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NOWA POŻYCZKA
PRYWATNA
DO 25 000 zł
32 / 494-13-18

SPRZEDAŻ WĘGLA
• Orzech I • Orzech II •
• Kostka • Groszek •
• Ekogroszek • Miał •
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tel. 728 122 613

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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znajdź nas
na facebooku

PIZZA
BURGERY WOŁOWE
OBIADY SEZONOWE
GRILLOWANY PSTRĄG
ZAMÓWIENIA ONLINE:
www.boscajura.pl

530 255 707

32 72 66 106

ZAPRASZAMY NA
ANIMACJE RODZINNE
W NASZEJ WIOSCE INDIAŃSKIEJ
42-440 KIEŁKOWICE • ul. TURYSTYCZNA 103
GMINA OGRODZIENIEC
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tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
PŁYTA OSB
Tel. 606-139-619
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POSTAW NA ROZWÓJ!
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KONSTYTUCJA DLA BIZNESU

30 kwietnia 2018 r. weszły w życie ustawy, które tworzą „Konstytucję biznesu”. Ustawy te wprowadzają zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie.
Na czym polega „ulga na start”
Jeśli będziesz prowadził działalność gospodarczą i:
• podejmiesz ją po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia
ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności
gospodarczej,
• nie będziesz jej wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub
w poprzednim roku kalendarzowym osoba wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego
stosunku pracy czynności wchodzące w zakres
wykonywanej działalności, będziesz mógł skorzystać z „ulgi na start”. Uprawnienie to polega na
zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych
przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia
działalności gospodarczej.
Jeśli spełniasz warunki do skorzystania z „ulgi na
start” zgłoś się z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40.
Z „ulgi na start” będziesz mógł skorzystać także jako
wspólnik spółki cywilnej.
Ważne! W okresie „ulgi na start” ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z Tobą współpracujące oraz
zatrudnieni przez Ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy.
Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko
Ciebie jako osoby prowadzącej działalność.
Jak obliczać okres 6 miesięcy „ulgi na start”
„Ulga na start” może trwać maksymalnie 6 miesięcy
kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego
rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień
ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi.
Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie
miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj.
Ważne! Jeśli zrezygnujesz z „ulgi na start”, do czego
masz prawo, kolejny raz będziesz mógł skorzystać
z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia bądź
zawieszenia.

Czy „ulga na start” dotyczy też ubezpieczenia zdrowotnego
W okresie, w którym skorzystasz z „ulgi na start”
ubezpieczenie zdrowotne będzie dla Ciebie obowiązkowe, o ile nie zawiesisz wykonywania działalności
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
Będziesz podlegał temu ubezpieczeniu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania
jej wykonywania, z wyjątkiem okresu zawieszenia
działalności.
W okresie zawieszenia możesz zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.
W okresie „ulgi na start” będziesz mógł zgłosić do
ubezpieczenia zdrowotnego także członków swojej
rodziny.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne będziesz opłacał
od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 r. jest to
kwota 3554,93 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne
wynosi 9% podstawy wymiaru (w 2018 r. najniższa
składka wynosi 319,94 zł). Składka ta jest miesięczna
i niepodzielna, tj. opłacasz ją w pełnej wysokości
niezależnie od ilości dni podlegania ubezpieczeniu
zdrowotnemu w miesiącu.
Zwolnienia ze składki zdrowotnej
Możesz być zwolniony z obowiązku opłacania składki
na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia
działalności w okresie „ulgi na start”. Będzie dotyczyć
to przypadków, gdy:
• jesteś emerytem bądź rencistą i Twoje świadczenie nie
przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia
oraz Twoje przychody z działalności nie przekroczą
miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub
będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty
podatkowej,
• jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego
stopnia niepełnosprawności oraz Twoje przychody

