
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. 535-131-813

CROSSFIT
FITNESS

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

SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO 

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO

OD 21 LAT!!!

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

PRODUCENT BLACHY 
• BLACHY TRAPEZOWE
• BLACHODACHÓWKA
• OBRÓBKI DEKARSKIE
• RYNNY
•  AKCESORIA

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• WŁASNY TRANSPORT
• REALIZACJA W 24 GODZ.

kom. 577-911-775
kom. 506-911-986
    PokryciaDachoweSosnowski

Grabiec 27
42-445 Szczekociny

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PŁYTA OSB
 Tel. 606-139-619

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PŁYTA OSB
 Tel. 606-139-619

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
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Kiedy złożyć PIT za 2019 rok
Zmienił się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozli-
czenia za rok 2019 - możesz to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. 
Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok - możesz go 
złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r.
Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składasz 
od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed 
tym terminem będą uznane za złożone od 15 
lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożysz swój 
PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty bę-
dzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni 
na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania 
podatkowego elektronicznie, zaś 3 miesiące 
w przypadku zeznań podatkowych składanych 
w formie papierowej, ale nie wcześniej niż od 
15 lutego 2020 r.
Zmienia się termin złożenia PIT-28 za 2019 r. 
Masz na to czas do 2 marca 2020 r. Wszystkie 
pozostałe zeznania PIT możesz składać tak jak 
dotychczas do 30 kwietnia 2020 r.

Pamiętaj!
Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT udostęp-
nimy przygotowane dla ciebie zeznanie podatkowe: 
PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 
i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalno-
ści gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. 

zarnowiec.pl

W lutym zmiany  
w „małym ZUS”

1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” 
dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”. To 
rozwiązanie dla firm, których przychód z poprzed-
niego roku nie przekroczył 120 tys. zł. Dzięki temu 
z ulgi może skorzystać więcej osób prowadzących 
działalność gospodarczą niż dotychczas.

Od lutego zmieni się nie tylko limit przychodu, ale też 
sposób obliczenia składki. Z „małego ZUS” na dotych-
czasowych zasadach korzystało około 170 tysięcy przed-
siębiorców. W styczniu br. do ulgi zgłosiło się już ponad 
50 tysięcy firm, a w inspektoracie ZUS w Zawierciu do 
8 stycznia wpłynęły 174 zgłoszenia.

zawiercie.eu

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!

NAPEŁNIANIE
BALONÓW HELEM

POCZTA KWIATOWA
Zamów kwiaty

z dowozem
tel.: 504 853 998

BIURO RACHUNKOWE

KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE I PRAWNE

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

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

• Doradztwo przed założeniem 
    działalności gospodarczej.

• Kompleksowe prowadzenie księgowości 
   (KPiR, Księgi Handlowe, Ryczałt)

• Obsługę prawną
    osób fizycznych i firm

ZAPEWNIAMY:

Informacje
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

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

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

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

Wymiany Eksploatacyjne 
(filtry, oleje, hamulce, zawieszenia)

Diagnostyka Komputerowa 
Serwis Klimatyzacji 

SERWIS I WYMIANA OPON 

KOMPLETNY SERWIS
SAMOCHODOWY 

Naprawa oraz wymiana 
silników z gwarancją

Pozyskaliśmy ponad 4 miliony 
złotych na 12 budynków

Zawiercie otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania na 
termomodernizację aż 12 budynków znajdujących się na terenie 
miasta. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko i jest to unijna dotacja na likwidację niskiej emisji.
Chodzi o czter y projekt y, 
a każdy z nich dotyczy termo-
modernizacji. Liczymy, że dzięki 
pozyskanym środkom uda się 
przywrócić dawny blask dwuna-
stu budynkom na terenie miasta 
- podkreśla Łukasz Konarski, 
Prezydent Zawiercia.
Wnioski zostały przygotowane 
przez urzędników Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu i zo-
stały pozytywnie ocenione przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środow iska i  Gospoda rk i 
Wodnej w Katowicach.
Które budynki mają zmienić 
swoje oblicze? Chodzi m.in. 
o obiekty wielorodzinne przy ul. 
Zegadłowicza 14, Skłodowskiej 
11 oraz Szerokiej 16 (koszt cał-
kowity 1 mln 444 tys. 190,25 zł, 
a wnioskowane dofinansowanie 1 
mln 119 tys. 498,70 zł).
Drugi projekt obejmuje termo-
modernizację budynków przy 
ul. Marszałkowskiej 29, 31 i 39 
(koszt całkowity 1 mln 389 tys. 
053,62 zł, a wnioskowane dofi-
nansowanie 817 tys. 929,86 zł), 
a kolejny – dotyczy budynków 
przy ul. Marszałkowskiej 35, 35a 
i 37 (koszt całkowity 1 mln 986 
tys.753,16 zł, a wnioskowane 
dofinansowanie 1 mln 416 tys. 
090,39 zł).

Czwarte przedsięwzięcie, na 
które miasto pozyskało do-
f inansowanie, to termomo-
dernizacja budynków przy 
u l . K ijowsk iej 8 i  10 oraz 
Weneckiej 2 (koszt całkowity 1 

mln 326 tys. 258,18 zł, a wnio-
skowane dofinansowanie 982 
tys. 213,95 zł).

 v zawiercie.eu

Informacje
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289,-

          

690,-

580,-

380,-

ŁAWA DIANA INTRO

239,-
(DO WYBORU 5 KOLORÓW)

NAROŻNIK LIVIO 1830,-
1720,-

1430,-

1240,-

3250,-

KANAPA LASER BIS II
999,-

SZAFA  RICK

(DO WYBORU 3 KOLORY)
(3 SZEROKOŚCI)

760,-

SZAFA ZORBA

(DO WYBORU 2 KOLORY)

1155,-Stół UMBERTO

OD 975,-

KRZESŁO
HALS II 260,-

Stół VITRO

449,-

(NATURALNA OKLEINA)
219,-

158,-

289,-

Stół NEXT

KRZESŁO K316

KANAPA LENA
1344,-

SYPIALNIA EFFECT

OD 2480,- 

(DO WYBORU 4 KOLORY)

ZESTAW DINOSZAFA 200 cm

580,-

(DO WYBORU 3 KOLORY)

SYSTEM BERG

-6% 649,-

357,-

RTV
545,-

NA WSZYSTKIE ELEMENTY KOLEKCJI

2990,-

NAROŻNIK BOSTON

Poręba pamięta!  
75. rocznica wyzwolenia miasta

Poręba co roku oddaje im chwałę. Tak było 
i teraz. 20 stycznia, w 75. rocznicę wyzwolenia 
miasta przez Armię Radziecką, władze miasta 
złożyły wiązankę kwiatów pod pomnikiem zade-
dykowanym „Poległym Bohaterom w walkach 
o Wolność Ojczyzny”.
20 stycznia minęła 75. rocznica 
wyzwolenia Poręby spod oku-
pacji hitlerowskiej. I choć dla 
wielu to  przysłowiowy „szmat 
czasu”, dla świadków tamtych 
dni, wydarzenia sprzed 75 lat 
wciąż są żywe.
„Koniec wojny zbl iża ł się 
szybko. W nocy 16 stycznia 
1945 roku nad obszarem ziemi 
zawierciańskiej, w tym i Poręby, 
przeleciały samoloty zwiadow-
cze. Podobnie było przez na-
stępne trzy dni. Rankiem 20 
stycznia 1945 roku do Poręby 
wkroczyli pierwsi żołnierze ra-

dzieccy…” tak zapisano w kro-
nikach sprzed lat.
Tę pamięć pielęgnują współ-
czesne pokolenia. W tym wła-
dze Poręby i przedstawiciele 
spółek miejskich i lokalnych 
środowisk, którzy 20 stycznia 
pod pomnikiem zadedykowa-
nym „Poległym Bohaterom 
w walkach o Wolność Ojczyzny” 
złożyli biało-czerwone wieńce, 
zapalili również symboliczny 
znicz. Pamiętamy!

 v umporeba.pl

"BITWA O SZCZEKOCINY I PRZEŁAMANIE  
LINII STELLUNG A2 W STYCZNIU 1945"

Pan Marek Gradoń - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic - otworzył spotkanie, przywitał 
wszystkich zebranych gościu oraz opowiedział o współpracy z autorem książki i genezie powstania publikacji.
N a s t ę p n i e  P a n  A n d r z e j 
Orlinski przedstawił prezenta-
cje pt. „Szczekociny 1939-1946.” 
Szczególna uwaga podczas wy-
stąpienia została nałożona na 
przedmioty, które pozwalają 
badać losy Szczekocin z tam-
tego okresu, a obecnie (dzięki 
współpracy z mieszkańcami) 
znajdują się w Szczekocińskiej  
Izbie Regionalnej przy Miejsko 
- Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Szczekocinach.
Po prezentacji głos zabrał Pan 
Rafał Podsiadło - autor książki 

pt .  „ Bit wa o Sz cz ekoc iny 
i przełamanie linii Stellung a2 
w styczniu 1945 r.” Pan Rafał 
z pasją omówił m.in. przy-
gotowania do obrony, prace 
budowlane fortyf ikacji, dzia-
łania wojenne, walki w obrę-
bie linii Stellung a2 w rejonie 
Szczekocin.
Na zakończenie, Pan Marek 
Gradoń zaznaczył, że w promo-
wanej książce znajdują się rów-
nież wspomnienia mieszkańców 
Szczekocin. 

