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Pomimo pandemii, Strefa Aktywno-
ści Gospodarczej w Zawierciu cieszy 
się sporym zainteresowaniem inwe-
storów. Bliskość aglomeracji śląskiej, 
dobre połączenia drogowe, kolejowe, 
sąsiedztwo portów lotniczych – to 
wszystko sprawia, że przedsiębiorcy 
coraz częściej wybierają nasze miasto. 
Robimy wszystko, by strefa ciągle się 
rozwijała. 

Przypomnijmy, że niedawno zakończyła 
się już budowa ostatniego odcinka zachodniej 
obwodnicy Zawiercia. To zwieńczenie działań 

prowadzonych od wielu lat. Liczymy na to, że 
w połowie tego roku zakończy się inna bardzo 
ważna inwestycja. Chodzi o budowę III odcin-
ka ul. Technologicznej. Potencjalni inwestorzy 
uzyskają dostęp do 9 nowych działek. Poza tym 
poprawimy dostęp do Strefy Aktywności Go-
spodarczej, umożliwiając bezpośredni dojazd 
z ulicy Myśliwskiej. We wrześniu ubiegłego 
roku inwestorzy wrócili do rozmów na temat 
sprzedaży działek inwestycyjnych. Od września 
ubiegłego roku firma Lindem działa już w hali 
Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Techno-
logicznego przy ulicy Technologicznej 15. Do 
naszego miasta przeniesiono już także biura 

spółki. Firma, która coraz prężniej działa na 
rynku europejskim, planuje kolejne inwestycje. 
Na działce kupionej w Strefie Aktywności Go-
spodarczej powstanie nowa hala, w której reali-
zowana będzie między innymi specjalistyczna 
obróbka stali. W planach jest stworzenie około 
200 miejsc pracy. Kolejnym inwestorem jest 
Elgum Automotive. Docelowo ma utworzyć 30 
miejsc pracy. W drugiej połowie ubiegłego roku 
pojawili się również inwestorzy zainteresowa-
ni wstępnie zakupem gruntów w SAG, które są 
własnością Skarbu Państwa. Zainteresowanie 
terenami inwestycyjnymi od początku 2021 
roku jest naprawdę duże.
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Mobilny Urzędnik 
Wciąż przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie „Mobilny Urzędnik”. Bez-
płatna usługa jest skierowana do mieszkańców Zawiercia, którzy ze względu na 

niepełnosprawność lub wiek nie mogą załatwić urzędowej sprawy osobiście.
Teraz to urzędnicy będą mogli przyjść do domu, a szczegółowe zasady są opisane 

na stronie internetowej www.zawiercie.eu.

Numer telefonu: 32 67 22 75 (od poniedziałku do piątku, godz. 8-14), 
mail: mobilny@zawiercie.eu.

Udało nam się przejąć reprezentacyjną 
willę znajdującą się przy ulicy Leśnej. 
Temat był przez nas analizowany już od 
początku obecnej kadencji – przekazał 
Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.
Rozmowy trwały około 12 miesięcy. 
Osiągnięcie porozumienia z dotychcza-
sowym właścicielem (Odlewnia)  nie 
było łatwe, lecz udało się wypracować 
wspólne stanowisko. Ze względu na 
tajemnicę skarbową możemy prze-
kazać jedynie, że wartość budynku to 
1.921.000,00 zł. Wkrótce poinformuje-
my o planach związanych z przeznacze-
niem budynku.

TERMINY wymiany „starych” 
urządzeń grzewczych:

� w przypadku kotłów poza standardami emisyj-
nymi:

- starszy niż 10 lat
 – wymiana do końca roku 2021

- 5 - 10 letnie 
– wymiana do końca roku 2023 

- młodsze niż 5 lat 
– wymiana do końca 2025 roku

� w przypadku kotłów klasy 3 lub 4
 – do końca roku 2027

� w przypadku kominków i ogrzewaczy 
– do końca roku 2022 (z wyjątkami).

STANDARDY dla:
� kotłów - eksploatacja instalacji spełniającej standardy emi-
syjne zgodne z klasą 5 pod względem granicznych wielkości 
emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5: 2012 
� ogrzewaczy - eksploatacja instalacji spełniającej wymogi tzw. 
Ekoprojektu (Ecodesign).

