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TURBO-DIESEL-SERVIS

NAPRAWA I REGENERACJA:
• TURBOSPRĘŻAREK • WTRYSKIWACZY • POMP PLD
• POMP WTRYSKOWYCH • POMPO-WTRYSKIWACZY
• CZYSZCZENIE FILTRÓW DPF/FAP

TEL.: 697 980 401, 697 319 424
Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 111

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
PŁYTA OSB
Tel. 606-139-619
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Informacje

BIURO RACHUNKOWE

KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE I PRAWNE
ZAPEWNIAMY:

• 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

tel: 793 700 099

ul. Żyły 16, 42-400 Zawiercie
biuro@ksiegowi-doradcy.pl
www.ksiegowi-doradcy.pl

Spotkanie na osiedlu Stary Rynek
W środę 20 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Stary
Rynek.Wśród omawianych tematów znalazły się między innymi odnawialne źródła energii i wymiana źródeł ciepła. Projekt przeszedł już ocenę
formalną i obecnie będzie przechodził ocenę merytoryczną.
- Nie tyle mamy problem z samym projektem tylko z firmą,
która pisała projekt i od państ wa pobierała opłat y. (…)
Ryzyko wkładu finansowego
zostało przeniesione na państwa – przekazał uczestnikom
spotkania prezydent Łukasz
Konarski, który dodał, że władze miasta lobbują za wnioskiem, który został złożony
ponad rok temu. Na ten moment rozstrzygnięcie konkursu
przy pada na koniec marca.
Termin rozstrzygnięcia był już
przez Urząd Marszałkowski
zmien ia ny. Urz ąd M iejsk i
w Zawierciu nie może dać gwarancji, kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs, ponieważ nie
jest to od niego uzależnione.
Samorządowiec rozmawiał również z mieszkańcami na temat
sytuacji, którą zastał w urzędzie po objęciu stanowiska: Przyznano nam dofinansowanie
na budowę ścieżek rowerowych,
ale okazuje się, że projekty są
tak rozbieżne z rzeczywistością,
że będziemy musieli je szybko
poprawiać – podał jako przykład. W poprzedniej kadencji
niedoszacowana została wartość
zadania i w budżecie zabezpieczono zbyt mało pieniędzy na
realizację inwestycji. W kolejnej części dyskusja dotyczyła
między innymi nowego rozkładu jazdy autobusów ZKM,

wiat śmietnikowych i oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego.
Sporo uwagi poświęcono także
budowie zachodniej obwodnicy miasta. Ta inwest ycja
będzie priorytetowa. Obecnie
UM czeka na rozstrzygnięcie
konkursu na dofinansowanie.
Prezydent przekazał również, że

miasto rozważa wprowadzenie
systemu ulg i udogodnień dla
różnych grup społecznych, by
zachęcać do korzystania z komunikacji miejskiej.

vv zawiercie.eu

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

Sklep Monopolowy

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

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

AlkoNaJurze

Informacje
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Z mieszkańcami o rewitalizacji Marszałkowskiej
23 marca o rewitalizacji ul. Marszałkowskiej z mieszkańcami dyskutowali studenci
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, dr hab. inż. arch. Maciej Borsa (profesor
nadzwyczajny, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury
Budownictwa i Sztuk Stosowanych) oraz Aleksandra Jadach-Sepioło (ekonomistka,
adiunkt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalistka Instytutu Finansów
Korporacji i Inwestycji oraz Zakładu Miasta Innowacyjnego).
Okazało się, że mieszkańcy mają
wiele pomysłów na to, jak przywrócić dawny blask historycznej
ulicy. Sobotnie spotkanie było
bardzo ciekawe. Szczególne zainteresowanie budziły kwestie organizacji ruchu samochodowego,
uporządkowania przestrzeni,
czy zagospodarowania terenu
w rejonie Placu Dąbrowskiego.
Mieszkańcy chcieliby także stworzenia placu zabaw dla dzieci.

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

SERWIS ROWEROWY

vv zawiercie.eu

Promują działania na rzecz ochrony środowiska
130 osób wzięło udział w modelowej konferencji ONZ „Żermun 2019”. 14
i 15 marca debatowali uczniowie szkół podstawowych z Łaz, Siewierza,
Rudnik, Kroczyc, Włodowic, Pilicy, Poręby, Zawiercia.
W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele SP Fundacji
Elementarz w Bzowie, Zespołu
S z k o l n o -P r z e d s z k o l n e g o
z Wierbk i, Og rodzieńca
i Żelisławic oraz Katolickiej Szkoły
Podstawowej SPSK w Zawierciu.
Tematem przewodnim konferencji w tym roku było „promowanie
działań na rzecz ochrony środowiska”. Głównymi koordynatorkami imprezy były nauczycielki
języka angielskiego: Sawa HącJakubik oraz Aneta Gawron.

vv zawiercie.eu

NOWOŚĆ! ROWERY ELEKTRYCZNE
Zawiercie, ul. Brata Alberta 11
pn. - sob. 8 - 20
00

00

tel.: 32 670 01 30

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

tel.: 794 577 544

-

www.sengam.pl

• Ogrodzenia • Gabiony • Bramy • Automatyka •
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •
• OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
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Reklama

Kierunki rozwoju Zawiercia i powiatu zawierciańskiego • Warsztaty Charette

Najważniejsze jest szkolnictwo zawodowe

18 godzin dyskusji, ponad 100 uczestników, 32 ekspertów i 60 wniosków, wypracowanych w ciągu 2 dni to efekt warsztatów charette „Kierunki rozwoju
Zawiercia i powiatu zawierciańskiego”. Analizując bieżącą sytuację uczestnicy warsztatów doszli do wniosku, że najważniejszym zadaniem jest zatrzymanie
w Zawierciu młodych ludzi i stworzenie im podstaw do godziwego życia. Z drugiej strony pojawił się bardzo optymistyczny generalny wniosek. Zawiercie
ma szansę zmienić swoje oblicze i stać się miejscem, w którym nie tylko dotychczasowi mieszkańcy, ale też osoby spoza tego regionu będą chciały żyć. Ale
żeby tak się stało, potrzebna jest ścisła współpraca pomiędzy powiatem, miastem i pracodawcami oraz wyraźny sygnał, artykułowany przez wszystkie te
grupy, że Zawiercie, to miasto szans dla techników i miejsce do atrakcyjnego życia w pobliżu Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Jednym słowem miasto
zawodowych szans i życiowych korzyści.
CHCEMY DZIAŁAĆ WSPÓLNIE

- Najlepszy sposób współistnienia organizmów w przyrodzie to symbioza. Wtedy, kiedy organizmy wzajemnie się uzupełniają. Tutaj mamy
do czynienia z uzupełnianiem się dwóch samorządów, z czego jeden jest
powiatowy, a drugi miejski, jednocześnie wspiera nas biznes. – powiedział
Gabriel Dors, Starosta Zawierciański, otwierając konferencję prasową
i podsumowując warsztaty charette, które odbyły się w dniach 13-14
marca 2019 roku. Ich organizatorem byli wspólnie Starosta Zawierciański
Gabriel Dors i Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski. Partnerem strategicznym warsztatów był największy pracodawca w tym regionie, firma
CMC Poland, którą podczas konferencji prasowej reprezentował prezes
Jerzy Kozicz.