W imieniu Organizatorów, 
dziękujemy wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do powstania 

książki, prelegentom oraz zebra-
nym gościom za przybycie.

 v szczekociny.pl

157. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Z okazji 157. Rocznicy Powstania Styczniowego - rozpoczętego Manifestem Tymczasowego Rządu Naro-
dowego, największego w XIX w. polskiego zrywu narodowego, który pochłonął kilkadziesiąt tysięcy ofiar 
i w ogromnym stopniu wpłynął na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.
Pod pomnik iem zebra ły się 
delegacje:
• Urzędu Miasta  

i Gminy Szczekociny;
• Gminy Słupia (Jędrzejowska)
• Towarzystwa Kulturalnego 

im. Tadeusza Kościuszki 
w Szczekocinach;

• Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
z siedzibą w Szczekocinach;

• Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki 
w Szczekocinach;

• Liceum Ogólnokształcącego 
Zespołu Szkół w Szczekocinach;

• Przedszkola w Szczekocinach;

• Przedstawicieli miesz-
kańców Szczekocin

Prezes Towarzystwa Kulturalnego 
i m .  Ta d e u s z a  K o ś c iu s z k i 
w Szczekocinach Pan Czesław 
Orliński, wspólnie z Dyrektorem 
Miejsko–Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Szczekocinach 
-  P a n e m  P r z e m y s ł a w e m 
Baranowskim, uroczyście rozpo-
częli spotkanie oraz zaprosili po-
szczególne delegacje do zapalenia 
symbolicznego znicza upamięt-
niającego to ważne Wydarzenie. 
Pan Czesław Orliński w skrócie 
przedstawił historię, która wiązała 
Powstańców  z naszą miejscowo-
ścią oraz zachęcał wszystkich ze-

branych do ciągłego pogłębiania 
wiedzy w tym obszarze historii.  
Następnie Pan Grzegorz Dudała 
uroczyście przedstawił sylwetki 
wszystkich, znanych Powstańców 
Styczniowych pochowanych na 
Starym Cmentarzu. 
Na zakończenie Pan Andrzej 
Orliński z pasją i zaciekawieniem 
przedstawił nowe tropy w ciągłym 
poszukiwaniu śladów historii na 
terenie naszej Gminy.
W imieniu Organizatorów ser-
decznie dziękujemy wszystkim 
delegacjom oraz zgromadzonym 
osobom za obecność.

 v szczekociny.pl

Reklama
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Spalając śmieci,  
zatruwasz dzieci!

W sobotę (1 lutego) o godz. 10 zapraszamy na parking przy Placu 
Dąbrowskiego. Odbędzie się tam akcja profilaktyczna dotyczą-
ca bezpiecznego użytkowania pieców.
Strażnicy miejscy powiedzą 
o tym, czego nie wolno spa-
lać w piecach. Strażacy z OSP 
Marciszów udzielą natomiast 
porad jak uchronić się przed 
czadem, zademonstrują dzia-
łanie czujnika tlenku węgla, 
a także przeprowadzą pokaz 
rozpalania metodą „od góry”.
Kominiarze podpowiedzą na-
tomiast jak dbać o urządze-
nia grzewcze oraz instalacje 
went y lac y jne .  Dodatkowo 
pracownicy Agencji Rozwoju 
Zawiercia będą udzielali in-
formacji na temat programu 
„Czyste Powietrze”, a przed-
stawiciele Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Zawierciu powiedzą, kto 
może wnioskować o udzielnie 
dotacji z budżetu Gminy na 
wymianę kotłów centralnego 
ogrzewania.
Organizatorami kampanii są: 
Straż Miejska w Zawierciu, 
Wyd z i a ł  Be z p ie c z eń s t w a 
i Zarządzania Kryzysowego, 
R e f e r a t  R e w i t a l i z a c j i . 
Partnerzy to: ZGM Zawiercie, 
Zaw ierc ie Cz ysta Gmina , 
Agencja Rozwoju Zawiercia.

 v zawiercie.eu

Palisz śmieciami? Dron 
będzie mieć cię na oku

Dłużej nie da się udawać, że problemu nie ma. Przez smog cierpią nie tylko 
winowajcy, ale także wszyscy wokół. Poręba znalazła nowe możliwości 
walki z paleniem w piecach byle czym. I są one…latające!
Z powodzeniem stosują takie 
rozwiązanie w innych śląskich 
i zagłębiowskich miastach. Nic 
dziwnego, to prosty sposób, by 
dostać się do źródła problemu – 
komina i bezpośrednio stąd po-
brać próbki dymu. To właśnie za 
pomocą drona walczyć można ze 
smogiem. – Przetestujemy taką 
możliwość również w Porębie 
– zapowiadają przedstawiciele 
porębskiego urzędu miasta. 

Dozwolone czy 
zakazane paliwo?

Jak to działa? Dron przezna-
czony do walki ze smogiem 
jest wyposażony w specjalne 
mierniki. Nadlatuje nad źródło 
dymu i mierzy poziom szkodli-
wych substancji znajdujących 
się w dymie. Wyniki odczytuje 
program komputerowy skorelo-
wany z dronem. Skutek? Już po 
parunastu minutach wiadomo 
czy właściciel gospodarstwa pali 
dozwolonym czy zakazanym pa-
liwem. – Smog mocno daje się 
nam wszystkim we znaki. Nie 
możemy nic z tym nie robić 
– zaznacza burmistrz Poręby 
Ryszard Spyra. Dodaje jednak, 
że miastu nie chodzi o to, by ko-
gokolwiek karać. – Najchętniej 
w ogóle byśmy tego nie robili. 
Nie możemy udawać jednak, że 
problemu nie ma. Jeśli  ktoś nie 

stosuje się do przepisów prawa, 
musi liczyć się z konsekwencjami 
– mówi burmistrz Spyra.

Kontrolują sytuację

Aktualnie władze Poręby ana-
lizują możliwości użycia drona 
nad miastem. – Szczegóły usta-
limy z firmą oferującą takie roz-
wiązanie. Stworzymy również 
harmonogram kontroli – zapo-
wiadają przedstawiciele Referatu 
G o s p o d a rk i  K omu n a l ne j 
i Ochrony Środowiska w Porębie. 
Zaznaczają, że do tej pory poza 
policją, to także inspektorzy re-
feratu udawali się na kontrole 
w miejsca wskazane przez miesz-
kańców. – Wciąż można alarmo-
wać nas o podejrzeniach palenia 
w piecu śmieciami – zaznaczają 
urzędnicy.

Zgłoś sprawę.  
Nawet anonimowo

Jak postąpić, gdy podejrze-
wamy, że sąsiad do pieca wło-
żył odpady? Zgłośmy sprawę 
w R e fe r a c i e  G o s p o d a rk i 
K o m u n a l n e j  i  O c h r o n y 
Środowiska w Porębie. 
Wystarczy zadzwonić na numer 
telefonu 32 6771867 (wew. 118). 
Można zrobić to anonimowo. 
Zgłoszenie może mieć też charak-
ter mailowy (srodowisko@umpo-
reba.pl lub rotreba@umporeba.pl).