z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty
najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek
dochodowy w formie karty podatkowej,
• pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość
nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.
Jeśli jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego
stopnia niepełnosprawności i będziesz prowadził tylko
tą działalność, będziesz opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej
kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych.
Co po „uldze na start”
Po upłynie 6 miesięcy ulgi na start, przez 24 miesiące
kalendarzowe będziesz opłacał składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Podobnie, gdy zrezygnujesz z „ulgi na start”
przed upływem 6 miesięcy.
Okres 24 miesięcy liczysz:
• jeśli zrezygnujesz z „ulgi na start” przed upływem 6
miesięcy - od dnia wskazanego we wniosku o objęcie
ubezpieczeniami społecznymi, który nie może być
wcześniejszy od dnia, w którym wniosek zgłosisz,
• jeśli skorzystasz z „ulgi na start” przez 6 miesięcy
kalendarzowych – od następnego dnia po upływie
tych 6 miesięcy. I to niezależnie czy jednocześnie
będziesz miał inne tytuły do ubezpieczeń i będziesz
objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym czy zawiesisz
wykonywanie działalności bezpośrednio po upływie
6 miesięcznej „ulgi na start”.
Ważne! Jeżeli pierwszy dzień biegu 24 miesięcy przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc
ten wlicz do 24 miesięcy. Jeśli przypada w trakcie
miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj.
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
nie przerywa biegu okresu 24 miesięcy.
Po 6 miesiącach „ulgi na start” albo wcześniej, jeśli
z niej zrezygnowałeś, wyrejestruj się z ubezpieczenia
zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu
ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40.

Jeśli spełniasz warunki do opłacania składek od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia
zgłoś się z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 70. Jeśli masz prawo do renty
z tytułu niezdolności do pracy – z kodem 05 72.
Jakie inne zmiany wprowadzi „Konstytucja biznesu”
Przepisy, które weszły w życie 30 kwietnia br. przewidują także możliwość prowadzenia „działalności nieewidencjonowanej”. Taka działalność nie jest działalnością gospodarczą i nie jest wpisywana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG). Osoby, które będą wykonywać taką działalność nie będą podlegały ubezpieczeniom społecznym
i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych nie jest właściwy w zakresie zasad i warunków wykonywania „działalności nieewidencjonowanej”.
Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. poz. 646),
• ustawa z dnia 6 marca 2018 r. przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy
dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).
Małgorzata Męcik
koordynator ds. komunikacji
społecznej i edukacji, Oddział w Sosnowcu
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PARK SIĘ ZMIENIA…KOLEJNA MIEJSKA
INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI
Na początku tego miesiąca rozpoczęła się długo wyczekiwana inwestycja w naszym Parku Miejskim im. A. Mickiewicza. Na razie jest to jeden wielki plac budowy ale wkrótce powstanie tam
wielofunkcyjny plac zabaw dla naszych młodszych mieszkańców oraz siłownia dla młodzieży.
Zakończenie inwestycji planujemy
na koniec czerwca. Miasto inwestuje prawie milion złotych bowiem
chcemy, aby było to ciekawe miejsce
dobrze zorganizowane i wyposażone.
Miejsce wypoczynku i relaksu dla
osób w każdym wieku. Duża ilość
urządzeń zabawowych – ponad 20
w tym ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnie, labirynt, mostki linowe,
drabinki, różnego rodzaju huśtawki
i wiele innych. Siłownia również
będzie bardzo bogato wyposażona.
Bieżnie orbitreki to tylko niektóre

z całej gamy przyrządów do ćwiczeń
i rekreacji. Całość ogrodzona, oświetlona i bezpieczna bo wyposażona
w specjalną nawierzchnię. W ramach
inwestycji wyremontowane zostaną

również w części alejki parkowe.
Chcemy, aby nasi mieszkańcy mieli
plac zabaw z prawdziwego zdarzenia.
vv zawiercie.eu

PRAWIE 4 TONY NAKRĘTEK DLA GABRYSI
Uczniowie szkół z terenu powiatu zawierciańskiego uzbierali prawie 4 tony plastikowych nakrętek.
Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży pozwolą wesprzeć leczenie 5-letniej Gabrysi - córki jednego
z zawierciańskich policjantów. Liderem została klasa 6-ta Szkoły Podstawowej nr 7 w Zawierciu,
która zebrała 450,48 kg nakrętek.
Gabrysia od kilku lat choruje na
bardzo poważną chorobę, której leczenie jest niewyobrażalnie
kosztowne. Dzielnicowi postanowili pomóc koledze i zorganizowali konkurs dla uczniów szkół
powiatu zawierciańskiego. Dla
dwóch klas, które zbiorą najwięcej
nakrętek przygotowano wizytę
w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu. Uczniowie będą
specjalnymi gośćmi Komendanta
i przez chwilę staną się policjantami zawierciańskiej jednostki,
poznając tajniki policyjnej pracy.
W okresie 2 miesięcy uczniowie
uzbierali 3823 kg nakrętek. Zwycięzcą naszego konkursu została
klasa 6-ta Szkoły Podstawowej
nr 7 w Zawierciu, która zebra-

