
Obszar gmin, miast i wsi: 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.

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE

e-mail: kons_dach@op.pl
Ogrodzieniec ul. Kościuszki 69A

tel. 32 673 38 90

F.H.U.

KONS-DACH

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

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 

Sala na dworcu PKP • tel. 731-902-466

FITNESS
DLA PAŃ

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PŁYTA OSB
 Tel. 606-139-619

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PŁYTA OSB
 Tel. 606-139-619

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM I DOMÓW:
ALARMY  • KAMERY • ANTENY • WIDEODOMOFONY 

SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO 

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO

OD 21 LAT!!!

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zyskaj spokój
i atrakcyjną ofertę

U nas ubezpieczysz: samochód,
dom, podróż oraz firmę 

Zapytaj naszego agenta
o zniżkę dla Ciebie

Marcin Dubiński
Broniewskiego 4/44, 42-400Zawiercie
tel. kom. 693 455 625
mdubinski@agentpzu.pl

MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA

42-400 Zawiercie, ul. Porębska 31 (koło TESCO)

ODKURZACZ 
3 minuty (180 s.) 

za 1 zł !!! 

 24h

• TYLKO U NAS! 1 minuta (60 s.) = 1 zł

• ROZMIENIARKA
• SZCZOTKA

• NOWY PROGRAM - AKTYWNA PIANA 

• SPECJALNY ŚRODEK DO OPRYSKU FELG
• ODKURZACZ

CAŁOROCZNA   SPRZEDAŻ   KARPIA
ŚWIĄTECZNEGO   I   INNYCH   GATUNKÓW   RYB

STAWY HODOWLANE IRZĄDZE 
ZA BAREM "PSTRĄG" • TEL: 515-270-709

Tu jesteśmy

Irządze

Zawiercie

Katowice

Częstochowa

Szczekociny

Hotel Amazonka
Bar Pstrąg
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Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 4/11
tel. 504 853 998

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Piątek od 800 do 1900

Sobota od 800 do 1800 • Niedziela od 900 do 1500
Kwiaciarnia Renata Pasierb

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

POCZTA KWIATOWA
Zamów kwiaty z dowozem

tel.: 504 853 998

Przygotowujemy
paczki na Mikołaja
Przygotowujemy

paczki na Mikołaja

15 porębskich par 
obchodziło swoje Złote Gody
Miłość, wierność i uczciwość małżeńską przysię-
gali sobie 50 lat temu. Dziś świętują. I mają ku 
temu powody. Piętnaście par z naszego miasta 
uroczyście obchodziło swoje Złote Gody. 
Były gratulacje, kwiaty i ser-
deczne życzenia. 20 listopada 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Porębie odbyły się uroczysto-
ści jubileuszowe z okazji Złotych 
Godów. – Wspólnie pokonuje-
cie trudy dnia codziennego. 
Dzięki miłości, wzajemnemu 
szacunkowi i zrozumieniu – 
gratulował świętującym bur-
mistrz Poręby Ryszard Spyra. 
Jubilaci otrzymali medale przy-
znane przez prezydenta RP. 
Wręczyli je przewodnicząca 
Rady Miasta Poręba Elżbieta 
Kołodziej, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Halina Firek 
oraz zastępca kierownika USC 
Zbigniew Sałaciński.
Odznacz en ia „ Za d ługo-
letnie pożycie małżeńskie” 

odebrali: Wiesława i Marian 
Ber nat ,  Ma r ia  Bog us ław 
Bielawscy, Wanda i Stanisław 
Boczkala, Daniela i Aleksy 
Chordyn, Krystyna i Wacław 
Hagno, Barbara i Piotr Kuraś, 
Tere sa  i  Ja n  Lubow ic k i , 
Danuta i Stanisław Merta, 
Halina i Wiesław Milewscy, 
Alicja i Tadeusz Sobierajscy, 
Anna i Jerzy Spyra, Anna 
i Ryszard Stanek, Urszula 
i Andrzej Szczech, Edy ta 
i Jan Radzymińscy, Teresa 
i Aleksander Wilk oraz Anna 
i Leszek Wojdas. 

 v umporeba.pl

Znamy skład Zawierciańskiej Rady Seniorów
Poznaliśmy skład Zawierciańskiej Rady Seniorów (II kadencja). Wybory odbyły się 21 listopada. 
W tajnym głosowaniu wybrano 7 radnych spośród 9 kandydatów. ZRS ma charakter konsultacyjny, 
doradczy i inicjatywny, a jej zadaniem jest reprezentowanie środowisk senioralnych naszego miasta.
Podczas spotkania Prezydent 
Miasta Łukasz Konarski prze-
kazał gratulacje i kwiaty Ewie 
Brewczyńskiej-Florczyk, która 
została wybrana na Zastępcę 
Przewodniczącego Prezydium 
Obywatelsk iego Parlamentu 
Seniorów III kadencji 2019-2022.
W Zawierc iańsk ie j  Radzie 
Seniorów, której kadencja potrwa 
4 lata, zasiądzie 7 członków wy-
łonionych w głosowaniu. Poniżej 
przedstawiamy Radnych kadencji 
2019-2023.

JADWIGA RAUK
pracuje na rzecz społeczności naszego mia-
sta, dlatego miała możliwość poznać zalety 
i bolączki dotyczące zarówno młodego poko-
lenia, jak i dojrzałych mieszkańców naszego 
miasta.

BARBARA ROGACZ
od chwili ukończenia 60. roku życia aktyw-
nie uczestniczy w pracach Zawierciańskiej 
Rady Seniorów, jako wolontariuszka, dlatego 
też miała możliwość zapoznać się z wieloto-
rową działalnością i społeczną aktywnością 
członków ZRS. Zdobyte w powyższy sposób 
doświadczenia umożliwią jej działanie bez-
pośrednio na rzecz pomocy osobom powyżej 
60 roku życia.

URSZULA GEMEL
pracowała, jako wolontariusz w „Jurajskim 
Ba n k u Ży w nośc i  i  w spa rc i a”.  Je s t 
współza łożycielką Zawierciańsk iego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W latach 
2008 – 2015 pełniła funkcję wiceprezesa 
Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, jak również przez I kadencję 
Sekretarza Powiatowej Rady Pożytku 

Publicznego. W kadencji 2015 -2019 
pełniła funkcję Sekretarz i kronikarza 
w Zawierciańskiej Radzie Seniorów i była 
twórcą oficjalnego profilu na Facebooku.

EWA BREWCZYŃSKA-FLORCZYK
pełn i ła obowiązk i Przewodniczącej 
Zawierciańskiej Rady Seniorów w kaden-
cji 2015-2019. W czasie trwania kadencji 
była wyróżniona w konkursie Ambasador 
Srebrnego Pokolenia. Była i jest delegatem 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. 1 
października 2019 r. na konwencji OPS 
zosta ła w ybrana do Prezydium OPS 
w Warszawie. Występowała na spotkaniach 
z Posłami, poruszając drażliwe sprawy 
Seniorów. Najistotniejsze i skuteczne dzia-
łanie to wprowadzenie zmiany w ustawie 
dotyczącej bezpłatnych leków dla Seniorów 
75+, aby lekarze specjaliści mogli wypisywać 
recepty dla Seniorów 75 z literą „S”.

GRAŻYNA GÓRSKA
jest lekarzem rodzinnym i pediatrą. Pracuje 
w zawodzie od 34 lat. Potrafi dostrzec po-
trzeby ludzi, zmieniające się wraz z ich wie-
kiem. Od 2015 r. jest aktywnym członkiem 

Zawierciańskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, posiada umie-
jętności w zakresie komunika-
cji i negocjacji. W swojej pracy 
kształtuje wśród pacjentów zacho-
wania prozdrowotne. W ramach 
zadań samorządów widzi potrzeby 
bogatszych projektów wspierają-
cych seniorów np. współf inan-
sowanych z Unii Europejskiej 
w  r a m a c h  E u r o p e j s k i e g o 
Funduszu Społecznego.

JOLANTA DĄBKOWSKA - 
PRZEDSTAWICIELKA UNIWERSYTETU 

TRZECIEGO WIEKU
jest prezesem Stowarzyszenia „Wędrówki po 
Jurze - na szlaku z sową”. Realizuje i pro-
paguje aktywny styl życia, jak również pro-
muje ochronę środowiska wśród seniorów. 
W ramach wolontariatu prowadziła zaję-
cia w sekcji rękodzieła Zawierciańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W radzie 
zainicjuje działania na rzecz seniorów i se-
niorek, wspierać będzie różne formy ich ak-
tywności oraz będzie dążyć do umacniania 
międzypokoleniowych więzi społecznych.