Z prośbą o sprawdzenie sytuacji, 
zwrócić możemy się też bezpo-
średnio do porębskiej policji. 
Numer do posterunku w Porębie 
to 32 6785 630. Zgłoszenie mo-
żemy przesłać również mailem 
na adres: poręba@zawiercie.ka-
.policja.gov.pl. 
Przypominamy; w świetle prze-
pisów w piecu palić można tylko 
wysokojakościowym węglem. 
Od zeszłego sezonu grzew-
czego obowiązuje zakaz palenia 
mułem oraz zakaz używania 
drewna o wilgotności powyżej 
20 proc.  Za palenie śmieciami 
możemy dostać nawet 500-zło-
towy mandat. 

 v umporeba.pl
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ZAPRASZAMY! Zawiercie, ul. Porębska 48A • tel.: 531 487 856

PROMOCJA!

Profesjonalne doradztwo!
Raty!

Dostawa oraz montaż!

MATERACE
taniej do -20%

ŁÓŻKA
tapicerowane i drewniane

SALON MATERACY I ŁÓŻEK
www.swiatsypialni.com.pl

ŁAZY KONCERTOWO ZAGRAŁY Z WOŚP!!!
Jak co roku Łazy koncertowo zagrały z Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy! 44.143,55 złotych zebrali wolontariusze Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy podczas 28 finału WOŚP w gminie Łazy. 
Ta kwota z pewnością jeszcze się powiększy po zakończeniu aukcji 
internetowych na rzecz WOŚP.
W sali widowiskowej MOK od-
były się występy lokalnych grup 
artystycznych jak i zaproszonych 
zespołów: MGMT, SIOSTRY 
SZLACHTA, DZIKA PLAŻA, 
HIRA. Dziękujemy za wspólne 

granie i pozytywną energię tego 
dnia. Wielki dzięki dla wszystkich 
instytucji i ludzi ogromnego serca 
za wsparcie licytacji i losowania!

 v moklazy.pl

REKORD! ZEBRALIŚMY 75 TYS. ZŁ!
Mamy to! Zebraliśmy aż 75 tysięcy złotych podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zawierciu. To kwota szacun-
kowa, która będzie jeszcze potwierdzana przez główny sztab, ale wiemy, że razem z Wami - mieszkańcami, wolontariuszami i partnerami - 
pobiliśmy absolutny rekord w Zawierciu i w całym powiecie zawierciańskim!
Warto zaznaczyć, że w tym roku 
koszty organizacji finału WOŚP wy-
niosły… 0 złotych. Dla porównania: 
w 2018 roku koszt finału WOŚP wy-
niósł 12 tysięcy złotych, a w 2019 - 15 
tysięcy złotych.
Mówimy o kosztach obejmujących 
występy artystów, obsługę techniczną, 
zabezpieczenie medyczne i ochronę. 
Tym razem odpowiedzialne za to 
firmy i instytucje nie wzięły za to pie-
niędzy, a koncert gwiazdy wieczoru 
został sfinansowany przez sponsorów 
- m.in. Octagon i Odlewnię Żeliwa.
Koniecznie musimy wspomnieć także 
o licytacji, dzięki której możemy prze-

lać na konto WOŚP około 5,5 tys. zł. 
To kolejny rekord!
Takiej kwoty nie byłoby, gdyby nie 
firmy i instytucje, które grały w tym 
roku z nami: Octagon, Odlewnia 
Żeliwa, Zawierciańskie Forum 
Młodzieży, Centrum Rozwoju 
Lokalnego, Zawiercie Odnowa, 
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna, Szpital Powiatowy 
w Zawierciu, Aluron Virtu CMC 
Zawiercie, Viret CMC Zawiercie, 
Pro Musica, Ochrona Feniks, 
OSP Marciszów, OSP Żerkowice, 
OSP Kromołów, OSP Bzów, 
OSP Blanowice, Hufiec Ziemi 
Zawierciańskiej, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej, Grupa Jura’PL, PSS 
Społem, Kubaniki, PUK Zawiercie, 
ZKM Zawiercie, Interfit Zawiercie, 
Pizzeria Raviola, Pizzeria Venezia, 
IGLO, Pizzeria Las, Centrum Party, 
Teatr Trip, Pascal, Avon, Śląski 
Związek Pszczelarzy, Park Wodny 
Jura w Łazach, Body Evolution, Szyld, 
Pizzeria Soprano, Bajka Pana Kleksa, 
Western Tortilla, Ośrodek Morsko, 
Atelier Urody, Loft Dans, Eleven 
Studio, Zawierciańskie Klasyki Nocą, 
Hurtownia Oskar, Delowscy Cafe, 
Stylówka Sówka, Salon Clleo, Hotel 
Fajkier, Hotel Zawiercie, Restobar 
Przystanek, Landropol, Sengam 
Sport, Cukiernia - Kawiarnia Skała, 

Max - Sport, Zajazd Biała Skała, 
Kawiarnia Pukawka, Instaldar, 
Szanta , Pa rk Ogrodzien iec , 
Amon, Optyk Zawiercie, Fundacja 
z Pomysłem, Szkoła Podstawowa nr 5.
Organizatorzy f inału WOŚP 
w Zawierciu to: Urząd Miejski, OSiR, 
MOK.
Podczas imprezy wystąpili m.in. 
D-Bomb, Kapela Janicek oraz iluzjo-
nista Paweł Kwiecień, a także: Paweł 
Jędruszek i Karolina Mikoda oraz 
Szkoła Tańca OleOla.
Dziękujemy!

 v zawiercie.eu 
Zdjęcia: Paula Sobota oraz WKS

ORKIESTRA ZAGRAŁA. ILE ZEBRANO W PORĘBIE?
28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy upłynął w naszym mieście pod znakiem kolejnego rekor-
du. – Wszystkim darczyńcom dziękujemy za szczodrość – mówi burmistrz naszego miasta Ryszard Spyra. 
Styczniowa aura nikomu w poma-
ganiu nie przeszkodziła. W nie-
dzielę 12 stycznia Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zagrała już 
po raz 28. Również w Porębie. 
Atrakcji nie brakowało. Dużo 
działo się w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1, gdzie gwiazdą 
był m.in. Kamil Drzewucki – mistrz 
freestylu footballowego i finalista 
programu „Mam talent”. 
Atrakcji nie brakowało również 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Porębie, gdzie odbyła się druga 
część tegorocznego orkiestrowego 
grania. Imprezę poprowadzili Julia 
Nowak oraz Jakub Opioła.

Padł rekord!

Wiadomo już, że była bardzo udana, 
padł bowiem kolejny orkiestrowy 
rekord. W naszym mieście zebrano 
dokładnie 35 716,76 zł. To więcej 
niż w roku poprzednim (w 2019 
roku kwota wyniosła 32 422,54 zł). 
– Wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego sukcesu, składamy serdeczne 
podziękowania – mówi burmistrz 
Poręby Ryszard Spyra. W szczegól-
ności dziękuje lokalnemu sztabowi 
oraz 50-tce wolontariuszy, którzy 
dzielnie zbierali datki do charakte-
rystycznych puszek z serduszkami. 
Podziękowania włodarz naszego 
miasta składa również Młodzieżowej 

Radzie Miasta, mocno zaangażowa-
nej w całe przedsięwzięcie. 

Fanty na licytację

Organizatorzy dziękują również lo-
kalnym przedsiębiorcom, którzy na 
licytację przekazali karty podarun-
kowe, vouchery oraz wszystkie inne 
przedmioty. Podziękowania należą 
się m.in. Katarzynie Ciszewskiej-
Korpok z f irmy kosmetycznej 
„Sekret”, która dla uczestników or-
kiestry naszykowała studio urody 
w MOK-u. 