- Prezes Jerzy Kozicz zainspirował nas do takiego działania, ze względu
na problemy kadrowe w swojej firmie – stwierdził prezydent Zawiercia
Łukasz Konarski – Myślę, że niedługo zobaczymy efekty naszych dwudniowych dyskusji. Mamy pierwsze wnioski z czterech paneli, które
wynikają ze spotkań o przyszłości nie tylko miasta, ale też pracodawców
zawierciańskich i ich potrzeb w zakresie zatrudnienia.

- Połowa z 1000 poszukiwanych przez nas pracowników – powiedział
J.Kozicz – wynika z luki pokoleniowej, która już istnieje. To 500 osób,
które w ciągu najbliższych 10 lat odejdzie na emeryturę. Mamy zdefiniowane, jakich pracowników potrzebujemy na ich miejsce. W większości
są to pracownicy techniczni. Następne 300 miejsc pracy związanych jest
z nową inwestycją. Przewidujemy też dalszy rozwój. Osoby do pracy
chcemy znaleźć głównie w Zawierciu i okolicach. W 80% potrzebujemy
ludzi ze średnim wykształceniem technicznym, a nie po studiach. Dlatego
włączamy się i będziemy się włączać w tworzenie klas patronackich w
powiecie zawierciańskim. Pierwsza taka klasa o kierunku technik – mechanik w tym roku kończy naukę. Wszystkie 11 osób z tej klasy dostanie
od nas oferty pracy. Ich średnie miesięcznie wynagrodzenie brutto wyniesie ponad 4 tys zł.
- Chcemy, aby dzieci i ich rodzice – mówił prezydent Ł.Konarski – bardziej zainteresowali się kształceniem technicznym. W obecnych czasach
wykształcenie techniczne nie jest modne. Będziemy się starali tę modę
wytworzyć.

- W świadomości rodziców – dopowiedział G.Dors – istnieje taka blo- Staramy się zrobić coś unikalnego nie tylko na poziomie województwa kada, aby dzieci szły do liceów i dalej na studia. Chcemy promować takie
śląskiego, ale też na poziomie Polski – powiedział prezes Jerzy Kozicz zachowania, aby dzieci nie zniechęcać do zawodów technicznych, do
– Warsztaty charette były organizowane w różnych miastach, ale nie których być może mają predyspozycje i już na etapie szkoły podstawowej
widziałem, żeby tak pełny zakres, dotyczący rozwoju miasta i powiatu będzie można to zauważyć.
zawierciańskiego, jak myśmy to zrobili, był na nich poruszany. Chcę
Możemy żyć bezpieczniej
podziękować za to zespołowe podejście. Jeśli naprawdę ten region ma W trakcie panelu dotyczącego bezpieczeństwa i komunikacji w sytuacjach
się rozwijać i ma być wizytówką województwa śląskiego, a chciałbym kryzysowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele policji, straży miejżeby tak było, musimy ciągnąć wózek w jednym kierunku: od starostwa, skiej, straży pożarnej, a także eksperci, jak choćby Mariusz Sokołowski,
poprzez miasto aż po pracodawców.
były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, pojawiły się dwa
Mamy pracę dla techników

Pierwszego dnia warsztaty odbywały się w siedzibie Starostwa
Powiatowego, a poszczególne panele dotyczyły rozwoju szkolnictwa
zawodowego oraz bezpieczeństwa i komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W drugim dniu, w Urzędzie Miasta omawiano zagadnienia
związane z możliwościami tworzenia nowych miejsc pracy, a także rozwojem usług komercyjnych i publicznych oraz rozwojem budownictwa
mieszkaniowego.

najważniejsze wątki. Po pierwsze zwiększenie bezpieczeństwa w sytuacjach różnych zagrożeń wymaga przede wszystkim edukacji i nauki
zachowań, np. gdy wybuchnie pożar, gdy ktoś zasłabnie na ulicy, czy
w przypadku różnych zagrożeń atmosferycznych. Uczestnicy stwierdzili,
że edukacja w tym zakresie powinna dotyczyć nie tylko dzieci i młodzieży, ale wszystkich grup wiekowych. Drugim wątkiem była kwestia
współpracy poszczególnych służb w sytuacjach kryzysowych, jak choćby
niebezpieczna awaria czy pożar w dużym zakładzie. Uznano, że warto
w tym zakresie ustalić zasady postępowania, przeprowadzić wspólne
ćwiczenia. Obecni na panelu pracodawcy zadeklarowali chęć współpracy
w tym zakresie.

z kompetencji miasta i powiatu, szczególnie w procesie inwestycyjnym,
co umożliwi terminowe realizacje inwestycji podejmowanych przez pracodawców, bez opóźnień. Ciekawym pomysłem jest także wypracowanie
modelu zachowania kontaktu z absolwentami, którzy opuszczają Zawiercie
w celu dalszej edukacji. Wiąże się to w pewnym zakresie z inną propozycją
stworzenia zawierciańskiego biura karier.

- W Zawierciu dostrzegamy problem wyludniania się średnich miast.
Część osób się starzeje, młodzi wyjeżdżają z miasta. Zasadniczym problemem jest brak uczelni wyższej, która by zatrzymywała studentów – mówił
Ł.Konarski – ale w obecnej sytuacji nie sądzę, żeby było możliwe, aby
powstała uczelnia wyższa w Zawierciu. Możliwe, że powstanie ośrodek
badawczy lub nawiążemy bliższą współpracę z istniejącymi uczelniami.
Staramy się jednak wszelkimi sposobami młodych ludzi zatrzymać.
Miasto atrakcyjne do zamieszkania