ZAKAZY stosowania następujących paliw stałych:
� węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wyko-
rzystaniem tego węgla,
� mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek pro-
dukowanych z ich wykorzystaniem,
� paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziar-
nieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
� biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekra-
cza 20%.

Uchwała dotyczy instalacji, w których następuje spalanie paliw 
stałych, które: 
1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania (czyli 
kotły do c.o.); 
2) wydzielają ciepło (czyli ogrzewacze pomieszczeń np. komi-
nek tradycyjny, piec kaflowy, kuchnia węglowa, koza etc.); 
3) wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika – np. ko-
minek z płaszczem wodnym, kuchnia węglowa z podkową.

Dotacje z budżetu Gminy Zawiercie
Poziom dofinansowania:
- do 50 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 
2200,00 PLN – przy zakupie kotła centralnego ogrzewania: 
elektrycznego, gazowego lub olejowego, 
- do 50 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż  do 
2000,00 PLN – przy zakupie urządzenia wykorzystującego od-
nawialne źródło energii. 

Wymagania stawiane beneficjentom oraz wymagania tech-

niczne stawiane urządzeniom grzewczym: 
Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji do urządzenia 
fabrycznie nowego jest złożenie wraz 
z wnioskiem: 
�- potwierdzenia tytułu prawnego lub posiadania samoistnego 
do nieruchomości, 
- rachunku lub faktury dokumentującej zakup urządzenia - 
wystawione na Inwestora, 
a w przypadku, gdy zakup urządzenia stanowił część moder-
nizacji systemu grzewczego – dodatkowo specyfikacja do ra-
chunku lub faktury wystawiona przez sprzedawcę 
z wyszczególnieniem kosztów zakupu urządzenia brutto, 
w przypadkach zakupu kotła elektrycznego, gazowego lub 
olejowego - dokumentu przekazania starego pieca do złomo-
wania, przy czym w przypadku pieców kaflowych – inny doku-
ment potwierdzający demontaż pieca i wywiezienie odpadów 
na składowisko lub sposób zagospodarowania części zdemon-
towanego pieca,
�likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk węglo-
wych na nieruchomości,
w przypadku kotłów gazowych - umowy z operatorem sieci 
gazowej, 
w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego - umowy z 
operatorem sieci energetycznej, 
w przypadku, gdy nieruchomość, na której przeprowadzono 
inwestycję przyłączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej - 
umowa z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu na odprowadzanie ścieków, 
�w przypadku, 
gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, 
gdyż budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekono-
micznie nieuzasadniona – umowy i dowody uiszczania opłat 
za wywóz nieczystości ciekłych obejmujący okres 24 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku (tytułem potwierdzenia wykony-
wania usługi wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością 
uniemożliwiającą wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza 
wynikających z jego przepełnienia,�instrukcji obsługi użytkow-
nika w języku polskim i gwarancji producenta na co najmniej 
2 lata), �
udokumentowanie uregulowanych opłat podatkowych i opłat 
lokalnych na rzecz Gminy Zawiercie. 

Informacji na temat dotacji z budżetu Gminy Zawiercie 
udziela: 
Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Zawierciu, 
ul. Leśna 2, 42 – 400 Zawiercie
Tel.: 32 67 222 15, 32 494 12 73
Więcej informacji na stronie:
https://www.zawiercie.eu/kategorie/udzielenie_dotacji_z_bu-
dzetu_gminy_na_zadanie  

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do ostatniego 
dnia roboczego października 2021 roku.

Gramy do końca świata 
i o jeden dzień dłużej

Około 89 tysięcy złotych udało nam się zebrać w tym roku podczas 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zawierciu. To po-
kazuje, że wspólnie możemy dokonywać wielkich rzeczy. Pełna rela-
cja na Facebooku Miasto Zawiercie.

 Willa Erbego należy już do miasta

Ważne informacje dotyczące „uchwały antysmogowej”, 
przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego:



Inwestycja jest realizowana 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach. Utrudnienia mogą po-
trwać do przyszłego roku. 

Ruch wahadłowy został wprowa-
dzony od ul. Rolniczej (rejon posesji 
numer 108) do ulicy Mrzygłodzkiej 
(rejon posesji numer 28). 