Na dziecięce operacje

Przypomnijmy; w tym roku WOŚP 
zagrała dla zapewnienia najwyż-

szych standardów diagnostycznych 
i leczniczych w dziecięcej medycynie 
zabiegowej. Zbierano środki na za-
kup najnowocześniejszych urządzeń 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
potrzebujących różnego rodzaju ope-
racji. – Chirurdzy wszystkich spe-
cjalności dzień i noc w całej Polsce 
ratują życie tych dzieci. Będziemy się 
skupiać przede wszystkim na takich 
dziedzinach medycyny dziecięcej jak 
chirurgia ogólna, kardiochirurgia 
czy neurochirurgia – mówi dyrygent 
WOŚP Jurek Owsiak.

 v umporeba.pl
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www.opiekalasota.pl

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

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

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

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

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

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA 

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

ZABIEGI REHABILITACYJNE 

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

DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE

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

30.01 - 31.01 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68

1.02 - 2.02 "Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03 

3.02 - 4.02 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

5.02 - 6.02 Apteka Far - Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

7.02 - 8.02 Apteka Plus ul. Polska 46 B 32 671 28 19

9.02 - 10.02 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81 F 32 678 37 10

11.02 - 12.02 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

13.02 - 14.02 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 32 494 13 50

15.02 - 16.02 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

17.02 - 18.02 Apteka Cefarm 36,6 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09

19.02 - 20.02 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 736 698 065

21.02 - 22.02 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 32 494 13 02

23.02 - 24.02 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64

25.02 - 26.02 Apteka ul. Reymonta 1 32 670 78 21 

27.02 - 28.02 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 571 32 24 07

29.02 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 7333088

WOŚP zagrała w Ogrodzieńcu
28 Finał WOŚP w Ogrodzieńcu za nami. Zebraliśmy 26486,90 złotych. Brawo 
Sztab i Wolontariusze! 
Brawo Darczyńcy!
W niedzielę, 12 stycznia ogrodzie-
niecki Sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zorganizował 
28 Finał, który zagrał w sali gimna-
stycznej SP nr 1 w Ogrodzieńcu.
W tym dniu od rana kwestowali 
wolontariusze na rzecz WOŚP, a  
po południu  w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Ogrodzieńcu od-
bywały się  występy artystyczne i li-
cytacja przedmiotów podarowanych 
przez darczyńców na rzecz WOŚP. 
Przed licznie zgromadzoną publicz-
nością wystąpili: Andrzej Kaim, 
Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespół 
Echo, Zespół Mażoretek „Fantazja” 
(Kadetki, Juniorki, Seniorki), 
Orkiestra Dęta Giebło, Zespół 
Malwinki oraz uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Gieble i Szkoły 
Podstawowej w Ogrodzieńcu.
Licytację, poprowadził niezawodny 
Krzysztof Uglorz – tym razem jako 
Pirat ze swoją drużyną, ale w łagod-
nym, szantowym stylu. Dzień za-
kończyło słodkie światełko do nieba, 
czyli pyszny tort, którym poczęsto-
wani zostali uczestnicy wydarzenia. 

Imprezę poprowadził DJ Domson. 
Ludzi dobrej woli w naszej gminie 
nie zabrakło, o czym świadczy ze-
brana suma na rzecz WOŚP, która 
w tym roku zebrane środki przezna-
czy na rzecz dziecięcej medycyny 
zabiegowej.

 v ogrodzieniec.pl

28. Finał WOŚP w Żarnowcu
12 stycznia 2020 r. odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Po raz kolejny dzięki szczodrości mieszkańców gminy Żarnowiec udało 
się zebrać imponującą kwotę 16.310,83 zł.  
28. finał organizowany był pod ha-
słem: "Wiatr w żagle" - dla zapewnie-
nia najwyższych standardów diagno-
stycznych i leczniczych w dziecięcej 
medycynie zabiegowej. Zebrane pie-
niądze zostaną przeznaczone na za-
kup najnowocześniejszych urządzeń 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
potrzebujących różnego rodzaju ope-
racji. Fundacja WOŚP w tym roku 
będzie skupiać się przede wszystkim 
na takich dziedzinach medycyny 
dziecięcej jak chirurgia ogólna, kar-
diochirurgia czy neurochirurgia. 
Bardzo dziękujemy 25 wolonta-
riuszom oraz dyrekcji i nauczy-
cielom z Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego z Żarnowca, 
a  w sz cz ególnośc i  Joann ie 
Witkowskiej i Agnieszce Czech za 
zorganizowanie sztabu WOŚP.

Dziękujemy również wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do przygotowania 
programu artystycznego, a byli to:
• dzieci z Przedszkola 

Publicznego w Żarnowcu,
• uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej z Chliny,
• zespoły działające przy GOKSiT 

w Żarnowcu: Atomy Kids, 
Atomy Junior oraz Atomy.

Podczas imprezy odbył się pokaz 
czirliderek ze Szkoły Podstawowej 
z Żarnowca oraz występy zespołu 
"Korona Żarnowca” i orkiestry dętej 
z Chliny.
Serdecznie dziękujemy uczniom, ro-
dzicom uczniów oraz nauczycielom 
szkół podstawowych za pyszne ciasta 
i sałatki owocowe. Słowa podzięko-
wania kierujemy również do Pań 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Łan 
Średnich.

Podczas gminnego finału WOŚP 
w domu kultury odbyła się licy-
tacja WOŚP. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Żarnowcu prowadziła 
sprzedaż książek i ozdób świątecz-
nych. Imprezie towarzyszył rów-
nież kiermasz kwiatów i artykułów 
dekoracyjnych prowadzony rzez 
nauczycieli i uczniów ze Szkoły 
Podstawowej z  Chliny.
Całkowity dochód ze sprzedaży zo-
stał przekazany Fundacji WOŚP.
Na zakończenie gminnego finału 
WOŚP zapalono „Światełko do 
nieba”.
Wszystkim darczyńcom oraz 
wolontariuszom serdecznie 
dziękujemy! 

 v zarnowiec.pl

28 Finał WOŚP w Pilicy
W niedzielę - 12.01. – w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy 
odbył się  28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W naszej szkole WOŚP „zagrał” już 
po raz 19. Występy zaczęły się o godz. 
15.15, a przed zgromadzoną licznie wi-
downią zaprezentowały się w swoich 
programach artystycznych przedszko-
laki z Pilicy oraz uczniowie ze szkół 
podstawowych z Pilicy, Dzwono – 
Sierbowic i Wierbki. Widzowie mo-
gli podziwiać lokalne talenty wokalne 
i taneczne. Przed zgromadzonymi 
zaprezentowała się również Szkoła 
Tańca „KWADRANCE” oraz ze-
spół muzyczny „IMPRESSIVE”. 
Mali artyści po występach zostali 
ugoszczeni słodkim poczęstunkiem 
przygotowanym przez rodziców na-

szych uczniów. Wszyscy świetnie się 
bawili i wspólnie śpiewali podczas 
występu podczas występu gwiazdy 
wieczoru, czyli zespołu „MILANO”. 
Podczas Finału nie zabrakło również 
licytacji różnych gadżetów, np. ko-
szulki z autografem K. Grosickiego, 
koszulki ALURON VIRTU CMC 
ZAWIERCIE, biletów do stadniny 
koni, wstępów do gabinetu FIOŁEK, 
voucherów do Delikatesów Centrum, 
Restauracji Pod Kolumnami, płyty ze-
społu „MILANO” i innych. Licytacje 
cieszyły się sporym zainteresowaniem. 
Ale WOŚP to też wolontariusze, któ-
rymi byli uczniowie pilickiej szkoły. To 

właśnie dzięki ich poświęceniu i ofiar-
ności mieszkańców Pilicy i gminy ze-
braliśmy w tym roku rekordową sumę 
– 29 tys. 678 zł 48 gr, czyli prawie 
30 tys!!! Finał prowadzili - Dyrektor 
Szkoły Leszek Sobota, Wice Dyrektor 
Aleksander Chmielewsk i- równocze-
śnie Szef Sztabu WOŚP, Kierownik 
Świetlicy Szkolnej Zofia Opiłka oraz 
uczennice pilickiej szkoły. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania Finału, wolonta-
riuszom, sponsorom i wszystkim 
przybyłym.

 v pilica.pl

28. FINAŁ WOŚP W SZCZEKOCINACH
W tym roku zbieraliśmy środki na zakup najnowocześniejszych  urządzeń dla 
ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. 
Chirurdzy wszystkich specjalno-
ści dzień i noc w całej Polsce ra-
tują życie tych dzieci. Skupiając się 
przede wszystkim na takich dzie-
dzinach medycyny dziecięcej jak 
chirurgia ogólna, kardiochirurgia 
czy neurochirurgia.
Wszyscy mieszkańcy Gminy 
Szczekociny zebrali dokładnie 26 
700 zł ! Jest to absolutny rekord - 
dziękujemy !

 v szczekociny.pl
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698 805 242
gwarekzawiercianski@wp.pl

NIE CZEKAJ I DOŁĄCZ 
DO NAJLEPSZYCH!
• CO MIESIĄC 22 TYS. 
   DARMOWYCH GAZET
• PONAD 35 MIEJSCOWOŚCI 
   W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
• JESTEŚMY W KAŻDYM 
   SKLEPIE I FIRMIE 
• REKLAMA JUŻ OD 50 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA REKLAMY 
O POWIAT OLKUSKI I 5 PODKRAKOWSKICH GMIN 

• 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.