Bardzo gorąca dyskusja towarzyszyła ostatniemu panelowi, który poświęcony był rozwojowi usług publicznych i komercyjnych, a także możliwościom rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Obecny na tym panelu
prof. Jacek Szołtysek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
namawiał uczestników do tworzenia takich przestrzeni miejskich, które
Wiąże się to z tworzeniem nowych jakościowych miejsc pracy, uatrakbędą sprzyjały wspólnym spotkaniom. Wszyscy zgodzili się, że obecna
cyjnieniem przestrzeni miejskiej i mieszkaniowej. Co więcej, z dyskusji
oferta zagospodarowania czasu wolnego w mieście nie jest wystarczająca
w trakcie panelu dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego wynika,
i trzeba ją uatrakcyjnić. Ciekawy był w tej dyskusji głos młodych zawierJest praca, Chcemy ją dać zawiercianom
że praca w Zawierciu jest - praktycznie wszyscy pracodawcy poszukują
cian, którzy przysłuchiwali się dyskusji. Zapytani czego im w mieście
pracowników. Ze względu na specyfikę przemysłu zawierciańskiego, po- Drugiego dnia warsztaty rozpoczęły się od dyskusji na temat tworzenia brakuje, odpowiadali bardzo konkretnie, że chcieliby: galerii handlowej,
szukiwani są przede wszystkim specjaliści w zawodach technicznych. nowych miejsc pracy. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że budowy całorocznego lodowiska, wprowadzenia rowerów miejskich, stwoTylko CMC Poland, w najbliższych 10 latach będzie potrzebował około stopa bezrobocia w powiecie zawierciańskim wynosi obecnie 7,7%, gdy rzenia rynku, nowych restauracji, miejsc spotkań, odkrytego basenu czy
1000 nowych pracowników. Wiąże się to zarówno ze zmianą pokoleniową, tymczasem w styczniu 2010 roku sięgała 17,6%. Analiza rynku pracy zagospodarowania wolnych terenów w centrum miasta.
rozwojem firmy, jak i nową inwestycją w zawierciańskiej hucie - budową wskazuje, że obecnie mamy rynek pracownika i należy rozmawiać i twoW części poświęconej budownictwu mieszkaniowemu Prezydent
nowej walcowni, wartej ponad 300 mln zł. CMC jest drugim w Polsce rzyć przede wszystkim jakościowe miejsca pracy, a nie te, na których
Zawiercia stwierdził, że miasto rozważa budowę nowych mieszkań, ale
amerykańskim inwestorem pod względem wielkości inwestycji. W ostat- oferuje się najniższe krajowe wynagrodzenie. Jednym z ważniejszych
też musi zadbać o istniejące zasoby, które wymagają dużych nakładów
nich kilkunastu latach CMC zainwestowało w naszym kraju ponad 2 wniosków dyskusji jest konieczność wprowadzenia cyklicznych spotkań
finansowych i remontów. W kontekście chęci zatrzymania młodych mieszmiliardy złotych. Co więcej, średnie wynagrodzenie w CMC Poland to pracodawców z samorządem w celu wymiany informacji o zapotrzebowakańców w mieście atrakcyjna przestrzeń mieszkaniowa jest na pewno
7,3 tys. zł brutto. Na pracę w hucie mogą liczyć fachowcy w konkretnych niu na konkretne zawody i tworzenie konkretnych kierunków kształcenia.
istotnym elementem rozwoju Zawiercia.
zawodach (np. pracownicy produkcyjni, elektrycy, automatycy, mechanicy, Innym ważnym wnioskiem płynącym z dyskusji jest potrzeba stworzenia
mechatronicy), a ich wykształcenie to zadanie dla zawierciańskiego szkol- listy inwestycji strategicznych dla regionu, obejmującej: planowane inwe- W sumie na wszystkich czterech panelach wypracowano 60 wniosków
nictwa zawodowego. Pracodawcy obecni na warsztatach deklarowali pełne stycje pracodawców (obecnych i nowych inwestorów), diagnozę potrzeb w poszczególnych obszarach tematycznych. Teraz przyjdzie czas na ich
wsparcie i współpracę w rozwijaniu i otwieraniu kierunków kształcenia młodych ludzi, inwestycje samorządowe dot. infrastruktury, turystyki, analizę, nadanie im hierarchii i wdrożenie w życie. Szeroka współpraca
w zawodach, które są najbardziej przez nich pożądane. Wielokrotnie mieszkalnictwa. Prezydent Zawiercia stwierdził, że trwają prace nad samorządu powiatowego, miejskiego, pracodawców i innych podmiotów
w trakcie tego panelu podkreślano konieczność promocji szkolnictwa powołaniem zawierciańskiego forum gospodarczego. Padła także pro- społecznych zaowocowała różnymi pomysłami. Wiele z nich jest w stanie
zawodowego na poziomie powiatu przy wspólnym udziale samorządu, pozycja powołania na poziomie powiatu pełnomocnika ds. współpracy przyczynić się do zmiany jakości pracy i życia w Zawierciu, jeśli tylko nie
szkół i lokalnych pracodawców.
z pracodawcami, który będzie koordynował realizację zadań wynikających zabraknie determinacji, by je zrealizować.
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Razem idą przez życie...
13 marca zawierciański Urząd Stanu Cywilnego gościł jedenaście wspaniałych par. Dwie z nich obchodziły jubileusz 60-lecia, a dziewięć 50-lecia
pożycia małżeńskiego.
– Do dnia dzisiejszego idziecie
Państwo razem, ramię przy ramieniu, dźwigając trudy dnia codziennego. Kiedy odnaleźliście siebie,
odnaleźliście wzajemną miłość –
powiedziała kierownik USC Jolanta
Bujak. W czasie podniosłej uroczystości prezydent Łukasz Konarski
wręczył medale jubilatom.

60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Teresa i Eugeniusz
Miśtowie, Leokadia i Bronisław
Solarzowie. 50-lat razem spędzili
Alicja i Tadeusz Cichoniowie,
Teresa i Jan Giecowie, Irena
i Zbigniew Olczakowie, Barbara

i Lucjan Orma ńcz ykow ie,
Władysława i Witold
Podsiadłowie, Helena i Mieczysław
Ruszkiewiczowie, Józefa i Jan
Szlachtowie, Maria i Stanisław
Urbańscy, Anna i Józef Żukowie.

Wspaniały występ zaprezentował
zespół „Pogodni”. Życzenia parom przekazał prezydent Łukasz
Konarski.
vv zawiercie.eu

XXV Marcowe Spotkania z Piosenką
22 marca w Miejskim Ośrodku Kultury "Centrum" w Zawierciu
odbyła się XXV edycja "Marcowych Spotkań z Piosenką" organizowanych przez Hufiec Ziemi Zawierciańskiej.
Na scenie wystąpiło kilkanaście
grup pokazowych, dzieci małe
i duże przygotowały barwny
program artystyczny. Sala zawierciańskiego ośrodka wypełniła się po brzegi. Wydarzenie
zorganizowano pod patronatem
Prezydenta Miasta Zawiercie
Łukasza Konarskiego.

vv zawiercie.eu

Panie emerytki pokazały, że potrafią się bawić
Metryka nie miała tu żadnego znaczenia. W końcu kobieta bez
względu na wiek lubi być doceniana. Tak też się stało. Porębskie emerytki ze stowarzyszenia „Nestor” uroczyście obchodziły tegoroczny Dzień Kobiet. Z porządną dawką muzyki, a nawet
tańcami na parkiecie.
Był słodki poczęstunek, lampka
wina i wiele atrakcji. 11 marca
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Porębie Stowa rz ysz enie
Emerytów Rencistów
i Inwalidów „NESTOR” zorganizowało uroczyste spotkanie
z okazji Dnia Kobiet.

