratować życie!

 v zawiercie.slaska.policja.gov.pl

MNIEJ PRZESTĘPSTW W 2018 ROKU
Mniej przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, rozbojów czy uszkodzenia 
mienia. W 2018 roku, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedzającego 
roku, odnotowano spadek przestępczości, w tym przestępstw szczególnie spo-
łecznie uciążliwych, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności. To wszystko 
jest wynikiem codziennej, ciężkiej pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji na 
rzecz obywateli, co wpływa na wysokie poczucie bezpieczeństwa - 93% Polaków 
deklaruje, że w okolicy, gdzie zamieszkuje jest bezpiecznie. 
Dokonując oceny stanu przestęp-
czości za 2018 r., po raz kolejny na 
terenie Polski zauważalne jest ogra-
niczenie przestępczości, co ma bez-
pośredni wpływ na wysoki wskaźnik 
poczucia bezpieczeństwa mieszkań-
ców oraz obrazuje skalę skuteczności 
Policji, a jednocześnie rekordowe 
wskaźniki poczucia bezpieczeństwa 
Polaków - 93% czuje się bezpiecznie 
w okolicy, gdzie mieszka.
Obserwujemy wzrost wykrywalno-
ści przestępczości ogółem do 74,1% 
w 2018 r. Jednocześnie zauważalny 
jest trend spadkowy liczby popeł-
nionych przestępstw do jednej 
z najniższych w historii - 795.444 
w roku 2018 r.
W zwalczaniu przestępczości kry-
minalnej obserwowany jest trend 
spadkowy tego rodzaju przestęp-
czości do 517.429 w 2018 r. - to 
najmniej od lat.
Policja dużą wagę przywiązuje rów-

nież do ścigania sprawców z grupy 
tzw. siedmiu kategorii przestępstw 
kryminalnych, godzących w pod-
stawowe wartości jakimi są życie 
i zdrowie człowieka oraz mienie.  Są 
to przestępstwa szczególnie dokucz-
liwe dla osób, które zazwyczaj nie 
mają do czynienia z przestępczością 
zorganizowaną, gospodarczą (eko-
nomiczną) i korupcyjną, a znacznie 
częściej spotykają się z tzw. prze-
stępczością pospolitą, taką jak: bójka 
i pobicie; kradzież cudzej rzeczy; 
kradzież samochodu i poprzez 
włamanie; kradzież z włamaniem; 
rozbój, kradzież i wymuszenie 
rozbójnicze; uszkodzenie rzeczy; 
uszczerbek na zdrowiu. Liczbę tych 
czynów zabronionych ograniczono 
do 231.329 w 2018 r.
Jednocześnie w wyniku skutecznych 
i efektywnych działań Policji poprze-
dzonych analizami zagrożeń prze-
stępczością (w 7 kategoriach), obser-
wuje się wzrost jej wykrywalności. 

Ustalanie i zatrzymanie sprawców 
przestępstw pozwala pociągnąć 
ich do odpowiedzialności karnej, 
a szczególnie w ostatnich latach sku-
tecznie pozbawić ich korzyści mająt-
kowych pochodzących z dokonanych 
przestępstw. Tendencje spadkowe 
dotyczą każdego rodzaju czynów 
(z 7 kategorii), przy czym najwięk-
sze ograniczenia nastąpiły w: kra-
dzieżach cudzej rzeczy – z 214.959 
w 2013 r. do 103.164 w 2018 r.; roz-
bojach, wymuszeniach i kradzieżach 
rozbójniczych – z 19.533 w 2013 r. do 
6.801 w 2018 r.; kradzieżach pojaz-
dów i poprzez włamanie – z 14.930 
w 2013 r. do 9.068 w 2018 r.
To przegląd niektórych wymiarów 
działań Policji w 2018 r. Widać wiele 
pozytywnych trendów. Jest to jednak 
nie tylko powód do dumy, ale przede 
wszystkim przyczynek do dalszej 
wytężonej pracy. 

 v zawiercie.slaska.policja.gov.pl
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POLICJA

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

SZUKAMY WŁAŚCICIELA PORZUCONYCH ODPADÓW
Kilka dni temu policjanci z Komisariatu Policji w Szczekocinach	ujawnili	stertę	
gumowych	odpadów	wysypanych	na	niezabudowanej	działce	w miejscowości	
Pradła.	Działka	ta	należy	do	Urzędu	Gminy	w Kroczycach	i bezpośrednio	przylega	
do	drogi	krajowej	nr	78.	Często	zatrzymują	się	na	niej	ciężarówki.	Z dotychczaso-
wych	ustaleń	wynika,	że	odpady	zostały	wysypane	w nocy	z 19 na 20 lutego 2019 
r. W	większości	są	to	gumowe	pasy	o grubości	2	cm	różnej	długości	z wyciętymi	
otworami o średnicy	od	3	cm	do	50	cm.
Wszelkie	informacje	mogące	pomóc	w ustaleniu	sprawcy	lub	firmy,	która	w ten 
sposób	mogła	pozbyć	się	gumowych	obrzynek	prosimy	kierować tel:	(34)	3459510	
lub	 (32)	6738255.	 Informacje	można	 także	przekazać	drogą	elektroniczną	
na	adres: szczekociny@zawiercie.ka.policja.gov.pl.	 lub	za	pomocą	formula-
rza „Powiadom	nas”.
W	każdym	przypadku	gwarantujemy	anonimowość!