21 Lutego 2020 r. - Piątek
Bawimy się od 19.00 do 4.00 • Koszt: 160 zł/1 os. 

W CENIE: 
• Muzyka: 
   Zespół Exel
• Wyborne Menu: 
   Przystawka, Danie główne, Deser, 
   Kolacja I, Kolacja II, 
• Słodki Bufet, Bufet Kawowo-Herbaciany, 
• Zimne przekąski w formie szwedzkiego stołu 
• Napoje niegazowane, woda z miętą i cytryną
• Maski Karnawałowe 
• FotoBudka

Lawendowy Dworek w Kluczach zaprasza na:

Rezerwacja: 602-574-450, 796-720-700

KARNAWAŁOWY  BAL   MASKOWY 

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami
Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski spotkał się z przedstawicielami biznesu podczas 
spotkania noworocznego. Nasze miasto ma ogromny potencjał, dlatego wsłuchujemy się 
w głos przedsiębiorców, by wspólnie realizować najlepsze pomysły.
- To, co dzieje się w ostatnim roku w Zawierciu, 
wymaga ogromnego zaangażowania wszystkich 
pracowników w Urzędzie Miejskim. Chciałbym 
im podziękować – podkreślał Prezydent Zawiercia 
Łukasz Konarski. - Efekty nie przychodzą szybko. 
Czasami musimy na nie nieco poczekać. Mam na-
dzieję, że Państwo dostrzegają te zmiany, które 
zachodzą w mieście. Wszystkiego nie bylibyśmy 
w stanie zrobić sami, bez wsparcia ze strony na-
szych parlamentarzystów. Im również dziękuję 
za pomoc i pracę, szczególnie Pani Poseł Ewie 
Malik, która opiekuje się Zawierciem - przekazał 
Prezydent Łukasz Konarski.
Zapowiedział także powstanie Zawierciańskiego 
Forum Przedsiębiorców, które będzie otwarte 
dla każdego, kto chce zaangażować się w pozy-
tywne zmiany w Zawierciu. Zaledwie w ciągu 
kilku dni aż 35 firm zgłosiło chęć udziału w fo-
rum. Priorytetowe będzie przygotowanie Strategii 
Rozwoju Gospodarczego dla naszego miasta.
- Staramy się pozyskać środki finansowe z projektu 
„Rozwój lokalny”. Chodzi o około 40 milionów 
złotych bez wkładu własnego - powiedział Łukasz 
Konarski. Zaznaczył, że zostało jeszcze wiele 
spraw do rozwiązania, a jedną z nich jest kopalnia 
cynku i ołowiu. - Będziemy robili wszystko, by ona 
nie powstała - mówił Prezydent.
- Cieszę się, że obwodnica, która ma powstać, 
usprawni ruch na drogach i przyniesie wszyst-
kim bardzo wiele korzyści. Jeżeli chodzi o temat 
budowy kopalni cynku i ołowiu, chciałam pod-
kreślić, że jesteśmy przeciwni tej inwestycji - pod-
kreśliła Poseł Ewa Malik. Wtórował jej Poseł na 
Sejm RP Waldemar Andzel. Posłanka Danuta 
Nowicka dziękowała przedsiębiorcom za to, 
że przyczyniają się do rozwoju miasta, a Poseł 
Wojciech Saługa gratulował udanej inicjatywy 
Prezydentowi Łukaszowi Konarskiemu. Poseł 
Mateusz Bochenek zaznaczył, że przedsiębiorcy 
mają znaczący wpływ na rozwój państwa, a Senator 
Beata Małecka-Libera poinformowała, że została 

Wiceprzewodniczącą Senackiego Zespołu ds. 
Rozwoju Województwa Śląskiego. Dodała, że nie 
ma rozwoju miasta bez przedsiębiorczości.
W dalszej części głos zabrał Dyrektor Zakładu 
Linii Kolejowych PKP PLK w Częstochowie 
Helmut Klabis, który poinformował m.in. o tym, 
że w trakcie przetargu jest inwestycja związana 
z odbudową linii kolejowej Tarnowskie Góry-
Zawiercie. Dodał, że Zawiercie będzie jednym 
z lepiej skomunikowanych miast w Zagłębiu.
Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach, poruszył między in-
nymi temat wzrostu płacy minimalnej. Krzysztof 
Spyra ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 
przedstawił główne działania ŚCP. Głos zabrał 
także Prezes największego pracodawcy w Zawierciu 
- CMC Poland.
- Jestem dumny z naszych pracowników. Jesteśmy 
drugą największą amerykańską firmą w Polsce 
- mówił Prezes CMC Poland Jerzy Kozicz. 
Bartłomiej Leszczyński opowiedział z kolei o ko-
rzyściach płynących z Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Głos zabrała również Dyrektor 
Agencji Rozwoju Zawiercia Katarzyna Mikuła: 

- Jako jeden z najważniejszych celów postawiłam 
sobie wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Żyjemy 
w bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczy-
wistości. Zmieniają się przepisy prawa. Musimy 
dostosować się do wymogów Unii Europejskiej 
związanych z energetyką, innowacjami, ekologią. 
Jesteśmy tu po to, by Państwa wspierać w realizacji 
tych wyzwań. Chcemy, by nasze lokalne firmy roz-
wijały się prężnie, by były konkurencyjne w swoich 
branżach - mówiła Katarzyna Mikuła.
Na koniec Prezes Anro Stefan Rotarski podkreślił 
znaczenie firm rodzinnych w naszym kraju.
Z przedsiębiorcami spotkali się również między 
innymi: Barbara Kozioł i Włodzimierz Styczyński 
z Zarządu Powiatu Zawierciańskiego oraz 
Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego 
Małgorzata Benc. Debacie przysłuchiwali 
się również Radna Sejmiku Województwa 
Śląskiego Katarzyna Stachowicz, Sekretarz 
Miasta Agata Jarza - Korpyś, Skarbnik Miasta 
Marcin Gawłowicz oraz Radni Rady Miejskiej 
w Zawierciu Justyna Wesołowska, Henryk Mól 
oraz Tomasz Pacia.

 v zawiercie.eu

Rozmawialiśmy  
o Osiedlu Zuzanka

Wsłuchujemy się w głos mieszkańców, który jest dla nas 
najważniejszy. Dlatego też w sali sesyjnej Urzędu Miej-
skiego w Zawierciu odbyły się konsultacje społeczne 
w sprawie terenów na Osiedlu Zuzanka (znajduje się tam 
już plac zabaw). Chcemy tam stworzyć miejsce przyja-
zne, bezpieczne i takie, które łączyłoby całe pokolenia.
W czasie spotkania wielokrotnie 
wskazywano na ograniczenia wy-
nikające z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Nad 
częścią terenu biegną linie średniego 
i wysokiego napięcia.
- Od dłuższego czasu teren na 
Osiedlu Zuzanka jest niezagospo-
darowany. Zaprosiliśmy Państwa, 
w tym również młodzież, ponieważ 
chcemy rozmawiać o przyszłości tego 
miejsca - mówił Prezydent Zawiercia 
Łukasz Konarski.
Wśród pomysłów znalazły się bu-
dowa skateparku i wodnego placu 
zabaw. Mieszkańcy zgłaszali wiele 
własnych propozycji, takich jak: stwo-
rzenie ścieżki zdrowia wzdłuż Potoku 
Łośnickiego, powstanie smart placu 
zabaw dla najmłodszych oraz boiska 
do siatkówki plażowej. Istnieje także 
potrzeba przeznaczenia części terenu 
na miejsce do spotkań z możliwo-
ścią grillowania. Część uczestników 
spotkania wskazywała również, że 
chciałaby, żeby zorganizować tereny 
rekreacyjne dla całych rodzin.
W spotkaniu uczestniczyli mię-
dzy innymi Radni Rady Miejskiej 

w Zawierciu Henryk Mól, Dominik 
Janus, Martyna Gajos, Witold 
Grim, Dyrektor OSiR Zawiercie 
Jacek Latko, Naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej Patryk 
Drabek (prowadzący spotkanie) 
oraz Zastępca Naczelnika Wydziału 
Nieruchomości Gospodarki Miejskiej 
i Transportu Grzegorz Kurzawa.
- Najważniejszą ideą jest to, by stwo-
rzyć miejsce łączące pokolenia. Takie 
tereny są przede wszystkim po to, by 
przyjść, odpocząć i się zrelaksować 
- mówił przewodniczący Osiedla 
Zuzanka w kadencji 2015-2019 
Tomasz Dudek.
Henryk Mól poruszył między in-
nymi problem niewystarczającej ilo-
ści miejsc parkingowych w rejonie 
istniejącego placu zabaw. Mówił, że 
w przeszłości istniało wiele projek-
tów dotyczących zagospodarowania 
terenów na osiedlu Zuzanka. Jeden 
z mieszkańców podkreślał z kolei, że 
jedyny istniejący skatepark przy ulicy 
Wierzbowej to za mało, biorąc pod 
uwagę potrzeby młodzieży.