ła 450,48 kg nakrętek. Drugie
miejsce zajęła klasa 3C Gimnazjum w Ogrodzieńcu, z wynikiem
320 kg. W związku z ogromnym
zainteresowaniem naszą akcją,
w najbliższych dniach spośród
uczestniczących w konkursie klas,

wylosowana zostanie jeszcze jedna grupa, która również odwiedzi naszą jednostkę. Jeszcze raz
serdecznie dziękujemy za udział
w konkursie, a przede wszystkim
za chęć pomocy GABRYSI !!
vv zawiercie.slaska.policja.gov.pl

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU GRATIS

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 71d
WARSZTAT
SAMOCHODOWY
GEOMETRIA KÓŁ
/ KLIMATYZACJA
OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE

SPRAWDZANIE
I KALIBRACJA
TACHOGRAFÓW

WODNY DMUCHANY TOR PRZESZKÓD
NA KRYTEJ PŁYWALNI OSIR 1-10.06.2018

Serdecznie zachęcamy do odwiedzin Krytej Pływalni OSiR Zawiercie, ul. Pomorska 61 od 1 czerwca do 10
czerwca 2018 roku. Do Państwa dyspozycji w tym czasie będzie wodny tor przeszkód. Wibit Aquatrack czyli
dmuchany tor przeszkód, który stanowi wyzwanie dla każdego pływaka od juniora po seniora. Jest idealną
formą nowego wymiaru rozrywki oraz sprawdzianem dla naszej kondycji fizycznej. Połączenie zabawy
z rywalizacją sprawi, że nawet najstarsi znajdą dla siebie czas, by wykorzystać go na torze. Dzięki połączeniu
kilku różnych elementów zabawa na Aquatracku na długo pozostanie nam w pamięci.
Dostępność atrakcji:
• 1.06 ( Dzień Dziecka ) – dzieci i młodzież szkolna do lat 18 wstęp bezpłatny w godzinach otwarcia pływalni.
• 2 - 7.06 – korzystanie według normalnych zasad w godzinach otwarcia pływalni.
• 8 - 10.06 – ( Dni Zawiercia ) dzieci i młodzież szkolna do lat 18 wstęp bezpłatny w godzinach otwarcia pływalni.
Zapraszamy wszystkich miłośników wodnego szaleństwa.

GRAND PRIX W ŁAZACH
Około 220 pływaków w całego regionu wystartowało w kolejnym Grand Prix Parku Wodnego JURA w Łazach, które odbyło się 12 maja. Zmagania zorganizował Park Wodny JURA,
a relację można było obejrzeć na żywo m.in. na kanale YouTube.
Na zawodach pojawiły się dzieci, młodzież i dorośli, którzy reprezentowali
22 kluby, stowarzyszenia i szkółki
pływackie z Częstochowy, Jaworzna, Zawiercia, Będzina, Przyszowic,
Sosnowca, Chorzowa, Chrzanowa,
Pawłowic, Bielska-Białej, Dąbrowy
Górniczej i Łaz.

„Zawody zorganizowane zostały
w kilku grupach wiekowych, na różnych dystansach i oczywiście różnych
stylach pływackich. W rywalizacji
wystartowało około 220 pływaków
w różnym wieku. Każdego roku przybywa nam zawodników, poziom jest
także bardzo wysoki i nie brakuje
sportowej rywalizacji na najwyższym
poziomie, o czym świadczą wyniki na
naszej pływalni. Zawody odbywają
są w różnych grupach wiekowych:
zawodnicy rocznik 2010 i młodsi na
dystansie 25 metrów, rocznik 2009
na dystansach 50 i 100 metrów,
oczywiście także bardzo mocna
kategoria seniorów, grupa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach
oraz oczywiście „open” – przyznaje
Michał Sroka, trener pływania z Par-

ku Wodnego w Łazach. „Zawody
pływackie w Łazach organizowane
są już od 8 lat, w formule Grand Prix
od 2 lat. Pływamy zawsze dwa razy do
roku – Grand Prix jesienne i wiosenne. Nie można oczywiście zapominać
o Jurajskiej Lidze Pływackiej, która
ma właśnie tę dłuższą historię. Łazy
po prostu pływaniem stoją” – zaznacza
Michał Sroka.

Zawody zostały rozegrane według
przepisów PZP, FINA. Wyniki na
żywo dostępne były na stronie www.
megatiming.pl. W poszczególnych
kategoriach najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale i dyplomy.
Łączna pula nagród to około 5 tysięcy złotych co sprawiło, że co czwarty
zawodnik wyjechał z Łaz z nagrodą.