Wielu powodów do radości
życzył im między innymi sam
burmistrz Poręby Ryszard
Spyra. Wśród zaproszonych
gości, którzy przekazali paniom
życzenia, znaleźli się też wicestarosta zawierciański Bogusław
Piotrowski i radny starostwa
powiatowego Karol Hadrych.

Życzenia były jednak dopiero
początkiem udanego wieczoru.
Sporą jego część w ypełniły
występy artystyczne. Na scenie
MOK-u – dla naszych drogich
seniorek – wystąpili młodsi
i starsi, utalentowani mieszkańcy Poręby. Popis swoich
umiejętności dały maluchy
z zespołu„ Muzo Sk rzat y ”.
W nostalgiczny nastrój wprowadził świętujące Dzień Kobiet
zespół „Złota Jesień bis”. To, że
wiele potrafią pokazały również panie z Koła Gospodyń
Wiejskich „Niwczanki” oraz
Bartosz Kwapisz i debiutujące
trio Wanda Chwalba, Henryk
Rauk i Tadeusz Rzepecki.

Nie zabrakło nawet tańców.
Muzyczną oprawę imprezy zapewnił Zdzisław Zasuń, grając

nastrojowe piosenki, przywołujące
wspomnienia z lat młodości.
vv umporeba.pl

PARTNER HANDLOWY OKNOPLAST

Al. Gen. Władysława Sikorskiego 23/4
42-400 Zawiercie • tel: 533 10 87 87
e-mail: Sorbex@oknoplast.com.pl

Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 51
Poniedziałek - piątek od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 14.00 • Tel. 695 882 795
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OSZUŚCI PO RAZ KOLEJNY DALI O SOBIE
ZNAĆ. APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ!
Wczoraj po raz kolejny dali o sobie znać oszuści podający się za policjanta, prokuratora
i funkcjonariusza CBŚP. Niestety swoje oszczędności straciły dwie seniorki z Chorzowa
oraz starszy mężczyzna z Katowic. Apelujemy o ostrożność i przypominamy, że Policja
nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy, numerów PIN lub haseł do kont bankowych
i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!
Co jakiś czas apelujemy do Państwa
o zachowanie środków ostrożności podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi, szczególnie
z osobami proszącymi o pieniądze.
Najczęstszym sposobem działania
sprawców jest metoda "na policjanta".
Oszuści wiedzą, że gdy przedstawią
się jako funkcjonariusze policji, rozmówca nawet nie pomyśli o ewentualnym kłamstwie. Niestety, prawda
często bywa bardzo kosztowna dla
pokrzywdzonych, a przestępcy stosują coraz nowsze metody wyłudzania pieniędzy.
Niestety wczoraj swoje pieniądze
straciły dwie seniorki z Chorzowa,
które przekazały oszczędności oszustowi podającemu się za policjanta.
Pokrzywdzone były przekonane, że
biorą udział w akcji mundurowych
wymierzonej w przestępców a pieniądze, które oddają rzekomemu
policjantowi będą dobrze zabezpieczone. W rzeczywistości stało się
zupełnie inaczej i kobiety straciły
swoje oszczędności.
Inną metodę działania zastosowali
przestępcy podający się za prokuratora i funkcjonariusza CBŚP,
którzy w rozmowie telefonicznej ze
starszym mieszkańcem Katowic, nakłonili go do udostępnienia danych
umożliwiających dostęp do konta
bankowego, po czym wypłacili
zgromadzone oszczędności seniora.
PAMIĘTAJ!
Policja nigdy nie prosi o przekazanie
pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon
bądź pewien, że dzwoni oszust!
nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku
i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł!
po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego na znany
Ci numer i opowiedz o tym zdarzeniu. Poinformuj Policję.
Przypominamy, że policjant, który
podejmuje czynności służbowe
w cywilu i nie jest umundurowany
MUSI podać stopień, imię i nazwisko i okazać legitymację służbową
w taki sposób, aby osoba, wobec
której podejmuje czynność służbową, miała możliwość odczytania
numeru i nazwy organu wydającego
legitymację oraz nazwiska policjanta.
Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie
żądają pieniędzy za prowadzone
czynności ani też nie pośredniczą
w przekazywaniu gotówki!
JAK DZIAŁAJĄ OSZUŚCI?
• dzwonią na telefon
stacjonarny,
a numery wybierają
z książki telefonicznej,
• rozmowę prowadzą w taki
sposób, aby osoba oszukiwana
uwierzyła, że rozmawia z kimś
z rodziny i sama wymieniła
imię wnuka, czy córki,
• utrzymują stały kontakt
telefoniczny lub wykonują

do swoich ofiar bardzo wiele
połączeń telefonicznych
w krótkich odstępach
czasu, w celu wywarcia
presji psychologicznej
i nakłonienia do szybkiego
przekazania pieniędzy
oraz utrudnienie kontaktu
z członkami rodziny, w celu
zweryfikowania całej sytuacji,
• kiedy wyczuwają, że
osoba oszukiwana ma
jakieś wątpliwości co do
tożsamości dzwoniącego,
oszuści bardzo często stosują
szantaż emocjonalny.
Nasz apel o ostrożność kierujemy
również do osób młodych- informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą
próbować wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować
się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni
do nich z prośbą o pożyczenie dużej
ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę
zwłaszcza na te osoby, które mieszkają samotnie. Zwykła przezorność
może uchronić przed utratą zbieranych latami oszczędności.
vv slaska.policja.gov.pl

Kto może zaprzyjaźnić się ze stresem?
Stres zwykliśmy postrzegać jako swojego wroga. Zjawisko niechciane, które przyczepia się do nas, zatruwa i niszczy nasze życie. Jednak mimo szczerych chęci nie możemy pozbyć się stresu ze swojego życia. Kiedy zwrócimy uwagę na różnych swoich
znajomych możemy zauważyć, że niektórzy radzą sobie ze stresem lepiej, a inni gorzej.
Przyjrzyjmy się temu, co może decydować o tym jak znosimy stres.
Umiejscowienie kontroli

Ludzie różnią się między sobą poczuciem tego, jak bardzo sami mogą
wpływać na swoje życie. Jedni z nas
wolą interpretować świat jako miejsce, w którym różne sytuacje nam się
po prostu zdarzają i sami nie mamy
na to większego wpływu. Inni uważają, że sami są kowalami swojego
losu i to czego doświadczają w życiu
jest efektem ich działań. Większość
z nas znajduje się gdzieś pośrodku
– pomiędzy jedną i drugą postawą.
To w jaki sposób przeżywamy
własny wpływ na swoje życie jest
pierwszą z cech, które w znaczący
sposób wpływają na nasze przeżywanie stresu i radzenie sobie z nim.
Dowiedziono, że osoby, które są
skłonne przypisywać sobie więcej
sprawstwa – widzieć swój wpływ na
to, co dzieje się w ich życiu – łatwiej
radzą sobie z trudnymi przeżyciami.
Może to wiązać się z poczuciem, że
żadna sytuacja, nawet ta bardzo
trudna, nie jest jednoznacznym
wyrokiem, kiedy można podjąć
działanie ze swojej strony.