 v zawiercie.eu  
Zdjęcia: Paula Sobota
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

FRYGIA
Przedstawiamy Frygię - prześliczną 
koteczkę.
Jest ona piękna, intensywnie wybarwiona. 
Waży niespełna 3,5 kg. Obecnie Kana ma 
około 1-1,5 roku. 
Gdy do nas trafiła była przerażona, obecnie 
znacznie przekonała się do opiekunów.
Zdarzają się jeszcze chwile, gdy schowa 
się przed hałasem, jej domek jest jej bez-
piecznym schronieniem.
Może zdarzyć się, że w strachu syknie 
i ucieknie, ale u cierpliwego, kochające-
go opiekuna z całą pewnością szybko się 
otworzy.
Frygia z całą pewnością dogada się z innymi 
kotkami, lubi ich towarzystwo. Korzysta 
z kuwety, jest czyściutka. Ma dobry apetyt.
Bardzo prosimy o dobry dom dla Frygii, To 
piękna choć dość nieśmiała kotka, które 
zasługuje na ciepły i kochający dom.
Frygia, minimum do czasu pełnej adaptacji, 
szuka domu NIEWYCHODZĄCEGO!
Profilaktyka:
Kotka ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowa i w dobrej kondycji. Została odro-
baczona i odpchlona. Jest zaczipowana 
i została wysterylizowana.

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

EDISONEK 
Przedstawiamy Edisona - kochanego, 
pogodnego, bardzo przytulającego się do 
człowieka psiaka.
Psiak to super miły przyjaciel. Spragniony 
człowieka, ufny, rozdający całusy i liźnięcia.
Edison ma około 4 lat, waży 26 kg, ma 
krótkie łapki, jest korpulentny. Ma bardzo 
oryginalną budowę ciała. Jest jak miś, chce 
się go nieustannie przytulać.
Nasz psiak jest grzeczny, niekłopotliwy, 
pogodny. Nie przepadają za nim inne psiaki 
i mimo, iż on nie zrobi krzywdy inne pieski 
go nie tolerują.
Edisonek ładnie chodzi na smyczy, nie cią-
gnie, jest spokojny. Nie sprawia żadnych 
problemów. Wszyscy go uwielbiają.
Jego pyszczek doskonale pokazuje wszel-
kie emocje. Psiak jest wspaniały, wyjątkowy 
i jedyny. Zasługuje na najlepszą rodzinę.
Bardzo prosimy o dobry i troskliwy dom 
dla Edisia.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony 
i odpchlony, zaczipowany i wykastrowany.

PAPAJKA
Przedstawiamy Papajkę - niesamowicie 
kochaną, starszą, spokojną i grzeczną sucz-
kę, która trafiła pod naszą opiekę.
Papajka jest średniej wielkości; waży około 
23 kg, obecnie ma około 9-10 lat., ale pomi-
mo wieku jest wesołą, radosną i pogodną 
dziewczynką.
Jest w niezłej formie, z dnia na dzień coraz 
lepszej. Jej okrywa wymaga jeszcze trochę 
pielęgnacji, ale jest coraz piękniejsza.
Usposobienie:
Paspajka wprost uwielbia się przytulać, 
trzyma się blisko opiekunów choć widać, 
że płynie w niej krew północniaków i nos 
jest jej przewodnikiem.
Papajka jest wspaniała, bardzo towarzyska. 
Bardzo nie chce być sama w schronisku 
i czasem ciut płacze, ale na spacerach jest 
super grzeczna.
Bardzo prosimy o dom, prawdziwą rodzinę 
dla tej uroczej dziewczyny.
Zdrowie:
Papajka ma dobre wyniki badań krwi - bio-
chemia i morfologia nie wskazują niepra-
widłowości i odchyleń.
Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. 
Jest zaczipowana i wysterylizowana.

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie

www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

 6 lub 7 marca 2020 r od 18.00 do 3.00 na
Lawendowy Dworek w Kluczach serdecznie zaprasza wszystkie Panie

Rezerwacja: 602-574-450, 796-720-700

• Taneczne animacje latino (salsa, bachata, reggeaton) 
    Poprowadzą instruktorzy Agencji Eventowej La Cultura
    Mistrzowie Polski w kategorii Latin Show  
• Muzyka na żywo! Zespół EXEL
• Wyśmienite menu:
    Przystawka: sałatka a'la Cezar
    Danie główne: 
    Krem chrzanowy, Roladka drobiowa z grzybami 
    i szpinakiem w sosie śmietankowym serwowana z rozetkami 
    ziemniaczanymi i panierowanymi różyczkami kalafiora 
    Deser: Czekoladowa zebra 
• Pyszne przekąski w formie szwedzkiego stołu 
• Napoje niegazowane, woda z miętą i cytryną 
• Bufet kawowo-herbaciany

WYJĄTKOWY  DZIEŃ  KOBIET

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
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KĄCIK KULINARNY

MISKA PYSZNOŚCI NA LUNCH  
SIĘ POLECA, PROSTY PRZEPIS
Oj, co by tu zjeść jutro w pracy? Kto zna to pytanie?? To ja mam na 
nie odpowiedź! Zjedz to co lubisz :) Tak przyrządź to szybko i miej 
z głowy ;) To jeden z takich przepisów.
Ja mam fazy na sałatki, potem mi 
przechodzi. Mam fazy na mięso.. 
coraz bardziej chciałabym mieć 
ich mniej… Tym razem do pracy 
zrobiłam sobie miskę dobra.
Czemu miskę dobra? Bo zawiera 
wszystko co lubię, bo szybko się 
ją przygotowuje i jest w sam raz 
na lunch.
Miska pyszności
• garść mieszanki sałat
• 1 nieduży batat
• 1/2 avocado
• kilka oliwek
• pół pomidora
• plaster fety
• świeży pieprz
• oliwa (u mnie tru-

flowa – ulubiona)

Sos miodowy
• łyżeczka miodu od UleUli
• łyżeczka oliwy
• pieprz świeżo mielony
• łyżeczka ciepłej wody

Zaczynamy od batata, obieramy 
go, kroimy w kawałki wedle 
uznania. Przekładamy na pa-
telnię, dodajemy 1/3 szklanki 
wody i na mały ogniu gotujemy 
aż batat będzie miękki, u mnie 
około 8-10 minut. Gdy wbijesz 
w batata widelec i poczujesz że 
batat jest miękki jest gotowy, 

ściągamy pokrywkę odparo-
wujemy ewentualną wodę i mo-
żemy go lekko przyrumienić 
na patelni z kilkoma kroplami 
oleju.
Do pojemnika na lunch wkła-
damy nasze l iście sa łat y. 
Układamy obrane i pokrojone 
avocado, dodajemy oliwki, pół 
pomidora w kawałkach i batata 
oraz fetę. Wszystko delikatnie 
skrapiamy oliwą i posypujemy 
świeżo zmielonym pieprzem.
W mały słoiczku mieszamy 
składnik na sos, doprawiamy 
świeżo zmielonym pieprzem.