Gminę Łazy reprezentowała liczna grupa dzieci, młodzieży i dorosłych. Z medalami wrócili: Szymon
Kotwa, Kaja Kostańczyk, Aleksandra
Tyburska, Wiktoria Pucek, Justyna
Długokęcka, Urszula Marzec, Ewa
Miklaszewska, Norbert Ociepa, Olaf
Błaszczyk, Filip Błaszczyk, Grzegorz Bednarski, Dariusz Pawłowski,
Milena Malicka, Zuzanna Łukasik,
Hubert Cisoski, Grzegorz Kaliś,
Wiktoria Kieczeń, Michalina Góral,
Diana Wieczorek, Miłosz Zagdan,
Dominik Wdowiak, Filip Kozłowski,
Marcel Pasich. W sztafecie najlepiej
wypadli: UKS ORKA Częstochowa, UKS DRAGON Będzin i UKS
JEDYNECZKA Łazy.
vv nowe.lazy.pl

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

UBEZPIECZENIA
880 452 840

606 788 011

www.oskpogrodzieniec.pl
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
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Reklama

U NAS

OPIEKA TRENERA

TO STANDARD
NIE LUKSUS!

POSTAWILIŚMY SOBIE ZA CEL, ABY NIE TYLKO OFEROWAĆ
NAJLEPSZEJ JAKOŚCI SPRZĘT SIŁOWY I FITNESS NA
NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH POWIERZCHNIACH TRENINGOWYCH,
ALE PRZEDE WSZYSTKIM ZADBAĆ O TO, BY NASZA KADRA BYŁA
NAJLEPIEJ I NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNIE WYKWALIFIKOWANA.
MY DOBRZE WIEMY JAK WAŻNE JEST WPROWADZENIE KAŻDEJ
NOWEJ OSOBY DO PROFESJONALNEGO KLUBU FITNESS.
DLATEGO U NAS OPIEKA TRENERA TO STANDARD, A NIE
LUKSUS! NASI TRENERZY ZAPEWNIĄ CI PODSTAWOWE PORADY,
KTÓRE POZWOLĄ TOBIE W ODPOWIEDNI SPOSÓB ZACZĄĆ SWOJĄ
PRZYGODĘ NA SIŁOWNI.

OSIĄGNIJ SWÓJ CEL Z NAMI W KLUBIE PEŁNYM MOŻLIWOŚCI
STREFA
HIIT

STREFA
FUNKCJONALNA

SALA
FITNESS

MASZYNY
SIŁOWE

INDOOR
WALKING

BOX
MASTER

TYLKO TERAZ

MASZYNY
CARDIO

WOLNE
CIĘŻARY

SAUNA

SOLARIUM

PRZYJDŹ DO NAS Z TĄ GAZETĄ,
POKAŻ JĄ NASZYM KONSULTANTOM I SKORZYSTAJ
Z BEZPŁATNEJ WEJŚCIÓWKI W WERSJI ALL INCLUSIVE!

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE KLUBY FITNESS NA ŚLĄSKU
ZAWIERCIE UL. LEŚNA 10 A (Galeria Handlowa Zawiercie Shopping Center)

www.interﬁtclub.pl
tel. (32) 793 70 92
kom. (+48) 668 268 885

Informacje
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NOWE KWALIFIKACJE I PRACA
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