JANINA KRASOŃ  
– PRZEDSTAWICIELKA POLSKIEGO ZWIĄZKU 

EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
od 32 lat pracuje w Polskim Związku 
Emer y tów, Renc is tów i  Inwa l idów 
w Zawierciu, w którym pełniła różne funk-
cje, a od 2003 r. jest przewodniczącą tego 
związku. Znakomicie zna problemy osób 
starszych i od tylu lat służy im pomocą. 
Wykonuje swoją prace społecznie i jest 
mocno zaangażowana w problemy seniorów 
w Zawierciu i okręgu katowickim.

 v zawiercie.eu
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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

Zapraszamy w dni powszednie od 8:00 do 16:00
Zawiercie ul. Myśliwska 76 • Tel: 601-655-504

www.wymianasilnikow.pl

Sklep internetowy otwarty całą dobę pod adresem 
www.motogop.pl

Naprawy Silników Samochodowych
Wymiany Silników z Gwarancją

Serwis Ogólny Samochodów
Diagnostyka Komputerowa

Serwis Klimatyzacji

SERWIS OPON 
Wymiana oraz Sprzedaż Opon 

Wyważanie Kół 

Nietypowa atrakcja turystyczna
Na Pańskiej Górze w Zawierciu - Żerkowicach znajduje się miejsce, które 
jest bardzo ciekawe pod względem historycznym. Można zobaczyć tam 
schrony bojowe po niemieckim punkcie oporu z czasów II wojny świa-
towej. Warto więc wybrać się na pieszą wędrówkę, a poznając historię, 
podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy. Pomoże specjalna 
ścieżka edukacyjno-historyczna.
W 1944 roku, wobec spodzie-
wanej ofensywy wojsk radziec-
kich ze wschodu, okupacyjne 
władze niemieckie przystąpiły 
z dużym rozmachem do rozbu-
dowy linii fortyfikacji polowej. 
Około 80 schronów powstało 
w miejscowościach uznanych za 
strategiczne z uwagi na położe-
nie - na odcinku Podzamcze-
Żerkowice-Podlesice-Hucisko-
Góra Włodowska-Żarki.
W październiku 1944 roku wzno-
szenie pasma fortyfikacji na Jurze 
zostało wstrzymane. Nie speł-
niły się oczekiwania sztabowców 
niemieckich. W styczniu 1945 
roku wojska niemieckie wyco-
fały się w głąb granic III Rzeszy, 
a schrony bojowe w Żerkowicach 
nie zostały obsadzone przez żoł-
nierzy frontowych.
- Po zakończeniu sezonu tury-
stycznego tworzymy dokumen-
tację dotyczącą stanu ścieżki 
edukacyjnej w Żerkowicach. 
Zwracamy uwagę na to, co 
trzeba naprawić - mówi Maciej 
Świderski, Przewodniczący 
K lubu Mi łośn ików Ziemi 
Zawierciańskiej. - Tego typu 
pamiątki wojenne należy poka-
zywać młodszemu pokoleniu. 
Chodzi o wiedzę o historii i 
przeszłości ziemi zawierciań-
skiej – dodaje Maciej Świderski.

Schrony wpisują się w jurajski 
krajobraz i stanowią dziś atrak-
cję turystyczną. Można do nich 
dojechać od strony ulicy Fredry.
- Jeszcze 15 lat temu te obiekty 
pozostawały w zapomnieniu. 
Bunkry były zarośnięte i nikt 
nie dbał o nie. To się na szczę-
ście zmieniło. Miasto bardzo 

nas wspiera i pomaga. Warto tu 
przychodzić całymi rodzinami, 
by poznawać historię i podziwiać 
piękne krajobrazy. Przy wejściu 
do schronów z dziećmi, należy 
jednak zachować ostrożność - 
zaznacza Maciej Świderski.

 v zawiercie.eu
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SALON MATERACY I ŁÓŻEK

ZAPRASZAMY!

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

Profesjonalne doradztwo!
Raty!

Dostawa oraz montaż!

Świąteczna promocja

Materace -20%
ŁÓŻKA

tapicerowane i drewniane

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN
Dnia 20 listopada 2019 niecodzienną uroczystość 
obchodziła Pani Marianna Sikora, która świętowała 
swoje 100 lat swoich urodzin. W tym wyjątkowym 
dniu Jubilatce towarzyszyła rodzina, przyjaciele oraz 
przedstawiciele władz samorządowych gminy.  
Wójt Gminy Jan Molenda zwracając 
się do Szanownej Jubilatki powie-
dział, że setne urodziny to piękna 
i skłaniająca do zadumy rocznica. 
Dane było Pani Mariannie przeżyć 
cały wiek w naszej polskiej historii 
doświadczyć radości, ale i trudów 
z nim związanych, to czas wypełnio-
nej pracą i poświęceniem dla rodziny 
i ojczyzny. 
Życzył Pani Mariannie dalszych lat 
w dobrym zdrowiu oraz by każdy 
kolejny dzień był radosny, pełen 
życzliwości i miłości osób bliskich. 
Wójt oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy Agata Cyganek, Sekretarz 
Gminy Krzysztof Kawałek i z-ca 
Kierownika USC Aneta Ledwoch-
Zielińska wręczyli Dostojnej 
Jubilatce upominek, dyplom oraz 
kosz kwiatów. Do życzeń złożo-
nych dołączył się Dyrektor KRUS 
oddział Regionalny w Częstochowie 
Pan Piotr Dobosz, który wręczył 
Jubilatce kwiaty, dyplom oraz pismo 
przyznającej dodatkową emeryturę 
z racji ukończenia 100 lat życia. 
W imieniu mieszkańców wsi 
Wilgoszcza gratulacje i życzenia zło-
żył sołtys wsi Pan Mariusz Sikora. 

Zacna Jubilatka otrzymała również 
serdeczne gratulacje oraz życzenia od 
Prezesa Rady Ministrów RP Pana 
Mateusza Morawieckiego. Wywiad 
z Jubilatką przeprowadziła Redaktor 
Polskiego Radia i Tygodnika 
Katolickiego Niedziela Pani Anna 
Przewoźnik. Dopełnieniem uro-
czystości jubileuszowej był przy-
gotowany na tę okazję tort urodzi-
nowy. Mieszkanka naszej gminy 
Pani Marianna Sikora urodziła się 
21 listopada 1919r. w Sokolnikach. 
W dniu 11.02.1942roku zawarła 
związek małżeński. Przez całe swoje 
życie wraz z mężem prowadzili go-
spodarstwo rolne, ciężko pracując. 
W 01.05.2002 roku po przeżyciu 
sześćdziesięciu lat małżeństwa, 
została wdową. Dostojna Jubilatka 
wychowała troje dzieci – syna i dwie 
córki, doczekała się czworo wnuków, 
siedmioro prawnuków i troje prapra-
wnuków.  Serdecznie gratulujemy 
tak pięknego jubileuszu, życzymy 
Pani Mariannie na kolejne lata dużo 
zdrowia, pomyślności i szczęścia 
i wszystkiego co się szczęściem zwie.