kiedy do różnych zmian w życiu
podchodzimy jak do wyzwań, którym należy sprostać, radzimy sobie
lepiej ze stresem także w skrajnie
trudnych sytuacjach. Budowanie
swojego poczucia bezpieczeństwa na
stabilności rozumianej jako unikanie
różnych zmian sprawi, że stres będzie występował intensywnie nawet
w drobnych sytuacjach związanych
ze zmianą.

doznał wielu porażek związanych
z nieudanymi próbami. Umiejętność
wyciągania wniosków z nieudanych
sytuacji i mimo wszystko podejmowania trudu ponownie przekłada się
na naszą odporność na szkodliwy
wypływ stresu.

Jest to zdecydowanie wątpliwe czy
stres może stanowić kandydata na
przyjaciela. Jednak jego obecność
w naszym życiu jest niezaprzeczalna,
Optymizm
a życie z przyczepionym na stałe
W naukowym rozumieniu daleki śmiertelnym wrogiem jest trudne
jest od różowych okularów. Nie i nieprzyjemne. Wiedza o tym czy
chodzi o to, żeby nie przejmować się doświadcza się stres jest jako doznaPodejście do zmian
trudnościami, wszędzie wietrzyć po- nie przerażające, czy tylko pewien
myślne
wiatry i nie bacząc na prze- dyskomfort – pomaga pracować nad
Mówi się, że nic w życiu nie jest tak
swoim nastawieniem i dążeniem do
stałe jak zmiana. Niektórzy jednak szkody jaskrawo myśleć o przyszłolepszego zdrowia.
ści.
Pod
pojęciem
optymizmu
mam
reagują na nie lepiej od innych. Są
osoby, które przez kilkanaście lat nie na myśli konstruktywne podejście
zdecydowały się nawet na drobną do porażek. Nie przekładanie tego,
vv Emilia Owoc
zmianę w wystroju mieszkania, a są co nam się nie uda na myślenie
Psycholog - Psychotrapeuta
o
sobie,
ale
wyciąganie
wniosków
takie, które „muszą” przestawić metel. 508 341 423
ble raz na pół roku, bo inaczej czują i wskazówek na przyszłość. Nawet
emilia.owoc@gmail.com
Edison
zanim
wynalazł
żarówkę
dyskomfort. Badania pokazują, że
www.psychologkrzeszowice.pl

SALON MATERACY I ŁÓŻEK

MATERACE
również MEDYCZNE
do 30% taniej

ŁÓŻKA

tapicerowane
i drewniane
na wymiar
Zawiercie, ul. Porębska 48A
tel.: 531 487 856
www.swiatsypialni.com.pl

Profesjonalne doradztwo!

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!
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KĄCIK KULINARNY

Tarta z karmelizowaną cebulą
i fetą na cieście francuskim
Tartę przygotowuje się bardzo szybko, trochę więcej czasu potrzebujemy na przygotowanie karmelizowanej cebuli. Karmelizowaną cebulę możemy wykorzystać również jako dodatek do wędlin, kanapek czy
jako dodatek na ciepło do pieczonego mięsa. Przygotowuje się ją szybko i prosto. To zaczynamy!
Tarta z karmelizowaną cebulą i fetą
•
•
•
•
•
•
•

1 ciasto francuskie
10 dkg fety
5 cebul czerwonych
3 ząbki czosnku
2 łyżki oleju rzepakowego
10 dkg masła
3 łyżki octu
balsamicznego
• 1/2 szklanki czerwonego wytrawnego wina
• 3 łyżki cukru
• pieprz świeżo mielony
Obieramy czerwoną cebulę i kroimy w piórka. Czosnek obieramy
i drobno kroimy. Na patelni rozgrzewamy olej z masłem, dodajemy cebulę i czosnek i dusimy.
Cebula i czosnek mają się dusić
przez około 10 minut, potem
dodajemy ocet i wino, mieszamy
i nadal dusimy. Jeśli płyn nam za
szybko odparowuje, możemy dodać trochę wody (tak maks 1/2
szklanki). Po okołu 8-10 minutach, próbujemy czy cebula jest
miękka i dodajemy cukier, mie-

szamy i próbujemy, doprawiamy
pieprzem i gotowe.
A teraz tarta:

równomiernie naszą cebulę,
posypujemy pokruszoną fetą.
Wstawiamy do piekarnika na 30
minut.

Rozgrzewamy piekarnik do
180 C, na blachę wykładamy Tartę możemy podać i na ciepło
papier do pieczenia, a na niego i na zimno.
ciasto. Na cieście rozkładamy I gotowe:)

vv Ulla Pałka
Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl oraz na profilu na facebooku:
www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

DYŻURY APTEK
DATA

ADRES

TELEFON

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

1.04 – 2.04

Apteka Sikora, ul. Sądowa 10

32 670 22 22

3.04 – 4.04

Apteka Przy Hucie, ul. Piłsudskiego 80

32 671 18 19

5.04 – 6.04

Apteka Jurajska II,
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 672 41 68

7.04 – 8.04

Apteka Przy Almedzie, ul. Paderewskiego 25

32 670 20 03

9.04 -10.04

Apteka Zdrowit, ul. 3 Maja 1

32 672 10 44

11.04 – 12.04

Apteka Far-Med, ul. Piłsudskiego 50

32 672 17 90

13.04 – 14.04

Apteka Plus, ul. Polska 46B

32 671 28 19

15.04 – 16.04

Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Piłsudskiego 81F

32 678 37 10

17.04 – 18.04

Apteka Panaceum, ul. Nowowierzbowa 10

32 672 11 54

19.04 – 20.04

Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Sikorskiego 21A/2/4

32 494 13 50

21.04.
(Wielkanoc)

Apteka Rodzinna, ul. Powstańców Śląskich 15

32 646 62 35

22.04.
(Poniedziałek
Wielkanocny)

Apteka Cefarm 36,6,
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

32 674 20 09

23.04.

Apteka Rodzinna, ul. Powstańców Śląskich 15

32 646 62 35

24.04.

Apteka Cefarm 36,6,
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

32 674 20 09

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16

736 698 065

25.04 – 26.04

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. Znajdującego się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.
Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycznych, oraz fizjoterapeutów, 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

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.

W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy
Państwu zabiegi fizjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces
rehabilitacji.
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Jarmark Wielkanocny w Porębie
Serdecznie zapraszamy na Jarmark Wielkanocny 7 kwietnia 2019 r. godz.11.00-17.00
teren obok fontanny przy Miejskim Ośrodku Kultury.