WSZYSTKO DZIĘKI FUNDUSZOM Z UNII EUROPEJSKIEJ I GRUPIE „ZAPALEŃCÓW” ZE STOWARZYSZENIA „OLKUSZ KREATYWNIE”
Realizator projektu
„Olkusz Kreatywnie” rozpoczyna działalność na terenie powiatu zawierciańskiego. Stowarzyszenie w ostatnich latach zdobyło bogate doświadczenie w województwie małopolskim
w sąsiednim powiecie Olkuskim przy realizacji działań z dofinansowaniem unijnym, a mających na celu aktywizację osób
bezrobotnych. Grupę docelową stanowili tam mieszkańcy
powiatu olkuskiego i miechowskiego będący w wieku powyżej
30 roku życia, a w szczególności 50+ i z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach przyznanego wsparcia realizowano
staże z gwarancją zatrudnienia. Kooperacja z pracodawcami
przebiegała nad wyraz płynnie, między innymi dzięki temu, że
w ramach wcześniejszych działań Stowarzyszenie pozyskało
dla wspomnianych firm fundusze na rozwój. W tym czasie
zawarto współpracę między innymi z 15 pracodawcami
z powiatu zawierciańskiego.
Pomoc Stowarzyszenia nie ogranicza się jedynie do organizacji staży. Udziela także pomocy przy pozyskaniu środków
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przygotowuje do
jej prowadzenia zgodnie z bieżącymi przepisami, a także
realizuje szkolenia, doradztwo zawodowe i pośrednictwo
pracy. „Olkusz kreatywnie” działa również charytatywnie
nie pobierając opłat. Uczestniczy w zbiórkach funduszy, jak
i realizuje bezpłatne konferencje dla firm (między innymi
z powiatu zawierciańskiego) mające na celu podniesienie
wiedzy na temat pozyskiwania funduszy unijnych.
W jaki sposób skorzystają
mieszkańcy powiatu zawierciańskiego?
Problem pozyskania i utrzymania zatrudnienia jest dobrze
znany również w naszym powiecie. I to od dawna. Czy możemy
się więc spodziewać, że propozycja oferowana przez Stowarzyszenie „Olkusz kreatywnie” okaże się przełomowa dla osób
chcących znaleźć pracę? Jak najbardziej. A to dlatego, że w realizowanym projekcie „Wiecznie młodzi – kreatywni” każdy
z Uczestników i Uczestniczek traktowany będzie indywidualnie.
Zgodnie z posiadanymi predyspozycjami, doświadczeniem
i oczekiwaniami.

W związku z tym, że nie wszyscy poszukujący zatrudnienia
zdają sobie sprawę z posiadanych atutów, bądź też nie potrafią
ich do końca efektywnie zaprezentować przed pracodawcą,
przewidziano grupowe i indywidualne spotkania między
innymi z doradcą zawodowym. Mają one na celu opracowanie jak najkorzystniejszej dla osoby zainteresowanej ścieżki
doskonalenia zawodowego.
Co konkretnie to oznacza dla przykładowego Kowalskiego, który od dłuższego czasu pozostaje bez pracy?
Uczestnictwo w projekcie to nie tylko bezpłatny udział
w dobranym specjalnie dla danej osoby szkoleniu lub kursie
zawodowym, ale dodatkowo stypendium szkoleniowe oraz
możliwość realizacji płatnego pięciomiesięcznego stażu
zawodowego u pracodawcy wybranego wspólnie z pośrednikiem pracy plus opieka trenera zatrudnienia. Uczestnik
nie pozostaje sam z ewentualnymi problemami. Pracownicy
Stowarzyszenia zdają sobie sprawę, że powrót na rynek pracy
może być trudny, zwłaszcza, jeśli ma miejsce po długim okresie pozostawania bez zatrudnienia. Dlatego przez cały okres
uczestnictwa pozostają do dyspozycji Uczestnika.
Straciłeś uprawnienia zawodowe?
Możesz je odnowić bezpłatnie!
Niekiedy na drodze do zatrudnienia stoi jedynie utrata ważności posiadanych uprawnień. Tymczasem często bywa trudno
odłożyć wystarczającą ilość funduszy, aby je odnowić. Nic
nie stoi jednak na przeszkodzie, aby skorzystać ze środków
Unijnych i z ich pomocą zweryfikować uprawnienia. Projekt
„Wiecznie młodzi – kreatywni” daje taką możliwość.
Co wyróżnia działania Stowarzyszenia?
Każda z osób, która uczestniczy w projekcie realizowanym
przez „OLKUSZ KREATYWNIE” traktowana jest w sposób szczególny. Z uwzględnieniem posiadanych przez nią umiejętności,
doświadczeń i potrzeb. Za każdym razem opracowywana jest
indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. „Szyta na miarę”.

Gdzie można się zgłosić do udziału w projekcie?
Zapraszamy do naszego biura w Zawierciu:
Stowarzyszenie „Olkusz Kreatywnie”
tel. 730 004 227
ul. Parkowa 5