 v www.irzadze.pl

"Adamed dla Seniora"
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie 
„Adamed dla Seniora" Za sprawą dofinansowania, które wynosi 10 000 zł, zrealizuje 
projekt "XII Międzynarodowej Olimpiady Sportowej UTW"
Projekt z Łaz został wybrany 
z grona 130 zgłoszeń z całej 
Polski, spośród których Jury 
wyłoniło trzy najlepsze pomy-
sły i wyróżniło je nagrodą f i-
nansową w wysokości 10 000, 
5 000 i 3 000 zł oraz przyznało 
nagrodę specjalną pod patro-
natem Polskiego Towarzystwa 
C h i r u r g i i  N a c z y n i o w e j 
w wysokości 2 000 zł. Obok 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Łazach wśród tegorocznych 
laureatów znaleźli się również: 
Rzeszowski Dom Kultury (II 
miejsce), Ba łuck i Ośrodek 
Kultur y ( III miejsce) oraz 
Stowarzyszenie Promocji Sportu 
FAN z Wrocławia (Nagroda 
Specjalna).
„Wyłonienie trzech najlepszych 
projektów było dla Jury Konkursu 
trudnym zadaniem. Każde ze 
zgłoszeń zawierało aktywności 
i pomysły poprawiające jakość 
życia Seniorów w lokalnych spo-
łecznościach. Dlatego pozostajemy 
pełni podziwu dla uczestników 
i wszystkim życzymy powodzenia 
przy dalszej realizacji tych jakże 
ważnych inicjatyw” – mówi Larysa 
Żuchowska, Kierownik Programu 
„Adamed dla Seniora”.
Przy ocenie projektów konkur-
sowych po uwagę brane były na-
stępujące kryteria: dotychczasowa 
działalność organizacji, jakość 
działań, pomysłowość i kreatyw-

ność projektu czy uwzględnienie 
potrzeb osób starszych.
Nagroda przyznana przez Adamed 
pomoże w realizacji kolejnej XII 
Międzynarodowej Olimpiady 
Spor towej Uniwersy tetów 
Trzeciego Wieku. To właśnie 
w Łazach, w miasteczku poło-
żonym na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej, każdego roku 
w maju w wiosce olimpijskiej se-
niorów zapalany jest znicz olimpij-
ski. W ostatnim wydarzeniu udział 
wzięło prawie 1100 zawodników 
z 71 organizacji senioralnych z ca-
łej Polski, a zmagania zawodników 
obserwowało 2 000 kibiców.
„Olimpiada promuje zdrowie 
i aktywny wypoczynek wśród 
pokolenia 50+, a w szczególności 
kształtuje u osób dojrzałych nawyk 
dbania o własne ciało, sprawność 
psychofizyczną oraz wykształcenie 
umiejętności aktywnego spędzania 
czasu. Zawody zachęcają startują-

cych do regularnych treningów i są 
okazją do integracji i wzmacniania 
więzi między słuchaczami UTW 
z całego kraju” – mówi Krystyna 
Męcik, Prezes Uniwersytetu III 
Wieku w Łazach.
„Adamed dla Seniora” to program 
społeczny realizowany przez firmę 
Adamed, którego głównym celem 
jest aktywizacja osób starszych. 
W ramach programu Adamed 
wspiera Seniorów w systemie 
ochrony zdrowia – troszczy się 
o ich kondycję, sprawność f i-
zyczną. Zajmuje się promocją pro-
filaktyki zdrowia, która pozwala 
odpowiednio wcześniej dostrzegać 
problemy zdrowotne oraz przeła-
muje stereotypy związanych z co-
dziennością Seniorów.
Od trzech lat „Adamed dla 
Seniora” jest partnerem naj-
w i ę k s z y c h  w yd a r z e ń  s e -
nioralnych w Polsce w tym 
m.in. Parada Seniora i Piknik 

Pokoleń w Warszawie, Dzień 
Uniwersytetów III Wieku na 
warszawskim Torze Służewiec czy 
Piknik Pro Seniore na warszaw-
skim Ursynowie.
W 2019 roku wydarzenia, które 
odbyły się pod Patronatem 
Programu „Adamed dla Seniora” 
zgromadziły ponad 18 tys. senio-
rów. W trakcie wydarzeń, w ra-
mach specjalnej strefy programu 
„Adamed dla Seniora”, uczestnicy 
mogli skorzystać z badań profilak-
tycznych m.in. pomiaru ciśnie-
nia i poziomu glukozy, badania 
kostka-ramię, spirometrii oraz 
konsultacji z lekarzem pulmono-
logiem i chirurgiem naczyniowym, 
dodatkowo Adamed organizuje 
treningi nordic walking oraz in-
dywidualne konsultacje z profe-
sjonalnymi trenerami. W 2019 
roku wzięło w nich udział ponad 
150 osób.

 v nowe.lazy.pl

Reklama
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• Sklep Nabiałowy
   Szczekociny
   Rynek - ul. M. Konopnickiej 1
• Sklep Przyzakładowy
   Szczekociny, 
   ul. Przemysłowa 2
• Punkt Handlowy nr 8
   Targowisko Żabki
   Zawiercie, ul. Piłsudskiego

SKLEPY FIRMOWE:

Naturalnie Smaczne!

• ODZIEŻ 
• OBUWIE 
• GALANTERIA I TOREBKI
• DROBIAZGI DO DOMU 
• ZABAWKI 
• KOSMETYKI

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

NOWO OTWARTY SKLEP 

Zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 20.00
sob. 10.00 - 18.00
nd. (handlowe) 10.00 - 18.00

Sklep o pow. 1100 m2!!

Dzień Niepodległości w Łazach
Bieg Niepodległości, występy artystyczne, Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz złożenie kwiatów pod pamiąt-
kową tablicą w centrum miasta – tak w tym roku w Łazach świętowany był 11 Listopada, 101 rocznica odzy-
skania przez Polskę Niepodległości.
Obchody rozpoczęła uroczy-
sta Msza Święta odprawiona 
w kościele pw. Św. Michała 
Archanioła w Łazach. Następnie 
zebrani zgromadzili się na Placu 
Dworcowym, aby świętować 
wolność i wspólnie złożyć hołd 
tym, którzy z najwyższym odda-
niem, nie szczędząc trudu, krwi, 
a nawet własnego życia służyli 
Ojczyźnie. Podobnie jak w ze-
szłym roku podczas obchodów 
100-lecia odzyskania niepod-
ległości tak i podczas tegorocz-
nych uroczystości uczestnicy 
Gminnych Obchodów 101 rocz-
nicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości włączyli się do 
ogólnopolskiej akcji „Niepodległa 
do Hymnu”. To niecodzienne 
wydarzenie, które zjednoczyło 
wszystkich Polaków w jedną 
biało-czerwoną rodzinę.
„11 listopada to symbol miłości 
Ojczyzny, walki o wolność, sym-
bol wiary i symbol zwycięstwa. 
Święto Niepodległości obcho-
dzimy w listopadzie. Listopad 
zaś to czas szczególnej refleksji 
nad przemijaniem. Niedawno 
sprzątal iśmy groby naszych 
zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, 
paliliśmy znicze. Chcieliśmy w 
ten sposób pokazać, że pamię-
tamy. Paliliśmy także znicze 
na grobach nieznanych żoł-
nierzy, którzy w różnym cza-
sie oddali życie za Ojczyznę 

i nigdy nie wrócili do swoich 
matek, żon i dzieci” – powie-
dział Grzegorz Piłka, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury, 
który poprowadził uroczystości 
na Placu Dworcowym. „Zróbmy 
wszystko, aby 11 listopada był 
dniem radosnym i wyjątkowym 
dla każdego z nas. Jest to prze-
cież dzień ponownych narodzin 
naszej Ojczyzny. Celebrujmy go, 
by stał się prawdziwym świętem. 
Manifestujmy swój patriotyzm. 
Nie wstydźmy się naszych uczuć 
do Polski. Uczmy nasze dzieci 
miłości do Ojczyzny. A składa-
jąc dziś hołd naszym przodkom 
za najcenniejszy dar, jakim jest 
wolność, pamiętajmy, że po-
winnością nas wszystkich jest 
zachowanie jej dla pomyślności 
obecnych i przyszłych pokoleń” 
– dodał Grzegorz Piłka.
Uroczystość uświetniły występy 
artystyczne dzieci i młodzieży, 
które przy dźwiękach Orkiestry 
Dętej OSP w Niegowonicach 
przypomniały najpiękniejsze pie-
śni patriotyczne. Na zakończenie 
obchodów na placu dworcowym 
delegacje złożyły kwiaty pod 
pamiątkową tablicą, przed którą 
wartę pełnili harcerze z Łaz.
Podobnie jak w poprzednich la-
tach w Łazach zaplanowano rów-
nież świętowanie na sportowo. 
11 Listopada w Łazach to tra-
dycyjnie już Bieg Niepodległości 