PIJANY I BEZ UPRAWNIEŃ UDERZYŁ W PŁOT
Do	zdarzenia	doszło	około	14.00	na	drodze	krajowej	nr	78.	Kierujący	oplem	astra	
uderzył	w ogrodzenie jednego z zakładów	przy	ul.	Paderewskiego	w Zawierciu. 
Mężczyzna	próbował	oddalić	się	z miejsca	zdarzenia.	Ujęli	go	świadkowie	i prze-
kazali w ręce	policjantów.	Przeprowadzane	badanie	wykazało,	że	ma	w organizmie 
prawie	3	promile	alkoholu.	Pijany	kierowca	złamał	również	sądowy	zakaz	kiero-
wania	pojazdami.	Policjanci	ustalili,	że	jego	pojazd	nie	posiada	obowiązkowego	
ubezpieczenia i ważnego	przeglądu	technicznego.	44-letni	mieszkaniec	gminy	
Ogrodzieniec	trawił	do	policyjnego	aresztu.	Kierujący	po	wytrzeźwieniu	usłyszy	
zarzuty.	O jego	dalszym	losie	zdecyduje	prokurator	i sąd.
Kolejny	raz	przypominamy,	że	za	kierowanie	w stanie	nietrzeźwości,	oprócz	
2-letniego	więzienia,	sprawcy	grozi	wysoka	grzywna,	zakaz	prowadzenia	pojaz-
dów	od	3	do	15	lat	oraz	obligatoryjna	kara	finansowa	w wysokości	nie	mniejszej	
niż	5	tys.	złotych.	Za	kolejne	prowadzenie	pojazdu	po	pijanemu,	sąd	orzeka	
nawiązkę	na	rzecz	Funduszu	Pomocy	Pokrzywdzonym	w wysokości	co	najmniej	
10	tys	złotych.	Ponadto	za	złamanie	sądowego	zakazu	kierowania	grozi	do	3	lat	
pozbawienia	wolności.	Sprawca	z własnej	kieszeni	będzie	musiał	 też	pokryć	
koszty	wszelkich	zniszczeń.

AGRESJA NA DRODZE ZAKOŃCZONA 
ZARZUTAMI

Do	zdarzenia	doszło	po	12.00	w pobliżu	miejscowości	Ciągowice.	Kierowca	skody	
fabia	zajechał	drogę	volkswagenowi,	zmuszając	kierującą	do	nagłego	zatrzyma-
nia.	Następnie	pasażer	skody	wybiegł	z pojazdu i wybił	w jej	samochodzie	szybę	
oraz	szarpiąc	drzwi,	wygiął	je.	Był	bardzo	agresywny	i groził	40-letniej	kobiecie	
pozbawieniem	życia.	W	samochodzie	siedział	jej	mąż	i dwójka	małych	dzieci.	
Wezwani	policjanci	zatrzymali	nietrzeźwego	24-latka	i umieścili	w policyjnym	
areszcie.	Mężczyzna	miał	w organizmie	2,7	promila	alkoholu.	Straty,	jakich	dokonał	
w volkswagenie	zostały	wstępnie	wycenione	na	1000	zł.
Kierowca	skody	wyjaśnił	mundurowym,	że	kierująca	volkswagenem	wymusiła	
mu	pierwszeństwo	przejazdu	na	zwężeniu	drogi.	Aby	uniknąć	zderzenia	musiał	
zatrzymać	swój	pojazd.	Następnie	zawrócił	i zajechał	drogę	volkswagenowi. 
Autorowi	gróźb	karalnych	grozi	do	2	lat	więzienia.	Za	uszkodzenie	mienia	kodeks	
karny	przewiduje	karę	nawet	do	5	lat	więzienia.
Przypominamy,	że	w Komendzie	Wojewódzkiej	Policji	w Katowicach	funkcjonuje	
specjalna	skrzynka	mailowa.	Pod	adres:	stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl	
można	przesyłać	filmy	z przejawami	agresji	ze	strony	zbyt	krewkich	uczestników	
ruchu	drogowego.