KĄCIK KULINARNY

JOGURT Z PŁATKAMI OWSIANYMI
I WIŚNIAMI – PYSZNY POMYSŁ NA ŚNIADANIE
Śniadanie musi być pyszne, prawda ? I idąc tym tropem w niedzielny poranek przygotowałam poniższe śniadanie. Jogurt z płatkami
owsianymi i wiśniami – zapraszam po przepis.
Niedzielny poranek, taki w piżamie z kubkiem herbaty w ręce. Za
oknem coraz więcej zieleni, żonkile
zaczynają kwitnąć a ja mam ochotę
na jakieś lekkie i pyszne śniadanie.
Co by tu zrobić przegląda lodówki- nie, nic mi nie wpadło w oczy.
Otwieram zamrażalnik a tam
wiśnie mrożone, szybkie otwarcie
lodówki jogurt jest, płatki w szafce
muszą być. Zatem przystąpiłam do
zrobienia sobie pysznego śniadania
w kilka minut :)
Pamiętaj też, że takie śniadanie
możesz zabrać ze sobą do pracy
– nie musisz płacić 6 czy 10 zł za
zwykły jogurt, płatki i owoce –
zrób to w domu :) Możesz zrobić
wieczorem i zostawić w lodówce
na następny dzień.
JOGURT Z PŁATKAMI
OWSIANYMI I WIŚNIAMI
(na jedną porcję)
• 1/4 opakowania wiśni
mrożonych Poltino
• 1/2 opakowaniu
jogurtu naturalnego
• 2 łyżki mleka kokosowego
(jeśli nie masz zwiększ
ilość jogurtu)
• 1 łyżka miodu
• 2 łyżki płatków owsianych

Na patelnię wsypałam wiśnie
dodałam łyżkę wody i na
małym ogniu je poddusiłam,
na koniec dodałam miód do ich
osłodzenia.
Jogurt zmieszałam z mlekiem
kokosowym.
vv Ulla Pałka

Na dno słoiczka wsypałam
płatki na to dałam kilka wiśni,
na to jogurt i na górę wiśnie,
ja do dekoracji dodałam moje
ukochane listki mięty – ale jak
ich nie masz nie przejmuj się ;)
I tyle .. kilka minut pracy i
pyszne śniadanie gotowe !.

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

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •

Realizacja zamówień:

Stypy • Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gratis!

Okulary korekcyjne do pracy
przy komputerze od 169 zł
oraz bezpłatny pomiar ostrości wzroku

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

obok Biedronki

tel. 518-940-675
POLICJA

FINAŁ POSZUKIWAŃ 80-LATKÓW

Po trzech dniach poszukiwań policjanci odnaleźli 80-letniego mieszkańca Karlina. Skrajnie wyczerpany mężczyzna
leżał w gęsto zarośniętym lesie. Godzinę wcześniej odnaleziono ciało poszukiwanej kobiety. Znaleziono je w strumyku
na obrzeżach Zawiercia.
W pierwszym dniu akcji do poszukiwań zaginionych wykorzystano helikopter,
drona oraz przeszkolonego psa. W działaniach poszukiwawczych uczestniczyli
również ratownicy GOPR z Podlesic i strażacy. Kilkadziesiąt osób przeszukiwało
rejon, w którym zaginione osoby były ostatni raz widziane. Informację o zaginięciu
80-letniej pary zostały opublikowane w lokalnych mediach. Policjanci sprawdzali
wszystkie otrzymane sygnały. Niestety dzisiaj około 14.00 ujawniono ciało
poszukiwanej kobiety. Zwłoki leżały w niedużej rzeczce na obrzeżach miasta.
Znaleźli je pracownicy budujący obwodnicę Zawiercia. Godzinę później policjanci
odnaleźli poszukiwanego mieszkańca Karlina. Mężczyzna prawdopodobnie cały
czas przebywał w gęsto zarośniętym lesie, pomiędzy Żerkowicami a Karlinem.
Skrajnie wyczerpany 80-latek został przetransportowany helikopterem do szpitala.
Ponownie zwracamy się do krewnych lub opiekunów osób starszych, które ze względu na swój stan zdrowia mogą stracić
orientację w terenie i nie powrócić samodzielnie do domu. Wyposażenie takich osób w telefon komórkowy lub lokalizator
GPS w postaci zegarka lub bransoletki umożliwi ich sprawne namierzenie. W sprzedaży dostępne są również ubrania
z wszytymi modułami lokalizatora GPS. Szybkie zlokalizowanie zaginionej osoby może uratować jej życie.