o  S z a b l ę  R e g i o n u  I PA 
Zawiercie (Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji). To już 
jedenasta edycja tej imprezy.
„W zawodach wzięli udział wszy-
scy, bez względu na wiek. W tym 
roku we wspólnym świętowaniu 
na sportowo mogli wziąć udział 
także miłośnicy chodzenia z 
kijkami, czyli nordic walking. 
Zapisy online były możliwe na 
stronie www.bieg.osirlazy.pl” 
- mówił Adrian Kała, dyrektor 
Parku Wodnego Jura w Łazach.
Zawodnicy konkurowali na czte-
rech dystansach: 500 metrów 
przygotowano dla najmłodszych, 
młodzież pobiegła na dystansie 
1 kilometra, a dorośli mieli do 
pokonania najdłuższą trasę 4 ki-
lometrów. Idący z kijami poko-
nali 2.1 kilometra. Zawodników 
biegu można by ło spotkać 
w centrum Łaz oraz na trasie 
do Zalewu Miejskiego Mitręga. 
Można było biegać albo chodzić 
z flagą narodową. Najważniejsze 
by tego dnia było kolorowo.
Zwycięzcą biegu głównego zo-
stał Mateusz Wawoczny, który 
oprócz medalu i nagród otrzy-
mał tytułową Szablę Regionu 
IPA. Wszyscy startujący mogli 
liczyć na pamiątkowe medale. 
Jednak najważniejszy był udział, 
wspólna zabawa i uczczenie 101 

rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.
„Po raz pierwszy wystartowałem 
w t ym biegu trzy lata temu 
ze względu na to, że Łazy to 
rodzinne miasto mojej żony i od 
tamtego czasu staram się brać w 
nim udział. W trzecim starcie 
udało mi się wygrać po raz drugi 
choć tak na prawdę w takim 
biegu nie liczy się wynik, a idea - 
w tym przypadku uczczenie 101 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości oraz możliwość 
spędzenia czasu na sportowo w 
rodzinnym gronie. Bieganie jest 
moją pasją, którą zaszczepiła we 
mnie żona, także nie był to nasz 
debiut. Jak jest tylko możliwość 
i zdrowie pozwala to staramy 
się brać udział w zawodach 
biegowych, a tym bardziej, gdy są 
one organizowane w tak ważnym 
dniu dla Państwa Polskiego” 
– podkreśla zwycięzca biegu 
Mateusz Wawoczny.
Organizatorami obchodów 11 
Listopada w Łazach są: Urząd 
Miasta w Łazach, Miejsk i 
Ośrodek Kultury w Łazach, 
Park Wodny Jura w Łazach, IPA 
Zawiercie. Patronat medialny 
„Echa Łaz”.

 v nowe.lazy.pl

Na podium XI Biegu Niepodległości  
o Szablę Regionu IPA Zawiercie stanęli:

Kategoria Dziewczęta 6-9 lat:

1 miejsce – Wiktoria Dziechciarz
2 miejsce – Zofia Błoch
3 miejsce – Emilia Włosek

Kategoria Chłopcy 6-9 lat:

1 miejsce – Szymon Kotwa
2 miejsce – Nikodem Bereda
3 miejsce – Olaf Łuszczyński

Kategoria Dziewczęta 10-13 lat

1 miejsce – Kinga Kuszyk
2 miejsce – Natalia Zawalska
3 miejsce – Zofia Bocheńska

Kategoria Chłopcy 10-13 lat

1 miejsce – Szymon Włosek
2 miejsce – Bartosz Gąsior
3 miejsce – Oskar Bereda

Kategoria Dziewczęta 14-18 lat

1 miejsce – Małgorzata Mętlak
2 miejsce – Paulina Żukowska

Kategoria Chłopcy 14-18 lat

1 miejsce – Konrad Mirga
2 miejsce – Wiktor Czarnecki
3 miejsce – Piotr Szreniawa

Kategoria Bieg Główny

Kobiety

1 miejsce – Kinga Gajek
2 miejsce – Martyna Szreniawa
3 miejsce – Monika Wawoczny

Mężczyźni

1 miejsce – Mateusz Wawoczny
2 miejsce – Adrian Piżuch
3 miejsce – Kamil Wrzyszcz

 
Kategoria Nordic Walking

Kobiety

1 miejsce – Agnieszka Bocheńska
2 miejsce – Anastazja Olszewska
3 miejsce – Małgorzata Głąb

Mężczyźni

1 miejsce – Łukasz Jaworski
2 miejsce – Józef Leski
3 miejsce – Michał Mętlak

Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 51

Poniedziałek - piątek od 10.00 do 18.00, 
sobota od 10.00 do 14.00 • Tel. 695 882 795

Wszystkie Wykładziny Dywanowe 20% taniej!!!

Informacje
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42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 28 • tel. 886 886 280

Polerowanie i wielostopniowa
korekta lakieru
Glinkowanie (pozbywanie się 
drobin smoły i asfaltu z lakieru)
Pranie tapicerki
Profesjonalne nakładanie wosków i politur
Powłoki ceramiczne, kwarcowe i polimerowe
Polerowanie kloszy lamp
Szykowanie aut na sprzedaż, 
zloty, targi i inne eventy
Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej
Ozonowanie (pozbywanie sie przykrych zapachów)

O
F

E
R

T
A

Zapraszamy!


Do dyspozycji:

9-osobowy 
Renault Tra�c

8-osobowy 
Ford Transit

• komfortowe busy z kierowcą lub bez 
• wesela, komunie, chrzciny 

• transfery na lotniska
• wyjazdy wakacyjne , inne..

Nie ma klimy, ale jest klimat - zakończenie 
sezonu Zawierciańskich Klasyków

10 listopada w Łazach nad Zalewem Mitręga odbył się Zlot Zawierciańskich Klasyków, który był 
ostatnim w tym roku spotkaniem miłośników samochodów „z tradycjami”. Ponad 30 wystawców 
przybyło w deszczową niedzielę nad Zalew Mitręga w Łazach, aby zaprezentować swoje pojazdy. 
Wystawa samochodów odbyła się w ramach zakończenia sezonu Zawierciańskich Klasyków. Przez 
kilka godzin pasjonaci motoryzacji mogli podziwiać samochody, z których większość pamięta ubie-
gły wiek i w takim też klimacie jest utrzymane ich wnętrze.
„Większość samochodów może 
pochwalić się wiekiem powy-
żej 25 lat. Na naszym zlocie 
możemy zobaczyć samochody, 
które są użytkowane przez ich 
właścicieli na co dzień. Obok 
nas stoją maluchy, polonezy, 
łady, żuki czyli klasyki naszej 
polskiej motoryzacji. Można 
również zobaczyć audi i mer-
cedesy produkowane w latach 
80 i 90 ubiegłego stulecia. Na 
dzisiejszym zlocie gościmy 
pasjonatów motoryzacji nie 
t ylko z najbl iższej okol icy, 
ale również z Częstochowy, 
Dąbrowy Górniczej, Mikołowa 
oraz pasjonatów „maluchów” 
aż z Sochaczewa” – powie-
dział Krystian Osys, prezes 
Zawierciańskich Klasyków.
S e z o n  Z a w i e r c i a ń s k i c h 
Klasyków trwał od wiosny i był 
bardzo intensywny. Pasjonaci 
k lasycznej motor yzacji n ie 
tylko udoskonalali i doposa-
żali swoje pojazdy, ale także 
brali udział w różnego rodzaju 
spotkaniach, eventach, zlotach, 
wystawach i targach motoryza-
cyjnych, podczas których mogli 
podzielić się swoją pasją oraz 
opowiedzieć o samochodach 

z duszą i tradycją. Nie bez ko-
zery jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu syrena 105, której pierw-
szy egzemplarz zjechał z taśmy 
montażowej w warszawskiej 
fabryce FSO w czerwcu 1972 
roku, nazywana była królową 
polskich szos.
„Nie ma klimy, ale jest klimat, 
dlatego staramy się pielęgnować 
i używać samochody, których 
już się dzisiaj nie produkuje. 
W większości staliśmy się ich 
posiadaczami z sentymentu. 
Gdy byliśmy dziećmi nasi ro-
dzice posiadali takie auta. Gdy 
teraz wsiadamy do tak iego 
samochodu w idzimy wnę-
trze zupełnie inne niż te, do 
których jesteśmy w obecnych 
czasach przyzwyczajeni. To 
samochody z duszą i tradycją, 
które można naprawić podsta-
wowymi narzędziami nawet 
na środku ulicy i nie trzeba 
być do tego informatykiem” 
– opowiada Krystian Osys. 
„Nasza działalność rozpoczęła 
się w 2014 roku, gdy nabyłem 
swojego pierwszego „malucha”. 
Zaczą łem jeździć na różne 
zloty, gdzie poznałem osoby, 
które podzielają moją pasję mo-

toryzacyjną. Okazało się wów-
czas, że powiat zawierciański 
skrywa wiele ciekawych samo-
chodów, które warto pokazać. 
Uważamy, że te auta powinny 
jeździć, a nie stać w garażu, 
dlatego coraz więcej można 
ich spotkań na ulicach” – pod-
kreśla prezes Zawierciańskich 
Klasyków.
Zawierc iańsk ie K lasyk i to 
z pewnością niecodzienna na-
uka historii motoryzacji dla 
kolejnych pokoleń. Dziec i 
uczestn iczące w pokazach 
zabytkowych i k lasycznych 

pojazdów z niedowierzaniem 
oglądają samochody, które nie 
posiadają centralnego zamka, 
elektrycznie otwieranych szyb 
czy też czujników parkowania. 
A to właśnie tymi cudami pol-
skiej motoryzacji Polacy wyru-
szali przed laty na wczasy do 
Turcji czy Bułgarii, a w razie 
awarii zamiast paska klinowego 
używali rajstop, a do naprawy 
po prostu kompletu podstawo-
wych kluczy.