Warsztaty: Impresje na Wielkanoc
w Zawierciu-Kromołowie
Zapraszamy Was na kolejne wydarzenie w mieście - Warsztaty Rodzinne "Impresje na Wielkanoc", czyli coroczna impreza
w Zawierciu-Kromołowie w zupełnie nowym wydaniu! W tym
roku wydarzenie planowo odbędzie się na terenie przed Pałacykiem nad Wartą i będzie miało formę jarmarku wielkanocnego!
S z y k ujemy du ż o at r a k c ji!
Wsz ystk ie dzieciak i, które
przybędą do nas, będą mogły
wykonać własną palmę wielkanocną! Organizatorzy zapewniają materiały do zrobienia
palmy. Ponadto czeka na Was
dużo stoisk z rękodziełem i innymi atrakcjami. Będzie także
poczęstunek, wielkanocny żurek, kawa, herbata i nie tylko!
Będzie też dużo atrakcji dla
dzieciaków: zabawy z animatorem, wyścigi z jajkiem oraz malowanie WIELKIEJ PISANKI,
praw ie dw umetrowego jaja
wielkanocnego!
Zapraszamy także na koncerty
i występy artystyczne! Wystąpią
dla nas: Reprezentacyjny Zespół
Pieśni i Tańca Zawiercie, Super
Nutki, uczniowie Studia Tańca
Ole Ola, Kapela Swojacy oraz
Zespół Tęcza! Będzie się działo!
Niedziela, 7 kwietnia, startujemy o godz. 11:00! Zapraszamy
do najsta rszej dzielnic y
Zawiercia. Poczujmy wielkanocny klimat!

vv zawiercie.eu

Jarmark Wielkanocny w Ogrodzieńcu

JARMARK TRADYCJI WIELKANOCNYCH

Tegoroczny V Jarmark Wielkanocny odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2019r.
na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu w godz. 10.00 – 15.00. Organizatorzy przewidują następujące atrakcje: stoiska handlowe z rękodziełem
artystycznym, ozdobami wielkanocnymi, upominkami, biżuterią, stoiska
m.in. z góralskimi specjałami, miodami od miejscowych pszczelarzy, baby,
mazury, degustacje wielkanocnych specjałów, występy artystyczne.

Zapraszamy Wystawców do udziału w Jarmarku Wielkanocnym. Jak co roku MOK
w Łazach mając na celu pielęgnowanie pięknej tradycji Świąt Wielkanocnych organizuje na Placu przy Fontannie Jarmark Wielkanocny. Wydarzeniu będzie towarzyszyć Gminny Przegląd Twórczości Przedszkolnej - STOKROTKOWO 2019. Zapraszamy
wszystkich chętnych do zapoznania się z Regulaminem i do zgłaszania się w MOK
w Łazach, tel 32 67 29 453.

Dyrektor Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
oraz Prezes „ZAMEK” Sp. z o.o.
do udziału w przedsięwzięciu
zapraszają zainteresowanych
Wystawców, przedsiębiorców,
twórców ludowych i rzemieślników. Do współpracy zachęcamy
szczególnie przedsiębiorców,
którzy oferują produkty spożywcze: tradycyjne wędliny, wypieki,
warzywa, owoce, soki, miody,
nalewki i browary rzemieślnicze
oraz wiele innych produktów
tradycyjnych, ekologicznych i regionalnych, a przede wszystkim
smacznych i zdrowych

Do udziału w Jarmarku zapraszamy również wystawców
prezentujących różnorodne
rękodzieło i rzemiosło: palmy
i inne ozdoby wielkanocne,
stroiki, przedmioty dekoracyjne,
zabawki ludowe, garncarstwo,
ceramikę, malarstwo, rzeźbę,
dec uopa ge, w y plata n ie z e
słomy, wikliniarstwo. Motywem
przewodnim dzieł powinna być
Wielkanoc, aby przedmioty
mogły służyć jako dekorację,
upominki czy prezenty.

Ogrodzieniecki Jarmark cieszy
się dużą popularnością, udział
w nim może pozyskać nowych
klientów oraz rozpowszechnić
markę swojej firmy. Zachęcamy
Państwa do zgłoszenia swojego
stoiska.
Na zgłoszenia czekamy
do 05.04.2019 r.
(piątek) do godz. 15.00
(decyduje kolejność zgłoszeń)
Kontakt:
Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 24,
(32) 67 32 044

Udział w Jarmarku
jest BEZPŁATNY i jest niewątpliwie okazją do promocji Osoby do kontaktu: Beata Stypa
swojej firmy i produktów.
– Rus; Marta Bejgier.

Wystawców prosimy o zapoznanie się z regulaminem tegorocznego Jarmarku dostępnym
na stronie www.mgok.ogrodzieniec.pl w zakładce Działalność
MG OK – D ok u ment y do
pobrania.
Wypełniony Załącznik nr 1 do
Regulaminu prosimy dostarczyć do biura osobiście bądź
drogą elektroniczną na jeden
z adresów:
kultura@ogrodzieniec.pl;
b.rus@ogrodzieniec.pl
m.bejgier@ogrodzieniec.pl

vv mgok.ogrodzieniec.pl
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• Dachówki ceramiczne Creaton • System rynnowy Bryza
• Blachodachówki Blachodach
• Dachówki betonowe Euronit
• Płytki Struktonit 20 x 20 i 30 x 30
• Okna Fakro

Zawiercie, ul. Szkolna 111 • tel. 501 550 872
e•mail: rafmarklaudia@interia.pl

• ODZIEŻ
• OBUWIE
• GALANTERIA I TOREBKI
• DROBIAZGI DO DOMU
• ZABAWKI
• KOSMETYKI
Sklep o pow. 1100 m2!!

Zawiercie, ul. Leśna 10A I piętro
(GALERIA HANDLOWA SHOPPING CENTER)

KRZYŻÓWKA

SUDOKU

Poziomo:
4. Funkcjonariusz bezpieki
7. Szablon do kreślenia linii wygiętych
11. Członek straży zbrojnej
12. Mebel z półkami
13. „Piłeczki” do badmintona
14. Ciasto z makiem
18. 10 kwintali
20. Mezozoiczny gad
21. Reklamowany lek przeciwbólowy
22. Nieprzemakalna tkanina na płaszcz
24. Gra w karty dla trzech graczy
25. Mieszkańcy Groznego
26. Ciekły tłuszcz z wieloryba

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

Pionowo:
1. Marka węg. autobusów
2. Kłodzka, Łużycka lub Szalona
3. Ojciec …, święty, wł. stygmatyk
5. Grono współtowarzyszy
6. Kalahari w pd. Afryce
8. Odmierza czas
9. W długopisie
10. Film W. Pasikowskiego z D. Kordkiem
15. Dawna fortyﬁkacja obronna
16. Czasami kończy proces w sądzie
17. Archaik lub kenozoik
18. Dostawczy model forda
19. Amerykański wodospad
23. Szwedzka ﬁrma meblowa

Wypełnij diagram w taki sposób,
aby w każdym wierszu,
w każdej kolumnie i w każdym
z dziewięciu pogrubionych kwadratów
3x3 znalazło się po jednej
cyfrze od 1 do 9.