** jeśli chcesz dołożyć kawałek 
mięsa np. kurczaka, dołóż go 
do batatów na patelnię ( tylko 
w małych kawałkach ) upa-
ruj, dopraw i będzie pysznie ! 
Pamiętaj do miski możesz do-
dać pomidory suszone, pestki 
wszelkie, po prostu to co lubisz 
najbardziej : )Miska pyszności 
gotowa .. teraz tylko trzeba po-
czekać do lunchu ; )
Gdy będziesz jeść miskę i masz 
szansę podgrzać batata, pod-
grzej go będzie smaczniejszy !

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

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

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1.  Produkcja towarów
4.  Pot. 1000 zł
7.  Owad, symbol smukłej talii
8.  Np. wizjer w drzwiach
9.  Ciemnoczerwony kamień
10.  Dół beczki
11.  Domek Eskimosa
12.  Na głowie panny młodej
13.  Często łże
18.  Mocny bicz
19.  Królują na wielkanocnym stole
21.  Oddział jazdy w staroż. Rzymie
22.  ... Podlaski, wieś ze słynną stadniną
23.  Kuzyn gacka wielkoucha
24.  Marka kosmetyków męskich
25.  Stan silnego wzburzenia
26.  W niej czasem uwięźnie głos
Pionowo:
1.  Kraczące ptaszę
2.  Gmina z Niechorzem
3.  Franc. wino lub kolor
4.  Lokomotywa z tendrem
5.  Rdzenny mieszkaniec
6.  Miejsce chrztu bojowego 
      kościuszkowców
14.  Reperowanie dziurawej nogawki
15.  Jednostka mocy (MW)
16.  Uchwyt zaciśnięty dookoła 
        mocowanego przedmiotu
17.  Leń
19.  ... Kos w „Czterech pancernych i psie”
20.  Opty L. Teligi

Litery na zielonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło. 
Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w poniedziałek 

(03.02.br.) między 9.00 a 9.30 do redakcji Gwarka Zawierciańskiego 
pod numer tel.: 698 805 242 i podadzą poprawne hasło mamy książki!

NAGRODY:
Natalia Sońska

LISTY (NIE)MIŁOSNE
Natalia Sońska

PIOSENKI (NIE)MIŁOSNE
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SPRZEDAŁ CUDZĄ DZIAŁKĘ
Policjanci z Łaz zatrzymali 36-letniego oszusta. Mężczyzna oferował do sprzedaży działki do których nie posiadał 
prawa własności. Jedną z takich transakcji sfinalizował.

Mieszkaniec Sosnowca oferował do sprzedaży po atrakcyjnej cenie działki w Chruszczobrodzie. Ogłoszenia pu-
blikował na słupach w tej miejscowości. Łącznie zawarł kilkanaście umów przedwstępnych pobierając zadatki. 
Policjanci zabezpieczyli u niego mienie i pieniądze na poczet przyszłych kar. W jego mieszkaniu znaleziono także 
sfałszowane dokumenty. Prokurator zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci policyjnego do-
zoru. Oszustowi grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy. Prosimy aby osoby 
pokrzywdzone o zgłaszały się do Komisariatu Policji w Łazach tel. (32) 67 85 610.

"TAJNA AKCJA" BEZ HAPPY ENDU
Oszuści po raz kolejny dali o sobie znać. Mieszkanka Śląska straciła oszczędności życia, padając ofiarą oszustów 
działających metodą „na policjanta”. 73-latka wypłacała pieniądze z banków i bezpośrednio przekazywała je 
sprawcom. W ciągu tygodnia straciła w taki sposób ogromną sumę pieniędzy. Seniorka była przekonana, że bierze 
udział w tajnej akcji policyjnej. Apelujemy o ostrożność i przypominamy, że Policja nigdy nie prosi o przekazywa-
nie lub wypłacanie gotówki.

Oszuści po raz kolejny dali o sobie znać. Podając się za policjanta i prokuratora nakłonili mieszkankę Śląska do 
wypłacenia swoich oszczędności z banków. Na numer Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
zadzwoniła mieszkanka województwa śląskiego. Kobieta chciała ustalić, czy w jednym z komisariatów pracuje 
„policjant”, z którym brała udział w „tajnej policyjnej akcji”. Profesjonalnie przeprowadzona rozmowa z seniorką 
przeprowadzona przez pracownika WCPR pozwoliła ustalić, że kobieta została bezwzględnie oszukana na ogrom-
ną sumę pieniędzy.

Policjanci ustalili, że z pokrzywdzoną skontaktował się fałszywy policjant, który zasugerował, że pracownicy ban-
ku, w którym posiada konto skopiowali jej dane osobowe. Przez to, oszczędności które zgromadziła na rachunkach były zagrożone. Pokrzywdzona była przekonana, 
że pomaga policjantom schwytać grasujących w bankach przestępców i uchronić dzięki temu swoje oszczędności. Fałszywi funkcjonariusze nakłonili 73-latkę, 
aby wzięła udział w zorganizowanej akcji wymierzonej przeciwko nieuczciwym pracownikom banku. Kobieta przekonana, że współpracuje z policjantami, w ciągu 
tygodnia podjęła gotówkę z kilku banków znajdujących się na terenie Śląska. 

Kobieta gotówkę przekazywała oszustowi bezpośrednio po wypłaceniu jej z banku. Sprawcy działali bez skrupułów. Zamawiali nawet kobiecie taksówki, aby szyb-
ciej przemieszczała się pomiędzy bankami. W taki sposób, w ciągu tygodnia, 73-latka straciła ogromną sumę pieniędzy. Apelujemy o ostrożność i przypominamy, 
że Policja nigdy nie prosi o przekazywanie lub wypłacanie pieniędzy z banku.

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 lub wypłatę z banku dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy 
uwagę zwłaszcza na te osoby, które mieszkają samotnie. Zwykła przezorność może uchronić przed utratą zbieranych latami oszczędności.

Tylko w ubiegłym roku, na Śląsku oszukano aż 237 osób metodami „na policjanta” oraz „na wnuczka”. Ofiarami oszustów padają głównie seniorzy, którzy łącznie 
stracili blisko 11 milionów złotych.

OSTRZEGAMY PRZED FAŁSZYWYMI SMS-AMI
Tym razem oszuści, podszywają się pod Urząd Skarbowy. Rozsyłają e-maile i SMS-y, w których twierdzą, że w rozliczeniu podatkowym za 2019 rok musimy dokonać 
dopłaty podatku. Bądźmy czujni! Te fałszywe informacje o zadłużeniu, mają na celu wyłudzenie pieniędzy.

Wiadomości, przed którymi ostrzegamy przesyłane są drogą mailową lub SMS-em. Oszuści uaktywnili się, teraz gdy Polacy zaczęli wypełniać dokumenty z rozli-
czeniem podatkowym za 2019 rok. Przestępcy, za pomocą e-maili i wiadomości SMS przesyłają informację z linkiem, w którym zawarty jest fałszywy numer konta 
bankowego oraz fałszywy adres mailowy do urzędu skarbowego.

Podanych „linków do pobrania” nie należy otwierać, gdyż zawierają programy powodujące zainfekowanie naszego telefonu lub komputera wirusem, za pomocą 
którego oszuści „czyszczą" z pieniędzy nasze konta bankowe. Często w podanej wiadomości jest sugestia, że chodzi o błahą kwotę trzech lub czterech złotych 
zaległości, a natychmiastowa wpłata spowoduje, że pracownicy skarbówki nie będą nas więcej nękać. To kolejny blef.

W rozmowie z urzędnikami urzędu skarbowego ustaliliśmy, że za tymi wiadomościami kryją się przestępcy. Urzędy skarbowe nigdy nie wysyłają e-maili ani SMS-ów 
z propozycją szybkiej spłaty zadłużenia. Przyjętą praktyką jest wysyłanie korespondencji pocztowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Uważajmy, aby przez nieuwagę lub brak czujności, złodzieje nie zainstalowali na naszym sprzęcie tzw. trojana, za pomocą którego wykradną później pieniądze.

Przypominamy, że prawdziwy adres mailowy skarbówki zawsze jest zakończony: „@mf.gov.pl”. Każdy inny to oszustwo!

CZY WIESZ, ŻE ?
Czy wiesz, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest poważnym przestępstwem?