USTALONY SPRAWCA ROZBOJU

Zawierciańscy policjanci ustalili tożsamość osoby, podejrzewanej o dokonanie rozboju na 9-letnim chłopczyku. 16-letni
napastnik odpowie teraz za swój czyn przed sądem rodzinnym i nieletnich. W jego namierzeniu pomogli policjantom
internauci, za co serdecznie dziękujemy.
Do tego zdarzenia doszło 21 kwietnia 2018 roku kilka minut po 19.00 na ul. Wierzbowej w Zawierciu. Jak wynika z ustaleń
policjantów, sprawca zaatakował jadącego na rowerku 9-latka. Grożąc pobiciem zdjął z niego koszulkę klubu sportowego,
a następnie uciekł. Na szczęście chłopczyk nie odniósł obrażeń. Sprawą zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego pod
nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zawierciu. Zabezpieczono nagranie z kamery zamontowanej w pobliżu zdarzenia. Na
nagraniu widoczna była osoba prowadząca psa, która mogła być świadkiem tego rozboju. Po kilku dniach intensywnych
poszukiwań sprawcy, zdecydowano o publikacji nagrania w mediach. W minioną środę na podstawie otrzymanych informacji
policjanci wytypowali, a następnie zatrzymali 16-letniego mieszkańca Zawiercia. Nastolatek przyznał się do popełnienia
tego czynu. Sporządzone przez śledczych materiały zostały już przesłane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Zawierciu.

APELUJEMY O ROZWAGĘ NA DRODZE

Zawierciańscy policjanci ustalają szczegóły wypadku, do którego doszło
wczoraj w Bonowicach. W wyniku zderzenia dwóch samochodów do szpitala trafiły cztery osoby. Policjanci po raz kolejny zwracają się z apelem do
wszystkich kierowców o zachowanie ostrożności na drodze!
Do zdarzenia doszło po 15.00 na drodze krajowej nr 78 w miejscowości
Bonowice. Jak wstępnie ustalili policjanci z zawierciańskiej drogówki, 51-letnia
kobieta kierująca skodą octavia, jadąc w kierunku Zawiercia zjechała na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzyła się z nadjeżdżającą osobówką. Samochodem
marki Kia Soul kierował 44-letni mieszkaniec powiatu skarżyskiego. Razem
z nim podróżowała 35-letnia kobieta i 10-letni chłopczyk. Wszystkie osoby
przetransportowano helikopterami do szpitali. Na szczęście obrażenia jakich
doznali nie zagrażają ich życiu. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierujący
pojazdami byli trzeźwi. Policjanci sporządzili wymaganą dokumentację oraz zatrzymali dowody rejestracyjne rozbitych
samochodów. Teraz śledczy ustalają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego wypadku.

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE PIESZEGO

Zawierciańscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł 63-letni pieszy. Do potrącenia doszło na nieoświetlonym odcinku drogi przyległej do lasu. Kierowca osobowego peugeota
jechał od Skarżyc w kierunku Blanowic. Niestety, pieszego nie udało się uratować.
Około 22:30 na ul. Przyjaźni doszło do śmiertelnego potrącenia
63-letniego mieszkańca Zawiercia. Pieszy szedł nieoświetlonym
odcinkiem drogi bezpośrednio przyległej do masywu leśnego. Nie
miał też żadnego elementu odblaskowego. Według wstępnych ustaleń
policjantów, idący poboczem mężczyzna zatoczył się i wszedł na
jezdnię przed nadjeżdżający samochód. 67-letni kierowca peugeota
106 nie zdążył w porę wyhamować pojazdu. Ranny mężczyzna został
przewieziony do szpitala. Niestety obrażenia jakich doznał okazały
się śmiertelne. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało,
że kierowca peugeota był trzeźwy. Stan trzeźwości pieszego zostanie
ustalony na podstawie badania krwi. Policjanci sporządzili wymaganą
dokumentację i zabezpieczyli pojazd do dalszych badań.

Ponownie apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, przypominamy
także wszystkim pieszym o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, po zmierzchu.

KOLEJNY RAZ CHCIAŁ PRZEKUPIĆ POLICJANTÓW

Do zdarzenia doszło 2 maja, około godz 11.00, na drodze wojewódzkiej nr 790 w Niegowonicach. Kierujący
oplem corsą, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, wymusił pierwszeństwo na kierowcy peugeota i uderzył
w najeżdżającego forda. Nie zatrzymując się, odjechał w kierunku Dąbrowy Górniczej. Obaj kierowcy dogonili
go jednak i zatrzymali. Zabrali kluczyki oraz zadzwonili na numer alarmowy 112. Wcześniej wyczuli od niego
silną woń alkoholu. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało w jego organizmie prawie 3 promile
alkoholu. W czasie wykonywanych czynności mężczyzna obiecał policjantom 1000 złotych łapówki, w zamian za
zwolnienie i „zapomnienie” o całej sprawie. Propozycja przekupstwa natychmiast została zgłoszona dyżurnemu
komendy. Policjanci ustalili, że samochód sprawcy kolizji nie posiada ważnego badania technicznego i obowiązkowego ubezpieczenia. Nietrzeźwego kierującego zatrzymano w policyjnym areszcie. Okazało się również, że w 2006
roku, będąc w podobnej sytuacji chciał także przekupić policjantów. Teraz 49-letniemu mieszkańcowi gminy Łazy
grozi 10-letni pobyt w wiezieniu. Mężczyzna będzie musiał zapłacić także wysokie kary finansowe. Prokurator
zastosował wobec niego policyjny dozór oraz zdecydował o zabezpieczeniu samochodu na poczet przyszłych kar.