10

Reklamy

POLICJA

ZAREAGOWAŁ WIDZĄC PIJANEGO KIEROWCĘ

Około godz 19.30 dyżurny zawierciańskiej komendy otrzymał informację, że drogą krajową nr 78 od Siewierza w kierunku Poręby
jedzie opel vectra, którego kierowca może być pijany. Osoba pragnąca zachować anonimowość podała numer rejestracyjny, markę
i kolor pojazdu. Jadąc za nim na bieżąco wskazywała kierunek i aktualne miejsce. Policjanci zatrzymali wskazany pojazd na ul. Wojska Polskiego. Za jego kierownicą siedział 42-letni mieszkaniec naszego powiatu. Badanie trzeźwości wykazało prawie 2 promile
alkoholu. Mężczyzna nie posiadał też prawa jazdy. Wkrótce za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grozi mu do 2 lat
pozbawienia wolności. Ponadto, pijany kierowca musi zapłacić karę finansową, nie mniejszą niż 5 tys złotych na rzecz Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Kolejny raz dziękujemy wszystkim tym, którzy wybierając numer 112 przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.
Eliminując z drogi nietrzeźwego kierowcę, możemy uratować komuś życie lub zdrowie.

GROZIŁ NOŻEM OBYWATELOWI TURCJI
Zawierciańscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o grożenie pozbawieniem życia 41-letniemu obywatelowi Turcji. Do zdarzenia doszło w jednym z lokali gastronomicznych w Zawierciu. Na początku 37-letni mężczyzna zaczął ubliżać właścicielowi, zwracając
się do niego po angielsku. Kiedy oczekiwał na zamówiony posiłek, wyciągnął nóż i groził obcokrajowcowi oraz zatrudnionej tam kobiecie. Mężczyzna odgrażał się także, że wjedzie do lokalu samochodem. Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny i następnego dnia zatrzymali go. W piątek usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa gróźb karalnych z powodu przynależności narodowej, etnicznej i rasowej.
Prokurator Rejonowy w Zawierciu wszczął w tej sprawie śledztwo i objął 37-latka policyjnym dozorem.

NIELEGALNE PAPIEROSY
W SKLEPIE ZOOLOGICZNYM

Firma GRUWAR

• USŁUGI TRANSPORTOWE
• USŁUGI AUTOLAWETĄ
• POMOC DROGOWA 24/H
tel. 694 656 022 • 698 134 400

• AUTOSZYBY
• WULKANIZACJA OPON
• MECHANIKA POJAZDOWA
tel. 883 555 937

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

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
www.ekoking.pl

tel. 783 521 234
• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS •

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

tel. 32 649 16 00
601 747 264

www.dzwigi-uniwersal.pl

Zawierciańscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że w jednym ze sklepów zoologicznych na terenie Zawiercia sprzedawany był nielegalny towar. 58-letni właściciel oferował swoim
zaufanym klientom oprócz artykułów zoologicznych także papierosy. Na
zapleczu sklepu policjanci znaleźli kilkaset paczek papierosów z podrobionymi etykietami i oczywiście bez polskich znaków akcyzy. Pozostałą część
lewego towaru zawiercianin ukrywał w swoim mieszkaniu. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Jak ustalili mundurowi dochody Skarbu Państwa zostały w
tym przypadku uszczuplone o prawie 26 tys. zł. Kodeks Karny Skarbowy
przewiduje dla sprawcy tego czynu grzywnę lub nawet do 3 lat więzienia.

KOLEJNE ZARZUTY ZA DOPALACZE
Zawierciańscy policjanci złożyli „niezapowiedzianą wizytę” jednemu z
mieszkańców Łaz. Wcześniej kryminalni uzyskali informację, że 43-letni mężczyzna w swoim domu może posiadać środki odurzające. W takcie
przeszukania jego mieszkania, stróże prawa znaleźli dwa woreczki foliowe
wypełnione białym proszkiem. Zabezpieczone dopalacze trafią do laboratorium, gdzie zostanie określony ich skład chemiczny oraz ile odurzających
porcji można było z nich przygotować. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut posiadania substancji psychoaktywnych.

ZATRZYMANY Z NARKOTYKAMI
Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali młodego mężczyznę, którego
wcześniej podejrzewali o posiadanie środków odurzających. Ustalenia policjantów potwierdziły się. Zatrzymany 23-latek ukrywał w swoim mieszkaniu
20 porcji amfetaminy, 13 porcji marihuany i 35 tabletek ecstazy. Policjanci
zabezpieczyli także elektroniczną wagę, tablet na ekranie którego porcjowano narkotyki oraz pieniądze na poczet przyszłych kar. Zatrzymany mieszkaniec Ogrodzieńca usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Teraz
śledczy sprawdzają, czy nie zajmował się ich rozprowadzaniem. Grozi mu
kara do 3 lat więzienia.

POSZUKUJEMY SKRADZIONEGO QUADA
Policjanci ze Szczekocin ustalają sprawców, którzy skradli quada marki CAN-AM. Żółty quad został wyprodukowany w 2016 roku i był wyposażony w
silnik o pojemności 570 cm³. Do kradzieży doszło około godz. 3.00 w nocy
na terenie ogrodzonego zakładu w Rokitnie. Quad marki Can-Am Outlander
570 był zaparkowany pod drewnianą wiatą. Sprawcy przecięli ogrodzenie a
następnie załadowali quada na samochód dostawczy.
Wszelkie informacje mogące pomóc w odzyskaniu utraconego pojazdu prosimy kierować pod nr tel: 32 67 38 255 lub na adres e-mail: szczekociny@
zawiercie.ka.policja.gov.pl lub za pomocą formularza „Powiadom nas”.
W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!