 v nowe.lazy.pl

Rozstrzygnięto II Grand Prix 
Polski Seniorek i Seniorów

W hali OSiR przy ulicy Blanowskiej właśnie zakoń-
czyło się II Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów 
w tenisie stołowym. W zawodach, które trwały aż 3 
dni, uczestniczyło łącznie ponad 200 zawodniczek 
i zawodników z krajowej czołówki.

W kategorii seniorek triumfo-
wała Agata Zakrzewska z KTS 
Tarnobrzeg, a wśród seniorów 
najlepszy okazał się Adam Dosz 
z LKS Pogoń Lębork.
Organizatorami turnieju byli: 
Polski Związek Tenisa Stołowego, 
Śląski Związek Tenisa Stołowego, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
i Urząd Miejski w Zawierciu 
oraz Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie.
Poniżej prezentujemy poszcze-
gólne miejsca na podium: Seniorki: 
I miejsce - Agata Zakrzewska 

(KTS Tarnobrzeg), II miej-
sce - Paulina Krzysiek (GLKS 
Nadarzyn) III miejsce - Kinga 
Stefańska (KTS Tarnobrzeg) 
i Klaudia Kusińska (GLKS 
Nadarzyn) Seniorzy: I miejsce - 
Adam Dosz (LKS Pogoń Lębork), 
II miejsce - Piotr Chodorski 
(Politechnika Rzeszów), III miej-
sce - Konrad Kulpa (Energa KTS 
Toruń) i Robert Floras (TTS 
Polonia Bytom).

 v zawiercie.eu
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Autoryzowany Punkt

Obsługujemy klientów indywidualnych, 
hurtownie oraz firmy brukarskie.

WWW.CKBDELTA.PL

Zadzwoń: 535 683 687, 501 670 024

Centrum Kostki Brukowej oddział Fugasówka

FUGASÓWKA, UL. REJA 4
ckb.fugasowka@gmail.com 

PROWADZIMY SPRZEDAŻ:
• kostki brukowej • płyt tarasowych • galanterii ogrodowej

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
4.  Opowiadanie o kocie w butach
7.  Postać dezodorantu
8.  Rozmach, rozpęd
9.  Dawna służba u magnatów
10.  Bezwzględne polecenie
11.  Przy butach jeźdźca
14.  Twórca powieści, opowiadań
16.  Linia podziału czegoś
20.  Pot. depresja
22.  Dziki  zwykle eksmitowany
23.  Obrazek na monitorze komputera
24.  Cieszy go zadawanie komuś cierpień
25.  Paliwo w lampie I. Łukasiewicza

Pionowo:
1.  Imię giermka Don Kichota
2.  Imię Hemingwaya, amer. pisarza
3.  Kolubryna
4.  Kochaj go jak siebie samego
5.  Śpiewająca Anna Maria („Ja wysiadam”)
6.  Jerzy, reżyser „Nocy i dni”
12.  Tytuł P. McCartneya
13.  Płynie przez Strasburg
15.  Sweter sięgający do połowy szyi
16.  Np. paprykarz
17.  Łuk wsparty na filarach
18.  Główny dopływ Obu
19.  Imię reżysera filmu „9 i 1/2 tygodnia”
21.  Kupione brawa

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

Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się 
w poniedziałek (2.12.br.) między 9.00 a 9.30 do redakcji 
Gwarka Zawierciańskiego pod numer tel.: 698 805 242 

i podadzą poprawne hasło mamy książki!

NAGRODY:

Magdalena Trubowicz 
"PRZYJACIELE. NA DOBRE I NA ZŁE"

Jedna kamienica, dwa mieszkania, 
sześcioro przyjaciół – niech nie 
zmyli Was ten scenariusz, takiej 
książki jeszcze nie było!
Kłócimy się, wyzłośliwiamy, ale 
przede wszystkim rozmawiamy. 
Spędzamy ze sobą mnóstwo czasu. 
Szukamy swoich drugich połówek 
i pomagamy w tych poszukiwa-
niach innym. Jesteśmy przyjaciółmi. 
Wiemy, że możemy na siebie liczyć, 
jesteśmy dla siebie wsparciem 
i będziemy ze sobą zawsze – na 
dobre i na złe. Bo przecież najlep-
szych przyjaciół poznaje się w kamienicy!
Przezabawna seria o grupie przyjaciół, których połączył 
wspólny adres i to samo poczucie humoru. Poznajcie 
Cypiska, Alicję, Krzyśka, Igę, Karolinę i Karola i dajcie się 
zaskoczyć – to historia inna niż wszystkie!

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

Szybkie zwycięstwo siatkarzy
Na pewno nie był to tak jednostronny pojedynek jak z Cuprum Lubin. Faktem 
jest jednak, że Jurajscy Rycerze potrzebowali tylko trzech setów, by wywalczyć 
kolejne, szóste już zwycięstwo w PlusLidze.
W pierwszej partii obie drużyny 
bombardowały się zagrywką, ale 
różnicę zrobił Marcin Waliński. 
Po zmianie stron ten sam zawod-
nik, wspólnie z Marcinem Kanią 
popisał się w bloku (na Nicolasie 
Szerszeniu) i były to decydujące 
momenty seta. W trzeciej odsłonie 
doszło do sporych zmian w skła-
dzie drużyny z Suwałk, ale to nie 
pomogło. MVP meczu został 
Alexandre Ferreira.
Aluron Virtu CMC Zawiercie - 
MKS Ślepsk Malow Suwałki 3:0 
(25:22), (25:22), (25:23)

Aluron: Masny, Malinowski, 
Ferreira, Walińsk i, Kania, 
Gawryszewski, Koga (libero) oraz 
Bociek, Czarnowski.
Już w niedzielę (1 grudnia) ko-
lejny mecz w Zawierciu. Rywalem 

Jurajskich Rycerzy będzie zespół 
Cerrad Enea Czarni Radom. 
Początek o godzinie 14.45.

 v zawiercie.eu 
Zdjęcia: Paula Sobota

Wystarczyły trzy sety
Siatkarze Aluronu Virtu CMC Zawiercie pewnie pokonali 3:0 Cuprum Lubin. 
Kluczem była przede wszystkim zagrywka.
W tym elemencie wyróżniał się m.in. Marcin 
Waliński, ale MVP został Grzegorz Bociek, który 
zaserwował - rekordowe w swojej karierze - 6 asów.
Spotkanie obserwował m.in. uczestnik Eurowizji 
Junior Jordan Anthony, którego rodzina jest zwią-
zana z naszym miastem. Wokalista wystąpił też po 
pierwszym secie. Wcześniej młody artysta spotkał się 
z Prezydentem Zawiercia Łukaszem Konarskim.
Aluron Virtu CMC Zawiercie – Cuprum Lubin 
3:0 (25:17), (25:20), (25:19) Aluron: Masny, Bociek, 
Waliński, Penczew, Kania, Czarnowski, Koga (libero) 
oraz Malinowski, Dosanjh, Ferens
Już w piątek, 22 listopada, Jurajscy Rycerze zmierzą się na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem. Początek meczu 
o godzinie 20.30.

 v zawiercie.eu 
Foto: Grzegorz Maciąg (Macgregor Photography)/Jurassic Photo Team 
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Zakaz spalania odpadów na terenie 
nieruchomości oraz w piecach domowych

Urząd Gminy w Żarnowcu przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy 
bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. 