OKRADAŁ DOMKI LETNISKOWE

Policjanci z Komisariatu Policji w Szczekocinach
na podstawie analizy zgromadzonych informacji ustalili, a następnie zatrzymali 32-letniego
mieszkańca Szczekocin. Mężczyzna jest podejrzany o trzy włamania do domków letniskowych
w miejscowości Bógdał. Do przestępstw tych
doszło pod koniec kwietnia br. Łupem złodzieja
było wyposażenie domków letniskowych, elektronarzędzia i sprzęt ogrodniczy. Wartość skradzionego mienia oszacowano na 2700 złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewkluczone,
że zatrzymany mężczyzna mógł dokonać innych
kradzieży na terenie gminy.

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

Informacje

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO

AUTO
DO
ŚLUBU!


vv FUTRZAKI RUSZAJĄ NA RATUNEK
Reżyseria: Victor Azeev, Gatunek: Animacja, Dla Dzieci, Produkcja: Rosja
• 2018-05-28 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-05-29 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-05-30 16:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-05-31 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-05-31 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-06-01 16:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-06-02 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-06-02 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-06-03 10:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-06-03 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-06-04 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-06-05 16:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-06-06 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-06-07 16:00 - 2D (Dubbing)
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696 479 968

Muscle Car BUICK RIVIERA z 1972 r.

WIKBUD
Zawiercie - Pomożyce
ul. Pomrożycka 41 A
tel.: 32 672 24 01 • 662 049 056

• WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO
ORAZ ELEKTRONARZĘDZI
• USŁUGI MINIKOPARKĄ
• PRODUKCJA PRZEWODÓW:
hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych, gazowych

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych
• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH
I WARSZAWSKICH

www.MEBLEbenek.pl

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

KOMFORTOWY, WYKONANY
Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW
DOM 340 M KW PLUS GARAŻ 54 M KW
W CHRZANOWIE NA PIĘKNEJ 39 A DZIAŁCE
CENA: 1.390 TYS. PLN.

Niepowtarzalna posesja
w Rudnie obok Tenczynka (powiat krakowski)
wykończony najwyższej jakości materiałami
dom ok. 300 m kw, piękna działka 30 a.
Cena: 1.390 tys. PLN.

dom w stanie surowym
168 m kw, działka 14 a
w przepięknym widokowym miejscu
w Krzeszowicach
Cena: 475 tys. PLN.

tel. 696 595 118

tel. 696 595 118

tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.pl

Biuro czynne:

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

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
29 pokój 41, 32-300 Olkusz
Justyna Kurdyła
510 190 038
gwarekzawiercianski@wp.pl

Druk:

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

"Gwarek Zawierciański" jest kolportowany w miejscowościach:
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice •
• Fugasówka • Irządze • Kiełkowice • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy •
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba •
• Pradło • Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń • Sokolniki •
• Szypowice • Turza • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych
na terenie powiatu zawierciańskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest
własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

Reklamy

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

znajdź nas na

Facebooku
Czynne Pon. - Pt. 700 - 2000
Sob. 700 - 1400
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

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

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 28 • tel. 886 886 280
www.motomorfoza.com.pl • e-mail: biuro@motomorfoza.com.pl

• Księgi przychodów i rozchodów
• Księgi handlowe
• Ewidencja ryczałtowa
• Rozliczenia VAT, ZUS
Bramy
i drzwi

Okna i drzwi
drewniane

Cen
już o y
89,9 d
0 zł*

• Rozliczenia roczne szybko, tanio i solidnie!
* dla każdego klienta prezent

42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 104
tel. 530 080 912 i 791 737 674

Poczuj wiosnę w cukierni Serdecznie zapraszamy na lody gałkowe i z automatu
Kromołów
ul. Filaretów 6
tel. 603-451-908

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

Sezon na pyszne lody oficjalnie otwarty

Myszków
Rynek 5
tel. 667-640-667

* Cena zależna od ilości dokumentów.

Rok zał. 2000

tel. 32 646 62 84
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