PODSUMOWANIE WEEKENDU
W	sobotę	około	godz.	22.00	na	drodze	wojewódzkiej	790	w pobliżu	miejscowości	
Kocikowa	doszło	do	groźnie	wyglądających	kolizji.	Na	drogę	wybiegło	siedem	
spłoszonych	koni.	Uszkodziły	one	6	jadących	osobówek.	Dwa	potrącone	konie	
padły.	Kierowcom	i pasażerom	tych	pojazdów	na	szczęście	nic	się	nie	stało.
Tego samego dnia rano, policjanci z Ogrodzieńca	zatrzymali	na	ul	Strażackiej	
w Pilicy	nietrzeźwego	kierowcę	BMW.	63-letni	mężczyzna	miał	1,6	promila	
alkoholu	w organizmie.	Nie	posiadał	prawa	jazdy.	Stracił	je	10	dni	wcześniej	za	
jazdę	w stanie	nietrzeźwości.	Kilka	godzin	później	na	ul.	Blanowskiej	w Zawier-
ciu	zatrzymano	36-letniego	kierowcę	passata.	Miał	on	w organizmie 1 promil 
alkoholu.	Około	godz	22.00	na	ul.	11-listopada	w Zawierciu	został	zatrzymany	
32-letni	kierowca	Audi	A4.	Badanie	narkotesterem	wykazało,	że	wcześniej	
zażywał	narkotyki.
W	niedzielę	na	ul.	Cmentarnej	policjanci	zatrzymali	60-letniego	kierowcę	matiza.	
Mężczyzna	wydmuchał	0,7	promila.	Ulicą	11-Listopada	w Zawierciu	jechał	oplem	
46-letni	mężczyzna.	Przeprowadzone	badanie	wykazało	ponad	0,5	promila.
Przypominamy,	że	kierowanie	pojazdem	w stanie	nietrzeźwości	jest	przestęp-
stwem,	za	które	kodeks	karny	przewiduje	karę	pozbawienia	wolności	do	lat	2.	
Pijanemu	kierowcy	grozi	również	utrata	prawa	jazdy	na	co	najmniej	3-lata	oraz	
obligatoryjna	kara	finansowa	w wysokości	nie	mniejszej	niż	5	tys.	złotych.
Dziękujemy	też	wszystkim	tym,	którzy	widząc	na	drodze	pijanych	zgłaszają	to	
policji.

POLICJANCI ZATRZYMALI SZEŚCIU 
POSZUKIWANYCH

Zawierciańscy	policjanci	prowadzili	na	terenie	naszego	powiatu	działania	„poszu-
kiwany”.	Podczas	kilkunastogodzinnej	akcji	funkcjonariusze	wszystkich	pionów,	
zwracali	szczególną	uwagę	na	te	osoby,	które	od	dłuższego	czasu	ukrywały	się	
przed	wymiarem	sprawiedliwości.	W	efekcie	tych	działań	zatrzymano	sześciu	
poszukiwanych	mężczyzn	w wieku	od	25	do	58	lat.	Pięciu	z nich	było	poszuki-
wanych	na	nakazy	sądowe	doprowadzenia	do	zakładów	karnych.	Jednej	osoby	
szukano	na	podstawie	zarządzenia	o ustaleniu	miejsca	pobytu.
W	czasie	działań	policjanci	zatrzymali	także	18-letniego	mieszkańca	Zawiercia.	
Nastolatek	posiadał	przy	sobie	środki	odurzające.	Za	takie	przestępstwo	grozi	
mu	do	3	lat	więzienia.

 KOLEJNY ZATRZYMANY Z DOPALACZAMI
W	ręce	policjantów	z wydziału	kryminalnego	zawierciańskiej	komendy	wpadł	
kolejny	diler	narkotykowy.	W	mieszkaniu	zatrzymanego	23-latka	mundurowi	
zabezpieczyli	biały	proszek,	który	najprawdopodobniej	jest	tzw.	dopalaczem.	
Zabezpieczona	substancja	trafiła	do	policyjnego	laboratorium	kryminalistycznego,	
gdzie	zostanie	poddana	analizie.	Młody	mieszkaniec	Zawiercia	trafił	do	policyjnego	
aresztu.	Śledczy	ustalili,	że	udostępniał	on	środki	odurzające	innym	osobom.	
Przypominamy,	że	za	posiadanie	środków	odurzających,	w tym	dopalaczy	grozi	
kara	do	3	lat	pozbawienia	wolności.	Natomiast	za	handel	takimi	substancjami	
można	trafić	do	więzienia	nawet	na	10	lat.