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

Eko Pral PRALNIA CHEMICZNA
• odzież • dywany
• suknie • garnitury
• skóry
i inne
Zawiercie, ul. Apteczna 7

tel. 32 670 06 84

Informacje
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv CIEMNO, PRAWIE NOC
Reżyseria: Borys Lankosz, Gatunek: Kryminał, Thriller; Produkcja: Polska
2019-03-30 19:30 - 2D (Oryginalny) • 2019-03-31 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-04-01 19:30 - 2D (Oryginalny) •
2019-04-02 19:30 - 2D (Oryginalny) • 2019-04-03 19:30 - 2D (Oryginalny)
vv DUMBO
Reżyseria: Tim Burton; Gatunek: Familijny; Produkcja: USA
2019-03-29 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-03-30 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-03-30 14:30 - 2D (Dubbing) • 2019-03-30 17:00 - 3D (Dubbing) •
2019-03-31 09:00 - 2D (Dubbing) • 2019-03-31 11:30 - 2D (Dubbing) • 2019-04-01 14:30 - 2D (Dubbing) • 2019-04-01 17:00 - 3D (Dubbing) •
2019-04-02 14:30 - 2D (Dubbing) • 2019-04-02 17:00 - 3D (Dubbing) • 2019-04-03 14:30 - 2D (Dubbing) • 2019-04-03 17:00 - 3D (Dubbing) •
2019-04-05 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-04-06 10:00 - 2D (Dubbing) • 2019-04-06 12:15 - 2D (Dubbing) • 2019-04-06 14:30 - 2D (Dubbing) •
2019-04-06 17:00 - 3D (Dubbing) • 2019-04-07 10:00 - 2D (Dubbing) • 2019-04-07 12:15 - 2D (Dubbing) • 2019-04-07 14:30 - 2D (Dubbing) •
2019-04-07 17:00 - 3D (Dubbing) • 2019-04-08 14:30 - 2D (Dubbing) • 2019-04-08 17:00 - 3D (Dubbing) • 2019-04-09 14:30 - 2D (Dubbing) •
2019-04-09 17:00 - 3D (Dubbing) • 2019-04-10 14:30 - 2D (Dubbing) • 2019-04-10 17:00 - 3D (Dubbing) • 2019-04-11 14:30 - 2D (Dubbing) •
2019-04-11 17:00 - 3D (Dubbing)
vv GREEN BOOK
Reżyseria: Peter Farrelly; Gatunek: Dramat, Komedia; Produkcja: USA
2019-04-05 21:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-04-06 19:30 - 2D (Napisy pl) • 2019-04-07 19:30 - 2D (Napisy pl) •
2019-04-08 19:30 - 2D (Napisy pl) • 2019-04-09 19:30 - 2D (Napisy pl) • 2019-04-10 19:30 - 2D (Napisy pl) •
2019-04-11 19:30 - 2D (Napisy pl)

Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

REKLAMA W GAZECIE
 698 805 242

vv PRAZIOMEK
Reżyseria: Chris Butler; Gatunek: Animacja, Komedia; Produkcja: Kanada, USA
2019-04-12 16:30 - 2D (Dubbing) • 2019-04-13 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-04-13 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-04-13 16:30 - 2D (Dubbing) •
2019-04-14 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-04-14 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-04-14 16:30 - 2D (Dubbing) • 2019-04-15 16:30 - 2D (Dubbing) •
2019-04-16 16:30 - 2D (Dubbing) • 2019-04-17 16:30 - 2D (Dubbing) • 2019-04-18 16:30 - 2D (Dubbing) • 2019-04-23 16:30 - 2D (Dubbing) •
2019-04-24 16:30 - 2D (Dubbing)

WYDARZENIA KULTURALNE

PARANIENORMALNI Vip Tour
Kabaret Paranienormalni - zaprezentują paranienormalny humor w skeczach z nowego programu VIP Tour. Artystów
zobaczymy m.in.: w skeczu "Kino" - komedii pomyłek prezentującej iście czeski humor, czy fenomenalnym "Porsche", gdzie
z poczuciem dumy klasycznego Janusza, zmierzy się sprzedawca samochodów luksusowych. Nie zabraknie także scenek z
życia codziennego czy krzywego zwierciadła dla relacji damsko-męskich
Na scenie wystąpią Robert Motyka i Michał Paszczyk oraz gość specjalny; Boguś Kudłek, który zostanie poddany humorystycznej obróbce termicznej. Czy podczas debiutu estradowego uda się chłopakom go ugotować czy pozostanie
niewzruszony, "jak Tommy Lee Jones w Ściganym"? Przekonacie się już 5 kwietnia. Występ idealny dla ludzi o mocnych
mięśniach brzucha. Dlatego na chandry, lekarze zaczynają przepisywać bilety na Paranienormalnych :) Występ kabaretu
jest jak najlepsza, najszybsza i najtańsza z terapii...terapia śmiechem! A śmiech, to zdrowie!
Hala widowiskowa MOK "Centrum" 5 kwietnia 2019 r. - godz. 19:00
Bilety w cenach: 70 zł i 80 zł (rząd od I do XV), 55 zł (rząd XVI i XVII) dostępne na stronach www.kupbilecik.pl
oraz www.biletyna.pl - Zapraszamy!

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")

www.MEBLEbenek.pl

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

Wydawca:

Humana Anna Mucha
www.gwarek-zawiercianski.pl

Biuro czynne:

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:

Anna Mucha

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Justyna Kurdyła
510 190 038
gwarekzawiercianski@wp.pl

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia Sosnowiec.

"Gwarek Zawierciański" jest kolportowany w miejscowościach:
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice • Fugasówka •
• Grabiec • Irządze • Kiełkowice • Kleszczowa • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy •
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba • Pradło •
• Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń • Sokolniki • Szczekociny •
• Szypowice • Turza • Udórz • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec • Żarnowiec.
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.
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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
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

DRUKARNIA

• BANERY • SZYLDY • ULOTKI • WIZYTÓWKI • PLAKATY
NADRUKI NA ODZIEŻ • NAKLEJKI • GADŻETY • PIECZĄTKI • RECEPTY
FOTOTAPETY • FOTO-OBRAZY • ZAPROSZENIA • KALENDARZE • ETYKIETY

PROJEKTY

REKLAMY KSERO A0

tel. 32 646 62 84

Zawiercie, Apteczna 4
tel. 575 333 204, 691 761 747

www.comdruk.info.pl

Pon.-Pt. 9.00 - 17.03; Sob. 9.00 - 13.03

Teren Stacji Demontażu Pojazdów w Ogrodzieńcu-Józefowie!

Pilica
ul. Plac Mickiewicza 11
tel. 607-449-010

Zawiercie
ul. Okólna 103
tel. 691-141-470

Zawiercie
ul. Piłsudskiego 87A
tel. 607-123-245

Poręba
ul. LWP 24A
tel. 785-993-444

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy
do współpracy

Zawiercie
Wschodnia 5a/2
tel. 667 640 667

tel. 32 672-29-89

NISKIE CENY
BEZPŁATNE WYCENY I POMIARY
• POMAGAMY W UZYSKANIU DOFINANSOWANIA
Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
• TERMOMODERNIZACJA DOMU NAWET ZA 0 ZŁOTYCH
• PRZYŁĄCZA GAZOWE

Kromołów
ul. Filaretów 6
tel. 603-451-908

Zawiercie
ul. Daszyńskiego 8a
tel. 601-176-831

Zawiercie
ul. Zegadłowicza 36
tel. 607-357-823

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

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