W związku z powyższym nie wolno spalać m.in.:
• wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
• zużytych opon i innych odpadów z gumy,
• odzieży, obuwia,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
• sztucznej skóry,
• opakowań po farbach, lakierach,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
Zgodnie z art. 191 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.): „Kto wbrew 
przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalania odpadów podlega 
karze aresztu lub grzywny”.

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej 
sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu.

Skutki spalania śmieci dla życia i zdrowia:
• pyły z metalami ciężkimi - powodują zagrożenie białaczką,
• tlenki azotu - podrażniają i uszkadzają płuca,
• tlenek węgla - wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
• dwutlenek siarki - powoduje trudności w oddychaniu,
• chlorowodór - tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
• cyjanowodór - tworzy z parą wodną kwas pruski - blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe
• dioksyny i furany - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz 

mają działanie alergiczne.

Zawiercie walczy ze smogiem
Sezon grzewczy w pełni i niestety wrócił problem smogu. Walczymy z emisją szkodliwych substancji do atmos-
fery, a program  „Czyste Powietrze” jest kolejnym, który planujemy realizować.
-Gmina Zawiercie zakończyła nabór mieszkańców do projektu 
OZE. Dzięki instalacjom, prawie 1000 mieszkańców będzie mo-
gło pozyskać energię ze źródeł, które nie szkodzą środowisku na-
turalnemu, a jednocześnie uzyskać oszczędności finansowe - mówi 
Dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia Katarzyna Mikuła.
„Czyste Powietrze” to natomiast rządowy program antysmogowy, do 
którego w najbliższym czasie planuje przystąpić Zawiercie. Dzięki nowym 
rozwiązaniom, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, gminy mogą przyj-
mować wnioski o dofinansowanie od mieszkańców gminy.
- To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub 
uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych 
do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wy-
mianie starych pieców i kotłów oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Te działania 
również nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwięk-
szą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym - dodaje 
Katarzyna Mikuła.
To tylko niektóre za sposobów walki ze smogiem w Zawierciu. Gmina 
udziela dotacji z budżetu miasta na zadania służące ograniczeniu niskiej 
emisji i wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące 
odnawialne źródła energii. Wnioski można było składać do 31 paździer-
nika. Od początku roku wpłynęły 53 wnioski o wymianę starego kotła 
węglowego na nowy kocioł gazowy.
Z „kopciuchami” walczy także Straż Miejska, która przez cały rok pro-
wadzi kontrole nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, w któ-
rych prowadzona jest działalność gospodarcza pod kątem sprawdzania 

spalanych substancji. W 2018 roku 
przeprowadzonych zostało aż 118 
kontroli, natomiast w 2019 roku (do 
28 października) 73 kontrole.
Przypominamy, że za spalanie od-
padów grozi grzywna do 500 zł, 
a jeśli sprawa zostanie skierowana 
do sądu - karą nawet do 5 tys. zł. 
W piecu nie wolno spalać między 
innymi malowanego, lakierowa-
nego lub impregnowanego drewna 
i materiałów z tworzyw sztucznych 
albo płyt wiórowych.
Nie bez znaczenia dla środowi-
ska jest to, że niedawno Zakład 
Komunikacji Miejskiej w Zawierciu 
wzbogacił się o kolejne nowe, ekolo-
giczne autobusy.

Sprawdź, czym oddychasz

Na terenie Gminy Zawiercie funkcjonuje 18 czujników tworzących 
system do pomiaru i wizualizacji jakości powietrza. Każde z zainstalo-
wanych urządzeń pomiarowych zapewnia pomiar: stężenia pyłów PM 
2,5 i PM 10, temperatury powietrza w °C, wilgotności powietrza oraz 
ciśnienia atmosferycznego w hPa. W naszym mieście działa również 
stacja pomiarowa w ramach Państwowego Monitoringu Powietrza przy 
ul. Gałczyńskiego (teren Przedszkola nr 4), gdzie pomiary stężenia pyłu 

zawieszonego prowadzone są metodą automatyczną, co oznacza, że wy-
niki są natychmiast dostępne.
Dzięki rozbudowanemu systemowi mieszkańcy mogą się dowiedzieć, 
gdzie i kiedy mogą bezpiecznie udać się na spacer i jaka jest najlepsza pora 
na aktywność fizyczną na zewnątrz. Jakość powietrza można sprawdzić 
na airly.eu oraz na naszej stronie internetowej www.zawiercie.eu w za-
kładkach „dla mieszkańców” i „ochrona powietrza”. Aplikacja dostępna 
jest także do pobrania ze sklepu Google Play.
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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.

DATA ADRES TELEFON

29.11 - 30.11 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81 F 32 6783710

1.12. - 2.12 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 6721154

3.12 - 4.12 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 32 4941350

5.12 - 6.12 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 6466235

7.12 - 8.12 Aptaka Cefarm 36,6  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 32 6742009

9.12 - 10.12 Aptaka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 736698065

11.12 - 12.12 Aptaka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 324941302

13.12 - 14.12 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 6721964

15.12 - 16.12 Apteka ul. Reymonta 1 32 6707821

17.12 - 18.12 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 571322407

19.12 - 20.12 Aptaka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4  32 7333088

21.12 - 22.12 Aptaka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 6700161

23.12 - 24.12 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 6702222

25.12 Apteka Przy Hucie ul. Piłsudskiego 80 32 6711819

26.12 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 6724168

27.12 Apteka Przy Hucie ul. Piłsudskiego 80 32 6711819

28.12 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 6724168

29.12 - 30.12 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 6702003

31.12 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 6721044

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.

698 805 242
gwarekzawiercianski@wp.pl

NIE CZEKAJ I DOŁĄCZ 
DO NAJLEPSZYCH!
• CO MIESIĄC 22 TYS. 
   DARMOWYCH GAZET
• PONAD 40 MIEJSCOWOŚCI 
   W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
• JESTEŚMY W KAŻDYM 
   SKLEPIE I FIRMIE 
• REKLAMA JUŻ OD 50 ZŁ

KĄCIK KULINARNY

PYSZNY KURCZAK W SOSIE
Kupiłam całego kurczaka, z myślą żeby go upiec, ale .. jako to bywa 
zamiar się zmienił i wyszło mi pyszne danie którym sie z Wami dzielę. 
Obiad jesienny, ale już  z tych cieplejszych akurat na pierwszy deszczo-
wy dzień. Danie możemy podać z ryżem, makaronem, generalnie z tym 
z czym Ci po drodze. U mnie będzie pewnie z makaronem. Będzie, bo 
danie gotowe, dzisiaj rodzina zje je na obiad. Ja w pracy, a za oknem deszcz.
Danie to przygotowuje się bar-
dzo prosto. Kilka składników 
i już jest !
Pyszny kurczak w sosie
• 1 cały kurczak (każde  

jego części będą dobre )
• 3 ząbki czosnku
• 1 ostra papryczka chili
• 3/4 szklanki wina  

białego wytrawnego
• 2 kawałki selera naciowego
• 1 litr wody
• 2 nieduże cebule
• 1 litr sosu pomidorowego
• pieprz, sól do smaku
• świeży tymianek, 

świeży rozmaryn
• Oliwa + 3 łyżki masła
Kurczaka kroimy na kawałki 
– 2 piersi, 2 udka, 2 dramstiki 
(możemy dodać skrzydełka – 
ale one są lepsze do wywaru 
wraz z całym kadłubkiem).
W dużym płaskim garnku roz-
grzewamy oliwę z masłem, gdy 
już się połączy dodajemy pokro-
jone w plasterki ząbki czosnku. 
I pozwolamy im się lekko 
poddusiĆ, uważająć żeby ich 
nie spalić. Po chwili od strony 
skóry układamy w garnku na-

szego kurczaka i smażymy go 
około 8 minut z każdej strony 
(do przyrumienienia).
Gdy kurczak się przyrumieni 
z dwóch stron dodajemy po-
siekaną w kostkę cebulę i selera 
naciowego i wino oraz zioła. 
Całość przykrywamy pokrywką 
i dusimy około 10 minut. Jeśli 

potrzeba dolewamy wody, 
tak aby zrobił nam się sos. Po 
chwili dolewamy sos pomido-
rowy i całość podgrzewamy 
aż sos się zagotuje. Próbujemy 
i ewentualnie doprawiamy solą 
i pieprzem.