Jeżeli policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych (na ogół z urządzeń umieszczonych na dachu 
radiowozu), zwolnij i zatrzymaj się. Za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Niezatrzymanie pojazdu w tej 
sytuacji zmusi policjantów do podjęcia pościgu, który zawsze stwarza sytuację zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Trzeba zachować rozsądek 
i ponieść ewentualne konsekwencje prawne za jazdę na przykład pod wpływem alkoholu lub nadmierną prędkość. Kara pozbawienia wolności to nie jedyna grożą-
ca Ci konsekwencja. Wypłata odszkodowań dla ewentualnych ofiar wypadku, którego możesz być sprawcą, jest także bardzo kosztowną kwestią. Kara za wypadek 
ze skutkiem śmiertelnym to nawet 8 lat więzienia. Nie warto ryzykować życia własnego i innych!

Pamiętaj: Zgodnie z prawem, do zatrzymania pojazdu, który zagraża życiu lub zdrowiu policjanta lub innych osób, policjant może wykorzystać broń palną. Nieza-
trzymanie się do kontroli, szaleńcza jazda i narażenie życia innych, w pewnych sytuacjach, może zmusić policjantów do sięgnięcia po broń. Broń jest stosowana 
do zatrzymania pojazdu, a nie wobec kierującego. Łatwo sobie jednak wyobrazić, co może się wydarzyć, kiedy pocisk policyjny przebije oponę rozpędzonego 
pojazdu…

BEZ UPRAWNIEŃ, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO I UBEZPIECZENIA
Policjanci z zawierciańskiej drogówki zatrzymali 27-letniego kierowcę hondy. Mężczyzna nie posiadał prawa jaz-
dy. Jego samochód nie miał badania technicznego i obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ponadto w trakcie szcze-
gółowej kontroli policjanci ustalili, że stan licznika jest niższy niż rok temu. Przypominamy, że zgodnie z prawem, 
zmiana wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego jest przestępstwem.

Wieczorem na ul. Łośnickiej w Zawierciu patrol drogówki zatrzymał do kontroli hondę civic. Po sprawdzeniu 
w systemie informatycznym okazało się, że 27-letni kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. 
Policjanci ustalili także, że pojazd nie posiada aktualnego przeglądu technicznego i obowiązkowego ubezpiecze-
nia. W ramach nowych uprawnień mundurowi skontrolowali także aktualny stan licznika. Okazało się, że odczyt 
przejechanych kilometrów jest niższy od wpisu dokonanego podczas ostatnich badań technicznych. Policjanci 
zatrzymali dowód rejestracyjny i zabezpieczyli okazaną umowę kupna-sprzedaży zawartą kilka dni wcześniej. 
Teraz śledczy z zawierciańskiej komendy wyjaśniają jak doszło do rozbieżności wskazań licznika i kto jest za to 
odpowiedzialny.

Za przestępstwa z art. 306 a kk (zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru) grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

UWAGA NA OSZUSTÓW WYŁUDZAJĄCYCH KODY BLIK
Jeden z mieszkańców naszego powiatu stracił 1000 zł. Chciał pomóc znajomej. Odpowiedział na otrzy-
maną wiadomość i przesłał kod BLIK. Nie przypuszczał, że jej autorem jest przestępca. Ostrzegamy 
przed oszustami podszywającymi się pod znajomych w mediach społecznościowych. Udostępniając 
kod BLIK zachowaj szczególną ostrożność!

Przestępcy przejmują konta w serwisach społecznościowych i próbują przekonać ofiary do przekazania 
im pieniędzy. Zwykle uzasadniają to nagłą sytuacją. Często proszą o wypłacenie pieniędzy za pomocą 
polskiego systemu płatności mobilnych BLIK. Ofiara musi podać specjalny kod, a następnie potwier-
dzić transakcję w swojej aplikacji bankowości mobilnej. W ten sposób sama daje przestępcy pieniądze.

Wiele osób, sądząc, że koresponduje ze swoim znajomym podaje kod BLIK, a następnie w aplikacji 
mobilnej banku potwierdza PIN-em realizację transakcji, nie sprawdzając jej szczegółów. Godząc się 
na realizację transakcji użytkownicy tracą pieniądze na rzecz osoby podszywającej się pod znajomych 
z sieci społecznościowych. 

Takiego wyłudzenia bardzo łatwo uniknąć:
• należy stosować dwuskładniowe uwierzytelnienie swoich kont społecznościowych (wówczas 

o wiele trudniej przejąć nasze konto – zalogowanie się wymaga potwierdzenia sms);

• zawsze warto potwierdzać tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas przez internetowe komu-
nikatory – najlepiej zadzwonić do takiej osoby;

• zawsze trzeba sprawdzać dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mo-
bilnej (przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefonie);

• trzeba chronić swój telefon oraz szczególnie pin do aplikacji mobilnej banku.

POLICJA

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

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

Bezpłatny bus zastępczy 
na wypadek kolizji

Rozwiązania 
dla 
firm

 698 805 242
REKLAMA W GAZECIE

Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

ZAWIERCIE
ul. Sienkiewicza 38

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

Najnowsze
Kolekcje!

Płytki
już od

9 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 TAJNI I FAJNI 2D/3D 

Reżyseria: Nick Bruno / Troy Quane; Gatunek: Animacja / Komedia; Produkcja: USA 
• 2020-01-24 11:00 - 2D (Dubbing) • 2020-01-24 13:00 - 3D (Dubbing) • 2020-01-25 11:00 - 2D (Dubbing) • 2020-01-25 13:00 - 3D (Dubbing)  
• 2020-01-26 11:00 - 2D (Dubbing) • 2020-01-26 13:00 - 3D (Dubbing) • 2020-01-27 14:00 - 3D (Dubbing) • 2020-01-28 14:00 - 3D (Dubbing)  
• 2020-01-29 14:00 - 3D (Dubbing) • 2020-02-01 11:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-01 16:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-02 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2020-02-02 16:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-03 16:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-04 16:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-05 16:00 - 2D (Dubbing)

 v JUDY 
Reżyseria: Rupert Goold; Gatunek: Biograficzny / Dramat / Musical; Produkcja: Wielka Brytania  
• 2020-02-01 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-02 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-03 18:00 - 2D (Napisy pl)  
• 2020-02-04 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-05 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-06 18:00 - 2D (Napisy pl)

 v NA NOŻE 
Reżyseria: Rian Johnson; Gatunek: Dramat / Komedia kryminalna; Produkcja: USA  
• 2020-02-01 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-02 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-03 20:00 - 2D (Napisy pl)  
• 2020-02-04 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-05 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-06 20:00 - 2D (Napisy pl)

 v GANG ZWIERZAKÓW 
Reżyseria: Reinhard Klooss; Gatunek: Animacja / Komedia; Produkcja: Niemcy/ Chiny 
• 2020-02-07 16:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-08 11:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-08 13:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-08 16:00 - 2D (Dubbing)  
• 2020-02-09 11:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-09 13:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-09 16:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-10 16:00 - 2D (Dubbing)  
• 2020-02-11 16:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-12 16:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-13 16:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-15 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2020-02-15 16:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-16 10:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-17 16:00 - 2D (Dubbing) • 2020-02-18 16:00 - 2D (Dubbing)  
• 2020-02-19 16:00 - 2D (Dubbing)

 v 365 DNI  
Reżyseria: Barbara Białowąs; Gatunek: Tomasz Klimala; Produkcja: Polska  
• 2020-02-07 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-07 20:30 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-08 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-08 20:30 - 2D (Napisy pl)  
• 2020-02-09 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-09 20:30 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-10 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-10 20:30 - 2D (Napisy pl)  
• 2020-02-11 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-11 20:30 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-12 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-12 20:30 - 2D (Napisy pl)  
• 2020-02-13 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-13 20:30 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-14 22:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-15 18:00 - 2D (Napisy pl)  
• 2020-02-15 20:30 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-16 22:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-17 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-17 20:30 - 2D (Napisy pl)  
• 2020-02-18 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-18 20:30 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-19 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2020-02-19 20:30 - 2D (Napisy pl)

 v ZENEK 
Reżyseria: Jan Hryniak; Gatunek: Biograficzny; Produkcja: Polska  
• 2020-02-21 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-22 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-22 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-23 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2020-02-23 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-24 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-24 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-25 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2020-02-25 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-26 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-26 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-27 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2020-02-27 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-28 16:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-29 16:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-01 16:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2020-03-02 16:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-03 16:00 - 2D (Oryginalny)  • 2020-03-05 16:00 - 2D (Oryginalny)

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

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

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

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

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