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

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

OSIEK 149B, 32-300 OLKUSZ
Warsztat i import samochodów: 503 946 234    Sklep: 690 565 165  

E-mail: prestigecarosiek@gmail.com
www.prestigecarosiek.pl

IMPORT SAMOCHODÓW Z ZAGRANICY
MECHANIKA SAMOCHODOWA l CZĘŚCI SAMOCHODOWE

Reklamy
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Wydawca: 
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"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 JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3 
Reżyseria:	Dean	DeBlois;	Gatunek:	Animacja,	Familijny,	Przygodowy;	Produkcja:	USA,	2D	(Dubbing) 
•	2019-03-01	13:00	-	2D	(Dubbing)	•	2019-03-01	15:00	-	2D	(Dubbing)	•	2019-03-01	17:00	-	2D	(Dubbing)	•	2019-03-02	13:00	-	2D	(Dubbing)	 
•	2019-03-02	15:00	-	2D	(Dubbing)	•	2019-03-02	17:00	-	2D	(Dubbing)	•	2019-03-03	17:00	-	2D	(Dubbing)	•	2019-03-04	16:00	-	2D	(Dubbing)	 
•	2019-03-05	16:00	-	2D	(Dubbing)	•	2019-03-06	16:00	-	2D	(Dubbing)	

 v KOBIETY MAFII 2 
Reżyseria:	Patryk	Vega;	Gatunek:	Sensacyjny;	Produkcja:	Polska	 
•	2019-03-01	19:00	-	2D	(Oryginalny)	•	2019-03-01	21:30	-	2D	(Oryginalny)	•	2019-03-02	19:00	-	2D	(Oryginalny)	•	2019-03-02	21:30	-	2D	(Oryginalny)	 
•	2019-03-03	19:00	-	2D	(Oryginalny)	•	2019-03-03	21:30	-	2D	(Oryginalny)	•	2019-03-04	18:00	-	2D	(Oryginalny)	•	2019-03-04	20:30	-	2D	(Oryginalny)	 
•	2019-03-05	18:00	-	2D	(Oryginalny)	•	2019-03-05	20:30	-	2D	(Oryginalny)	•	2019-03-06	18:00	-	2D	(Oryginalny)	•	2019-03-06	20:30	-	2D	(Oryginalny)

 v CAŁE SZCZĘŚCIE 
Reżyseria:	Tomasz	Konecki;	Gatunek:	Komedia	romantyczna;	Produkcja:	Polska 
•		2019.03.08-09	-	18:30,	20:30	•	2019.03.10	-	18:00,	20:00	•	2019.03.11	–	20:30	•	2019.03.12	-	21	-	18:30,	20:30

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
• WYBIELANIE ZĘBÓW
   W GODZINĘ LAMPĄ BEYOND!  

dentysta-wolbrom.pl

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

 698 805 242
REKLAMA W GAZECIE

Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

PRZYGODA Z OGRODNIKIEM	-	spektakl	teatralny
Scenariusz:	Norm	Foster	(Kanada);	Reżyseria	i tłumaczenie:	Mirosław	Połatyński
Kostiumy:	Aneta	Suskiewicz;	Scenografia:	Witold	Stefaniak
Obsada	spektaklu:	Anna	Mucha,	Michał	Sitarski,	Agnieszka	Włodarczyk,	Bogdan	Kalus,	Anna	Oberc,	Bartosz	Żukowski.
Sala	widowiskowa	Miejskiego	Ośrodka	Kultury	"Centrum"
7 marca 2019r., godzina 19:00 - bilet w cenie	90	zł	(do	nabycia	w kasie	MOK	"Centrum")

KARIERA PO POLSKU	-	spektakl	teatralny
Obsada	spektaklu:	Ewa	Kuklińska,	Sylwester	Maciejewski,	Andrzej	Beya-Zaborski;
Dariusz	Kordek,	Zuzanna	Galińska;	
Reżyseria:	Maciej	Damięcki
Sala	widowiskowa	Miejskiego	Ośrodka	Kultury	"Centrum"	-	4	kwietnia	2019r.,godz.	18:00
- bilet w cenie	60	zł	(do	nabycia	w kasie	MOK	"Centrum")

Waldemar Malicki - "Klasyka po bandzie"
Scenariusz i reżyseria	Jacek	Kęcik;	
Występują:	Fortepian:	Waldemar	Malicki;	Wiolonczela:	Małgorzata	Krzyżanowicz;	
Sopran:	Anita	Rywalska;	Tenor:	Marcin	Pomykała;	Czas	trwania:	90	min;		Organizator:	ESKANDER
Sala	widowiskowa	Miejskiego	Ośrodka	Kultury	"Centrum"	29	marca	-	godz.	19:00
Bilety	w cenie:	90	zł,	100	zł	-	dostępne	na	stronach	kupbilecik.pl	i kulturairozrywka.pl

WYDARZENIA KULTURALNE

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 

Teren Stacji Demontażu Pojazdów w Ogrodzieńcu-Józefowie! 

Reklamy