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

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

GODZ.  2000   •   Cena: 500 ZŁ / para

Nie może cię zabraknąć zapraszamy do zakupu biletu!
Tel.: 602 574 450, 796 620 700, 604 281 164

W
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ie
: • bufet kawowo • herbaciany 

• 0.5 l alkoholu na parę
• lampka szampana 
   na powitanie nowego roku 
• wybór króla i królowej balu
• zagra dla was zespół exel !

• wyborne menu:
• przystawka 
• trzy dania gorące
• zimna płyta
• słodki stół
• czekoladowe fondue 
  

SYLWESTER  2019/2020
W Lawendowym Dworku w Kluczach
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POLICJA

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

ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ W CZASIE MROZÓW - KONTROLE PUSTOSTANÓW I APEL POLICJANTÓW
Meteorolodzy zapowiadają w najbliższe dni znaczne spadki temperatury. Taka sytuacja może szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu bezdomnych. W okresie jesienno-
-zimowym wielu z nich umiera z powodu wychłodzenia organizmu. Policjanci każdego roku na bieżąco sprawdzają miejsca, w których osoby bezdomne próbują szukać 
schronienia. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, gdy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu.

Wraz ze spadkiem temperatury policjanci większą uwagę będą poświęcać kontroli miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. Pustostany, 
działkowe altanki i klatki schodowe to miejsca, w których najczęściej szukają oni schronienia przed zimnem. Niskie temperatury stwarzają 
zagrożenie nie tylko dla życia i zdrowia osób bezdomnych, ale również dla osób samotnych i w podeszłym wieku. Dotyczy to także osób nie-
trzeźwych, przebywających poza domem i narażonych na wychłodzenie organizmu. Oprócz niebezpieczeństwa związanego z narażeniem na 
niskie temperatury, osoby te często tracą życie w pożarach lub wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożeniem dla nich jest także stan techniczny 
budynków, w których przebywają. W większości przypadków są to pustostany przeznaczone do rozbiórki. Miejsca te sprawdzają mundurowi, 
których celem jest pomoc osobom potrzebującym, narażonym na działanie niskich temperatur. Apelujemy także o czujność do wszystkich, 
którzy mają kontakt z takimi osobami. W każdym takim przypadku alarmujmy odpowiednie służby!

OSZUŚCI PO RAZ KOLEJNY DALI O SOBIE ZNAĆ. APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ!
W poniedziałek 25.11.br. dwoje mieszkańców naszego województwa straciło swoje oszczędności, a trzecia osoba o mało nie dołączyła do 
grona osób zasilających konta oszustów. Ofiarami przestępców padli 66- letnia mieszkanka Mikołowa, 77-latek oraz 74-latek. Tym razem, po 
rozmowie telefonicznej z rzekomym funkcjonariuszem, mieli wypłacić ze swoich kont pieniądze i wrzucić je w umówionym miejscu do koszy 
na śmieci lub, jak to było w przypadku 77-latka, przelać na podane konto. Pokrzywdzeni byli przekonani, że pomagają policjantom schwytać 
grasujących w bankach przestępców i uchronić dzięki temu swoje oszczędności. Podające się za funkcjonariuszy osoby poprosiły bowiem o 
pomoc w organizacji akcji wymierzonej przeciwko nieuczciwym pracownikom banku. W rzeczywistości było zupełnie inaczej i niestety dwoje 
pokrzywdzonych straciło w sumie ponad 30 tys. złotych. Szczęśliwie, w porę zdołano zablokować przelew na kwotę 120 tys. złotych, który 
zrealizował mężczyzna.

USTALENI SPRAWCY ROZBOJU
Policjanci z wydziału kryminalnego zawierciańskiej komendy 25.11.br ustalili dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o rozbój w Porębie. Na 
klatce schodowej napastnicy przewrócili poszkodowanego i skradli mu portfel. Prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór. Za takie 
przestępstwo grozi im 12-letni pobyt w więzieniu.

Do zdarzenia doszło 16 listopada br. około godz. 22.00 na ul. Przemysłowej w Porębie. Napastnicy weszli za pokrzywdzonym do klatki scho-
dowej i zaatakowali go. Po przewróceniu na podłogę zabrali mu portfel. W środku były pieniądze, karty bankomatowe i dokumenty osobiste. 
Następnie używając skradzionych kart dokonali kilku drobnych zakupów. Śledczy na podstawie zgromadzonych informacji szybko ustalili ich 
tożsamość. 19 i 22 letni mieszkańcy Poręby kilka następnych dni ukrywali się przed policjantami. W miniony czwartek sami zgłosili się do 
zawierciańskiej komendy. Przyznali się do popełnionych przestępstw i oddali zrabowane dokumenty oraz karty bankomatowe. Obiecali też 
zwrócić pieniądze. Prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

PRÓBOWAŁ OSZUKAĆ POLICJANTÓW
Zawierciańscy policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca Myszkowa, poszukiwanego listem gończym. W trakcie legitymowania mężczyzna 
podał dane swojego brata. Nie wiedział, że jest on także poszukiwany. Przed osadzeniem w zakładzie karnym został przesłuchany i usłyszał 
kolejny zarzut.

Dnia 24.11.br około godz. 9.00 na ul. Dojazd w Zawierciu policjanci patrolujący miasto zauważyli podejrzanie zachowującego się mężczyznę. 
Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że jest on poszukiwany, wystawionym przez sąd nakazem. Mieszkaniec Myszkowa był 
bardzo zaskoczony tą informacją. Nie przypuszczał, że jego brat jest także poszukiwany. Od razu przyznał się do oszustwa. Podając dane brata 
próbował wprowadzić w błąd policjantów i dalej ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym 
areszcie. Dzisiaj usłyszał zarzut z art. 65 §1 Kodeksu Wykroczeń - wprowadzanie w błąd, co do swojej tożsamości.

ARESZT DLA DOMOWEGO OPRAWCY
Decyzją zawierciańskiego sądu dwa najbliższe miesiące spędzi w areszcie 60-letni mężczyzna, który jest podejrzany o znęcanie się nad swoją 
86-letnią matką oraz siostrą. Decyzją prokuratora, domowy oprawca objęty był już wcześniej zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Za-
wiercianin odpowie także za znieważenie policjantów w takcie podjętej interwencji. Teraz grozi mu 5 letni pobyt w więzieniu.

Zatrzymany 60-letni mieszkaniec Zawiercia od dłuższego czasu znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją rodziną. Prokurator już wcześniej 
wydał postanowienie o zakazie zbliżania się domowego oprawcy do swojej matki i siostry. Mężczyzna jednak zlekceważył te polecenia i po-
nownie wszczynał awantury i groził pokrzywdzonym. W minioną sobotę został zatrzymany przez zawierciańskich policjantów. W trakcie pod-
jętej interwencji używając wulgarnych słów znieważył funkcjonariuszy. Wczoraj na wniosek policji i prokuratury zawierciański sąd zdecydował 
o jego tymczasowym aresztowaniu. Będzie on oczekiwał w areszcie śledczym na wyrok sądu.

POSZUKUJEMY SPRAWCY KRADZIEŻY PALIWA
Policjanci ze Szczekocin proszą o pomoc w identyfikacji osoby podejrzanej o kradzież paliwa. Tym razem złodziej przyjechał na stację paliw w 
Bonowicach białym furgonem marki Renault Master. Wizerunek złodzieja zarejestrowały kamery monitoringu. 

Do kradzieży doszło 13 listopada br. o godz 2.40 na stacji paliw w miejscowości Bonowice. Złodziej przyjechał białym furgonem marki Renault 
Master. Do samochodu przypiął skradzione w Częstochowie tablice rejestracyjne. Niestety, numerów rejestracyjnych z naklejki nie można 
odczytać. Sprawca zatankował prawie 300 litrów oleju napędowego i odjechał nie płacąc rachunku.

Każdy, kto rozpoznaje sprawcę lub pojazd którym przyjechał, proszony jest o kontakt telefoniczny z policjantami ze Szczekocin tel. (34) 34 59 
510 lub tel. (32) 67 38 255. Informacje można także przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: szczekociny@zawiercie.ka.policja.gov.
pl. Do dyspozycji jest również formularz „Powiadom nas” zamieszczony na naszej stronie internetowej. W każdym przypadku gwarantujemy 
anonimowość!

KTO ROZPOZNA SPRAWCĘ KRADZIEŻY?
Policjanci ze Szczekocin proszą o pomoc w identyfikacji osoby podejrzanej o kradzież ponad 500 litrów paliwa. Do przestępstwa doszło na 
stacji paliw w miejscowości Bonowice.

Do kradzieży doszło 17 października 2019 r o godz 7.30 na stacji paliw w miejscowości Bonowice . Złodziej przyjechał samochodem do-
stawczym marki Reanult. Kabina pojazdu i zamontowana nad nią nadbudowa była koloru białego. Skrzynia ładunkowa posiadała niebieską 
plandekę. Do samochodu zostały przypięte tablice rejestracyjne pochodzące z kradzieży. Kierowca zatankował olej napędowy do baku oraz do 
przewożonych zbiorników i odjechał nie regulując rachunku. Niestety odczytanie numerów rejestracyjnych z naklejki jest niemożliwe. Poniżej 
publikujemy film, na którym został zarejestrowany pojazd i wizerunek sprawcy.

Każdy, kto rozpoznaje sprawcę lub pojazd którym przyjechał, proszony jest o kontakt telefoniczny z policjantami ze Szczekocin tel. (34) 34 
59 510 lub tel. (32) 67 38 255. Informacje można także przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: szczekociny@zawiercie.ka.policja.gov.pl. Do dyspozycji jest również formularz 
„Powiadom nas” zamieszczony na naszej stronie internetowej. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!

Tel.: 883 384 925 • Infolinia: 801 011 416
www.kolizja.eu

Bezpłatny bus zastępczy 
na wypadek kolizji

Rozwiązania 
dla 
firm

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!

C.R.C
car repair center

Blacharstwo

Lakiernictwo

Mechanika pojazdowa

Diagnostyka komputerowa

Renowacja aut zabytkowych

798 445 572
Zawiercie, ul. Wojska polskiego 74

ZAWIERCIE
ul. Sienkiewicza 38

Pon.-Pt. 8:00-17:00 / Sobota 8:00-14:00

Najnowsze
Kolekcje!

Płytki
już od

13 zł/m2

Zapewniamy
Transport!TEL. 882-925-287

Reklamy
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ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz

698 805 242

gwarekzawiercianski@wp.pl

GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl

Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Wydawca:
Gwarek Media i Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Redaktor naczelny:
Mateusz Mucha
Skład i łamanie:
Krzysztof Kurdyła
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.

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

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

 v KRAINA LODU 2 
Reżyseria: Jennifer Lee, Chris Buck; Gatunek: Animacja, Przygodowy;  Produkcja: USA 
• 2019-11-28 18:30 - 2D (Dubbing) • 2019-11-30 15:00 - 3D (Dubbing) • 2019-11-30 17:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-12-01 15:00 - 3D (Dubbing) • 2019-12-01 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-12-02 16:00 - 3D (Dubbing)  
• 2019-12-02 18:00 - 2D (Dubbing) • 2019-12-04 16:00 - 3D (Dubbing) • 2019-12-04 18:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-12-06 15:00 - 3D (Dubbing) • 2019-12-06 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-12-07 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-12-07 13:00 - 3D (Dubbing) • 2019-12-07 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-12-08 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-12-08 13:00 - 3D (Dubbing) • 2019-12-08 15:00 - 2D (Dubbing)

 v 1800 GRAMÓW 
Reżyseria: Marcin Głowacki; Gatunek: Dramat obyczajowy; Produkcja: Polska 
• 2019-11-29 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-11-30 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-01 19:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2019-12-02 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-03 20:30 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-04 20:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2019-12-05 20:30 - 2D (Oryginalny)

 v PROCEDER 
Reżyseria: Michał Węgrzyn; Gatunek: Biograficzny; Produkcja: Polska 
• 2019-11-30 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-21 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-22 21:00 - 2D (Oryginalny)

 v JAK POŚLUBIĆ MILIONERA 
Reżyseria: Filip Zylber; Gatunek: Komedia romantyczna; Produkcja: Polska 
• 2019-12-06 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-07 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-07 21:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2019-12-08 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-08 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-09 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2019-12-10 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-11 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-12 18:00 - 2D (Oryginalny)

 v BARANEK SHAUN FILM. FARMAGEDDON  
Reżyseria: Will Becher, Richard Phelan; Gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowy; Produkcja: Francja, USA, Wielka Brytania 
• 2019-12-09 16:00 - 2D • 2019-12-10 16:00 - 2D • 2019-12-11 16:00 - 2D • 2019-12-12 16:00 - 2D • 2019-12-13 16:00 - 2D  
• 2019-12-14 11:00 - 2D • 2019-12-14 16:00 - 2D • 2019-12-15 11:00 - 2D • 2019-12-15 16:00 - 2D • 2019-12-16 16:00 - 2D  
• 2019-12-17 16:00 - 2D

 v IKAR. LEGENDA MIETKA KOSZA 
Reżyseria: Maciej Pieprzyca; Gatunek: Biograficzny; Produkcja: Polska 
• 2019-12-13 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-15 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-12-16 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2019-12-17 18:00 - 2D (Oryginalny)

 v UKRYTA GRA 
Reżyseria: Łukasz Kośmicki; Gatunek: Thriller; Produkcja: Polska 
• 2019-12-18 18:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-12-19 18:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-12-21 19:00 - 2D (Napisy pl)  
• 2019-12-22 19:00 - 2D (Napisy pl)

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ 

• PROTEZY 
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ

• PROTEZY ZĘBOWE 

• NAKŁADKI DO 
WYBIELANIA 

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

2019/2020

Zagra zespół

NIBY NIC
godz. 20.00

WSTĘP: 230 zł/os.

rezerwacja@rotunda.zawiercie.pl

tel. 731 711 011

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

APOLONIA
dr n.med. Joanna Zappa-Gawłowska
Specjalista chirurgii stomatologicznej

Zapraszamy: 
 poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000

• Zabiegi również w sedacji wziewnej 
   (podtlenek azotu  tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 

• Finansowanie zabiegów medycznych 
  możliwe w systemie ratalnym

Prywatna Praktyka Dentystyczna

Prezydent Miasta Zawiercie Łukasz Konarski serdec-
znie zapraszamy na II edycję nowej imprezy w Zawierciu  
- MIEJSKIE MIKOŁAJKI! 

W tym roku, na hali OSiR Zawiercie przy ul. Moniuszki 10, 
na najmłodszych mieszkańców, czeka moc atrakcji.

W programie zaplanowaliśmy:
• Bajka Świąteczna pt. "Mikołajkowa ratuje święta" w wyko-

naniu Grupy Teatralnej Spontan
• Występ Formacji Taneczno Estradowej "Pokusa" działającej 

od tego roku przy Miejski Ośrodek Kultury Centrum w 
Zawierciu - MOK Zawiercie

• Występ tancerzy i instruktorów ze YOUCANDOIT Dance 
Studio - Zawiercie

• Występ zespołu tanecznego z Szkoła Podstawowa nr 9 im. 
Marii Dąbrowskiej w Zawierciu

• Mikołajkowa zumba z naszymi instruktorkami - Anna Katar-
zyna Łągiewka oraz Aneta Ciszewska.

Ponadto stoiska z wieloma atrakcjami dla dzieci, liczne nie-
spodzianki oraz zajęcia z Biblioteką Zawiercie!

Podczas imprezy będziemy zbierać pieniążki na rehabilitację 
dla Michała Mętlaka!

Informacje
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OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

znajdź nas na
Facebooku

Czynne:  Pon. - Pt. 700 - 2000

      Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA

ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy • oskplazy@interia.pl

tel. 539 308 767, 796 450 490 • e-mail: biuro@smartenergy.net.pl • www.smartenergy.net.pl

• BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH
• DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, TAKŻE Z DOFINANSOWANIEM Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

• INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE Z PROGRAMU „MÓJ PRĄD”

• PRZYŁĄCZA GAZOWE

• POMAGAMY W UZYSKANIU DOTACJI

• BEZPŁATNE WYCENY I DORADZTWO

• ATRAKCYJNE CENY

CENY
JUŻ OD 10 zł/m2

     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

     Kroczyce 
ul. Żarecka 2

tel. 667 640 667

Reklamy