Kierowcy, którzy będą dojeżdżać 
do skrzyżowania ul. Podmiejską, 

również muszą zachować ostroż-
ność.

 Odcinek ulicy Mrzygłodzkiej zo-
stanie wyłączony z ruchu od skrzy-
żowania z ulicami Włodowską i 11 
Listopada do skrzyżowania z ul. Rol-
niczą i Podmiejską.

 Wyznaczono objazd do ulicy 
Mrzygłodzkiej ul.: Stary Rynek, Po-
rębską i Kopernika.

Program „Czyste Powietrze” to kom-
pleksowy program, którego celem jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych 
do atmosfery przez domy jednorodzin-
ne. Program skupia się na wymianie sta-
rych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz 
termomodernizacji budynków jednoro-
dzinnych by efektywnie zarządzać ener-
gią. Działania te nie tylko pomogą chro-
nić środowisko, ale dodatkowo zwiększą 
domowy budżet, dzięki oszczędnościom 
finansowym.

Program skierowany jest do osób fi-
zycznych, będących właścicielami/współ-
właścicielami domów jednorodzinnych/
wydzielonych lokali mieszkalnych. 

Program przewiduje dofinansowa-
nia na: 

- źródło ciepła – wymianę, zakup, 
montaż,

- instalację centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody użytkowej,

- wentylację mechaniczną z odzy-
skiem ciepła,

- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- ocieplenie przegród budowlanych,
- stolarkę drzwiową i okienną,
- dokumentację (audyt energetycz-

ny, dokumentacja projektowa).

Informacji na temat rządowego 
programu „Czyste Powietrze” na terenie 
Gminy Zawiercie udziela: 

Agencja Rozwoju Zawiercia
ul. Technologiczna 15, 42 – 400 Za-

wiercie
Tel.: 32 494 13 33 lub 32 494 13 36
E-mail: biuro@park.zawiercie.eu

Więcej informacji na stronie: 
https://www.park.zawiercie.eu/

Informacje na temat programu 
można także uzyskać w punktach kon-
sultacyjnych Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w następujących 
lokalizacjach (kontakt telefoniczny lub 
mailowy): 

- Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt 
czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, 
od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30) 

- Bielsko - Biała, ul. Legionów 57 
(punkt czynny w dni robocze w godzi-
nach od 9.00 do 14.00)

- Częstochowa, ul. Jana III Sobieskie-
go 7 (punkt czynny w dni robocze w go-
dzinach od 9.00 do 14.00)

Infolinia programu „Czyste powie-
trze”: 32 60 32 252 (infolinia czynna od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30-15.30).

Ogólnopolska infolinia programu 
„Czyste Powietrze”:  22 340 40 80 (czynna 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 
16.00).

E-mail: czystepowietrze@wfosigw.
katowice.pl 

Więcej informacji na stronie: 
https://www.wfosigw.katowice.pl/

oferta-dla-osob-fizycznych/program-
-czyste-powietrze.html

Realizacja programu: lata 2018-2029.

Rządowy program „Czyste Powietrze” 

W pierwszej kolejności kupiliśmy 
nowoczesny sprzęt, który umożliwia roz-
budowę całego systemu. Chodzi o serce 
monitoringu, czyli serwer. Rozmieszcze-
nie nowych punktów kamerowych uza-
leżnione było między innymi od liczby i 
rodzaju negatywnych zdarzeń w danym 
rejonie miasta. Należy podkreślić, że 
parametry techniczne zakupionych urzą-
dzeń spełniają najwyższe wymagania. 
Łącznie na rozbudowę i modernizację 
monitoringu przeznaczyliśmy około 150 
tys. zł.

To nie koniec. Jeszcze w tym roku pla-
nujemy zainwestowanie w nowe kamery. 

Nowe punkty kamerowe: 
- ul. Wojska Polskiego (w rejonie 

sklepu Tesco); 
- Osiedle Kromołów (centrum);
- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej (ka-

mera będzie obejmowała tereny prze-
mysłowe po byłej Przędzalni i okolice 
pobliskich terenów działkowych); 

Kupiliśmy również kamerę mobilną, 
która będzie montowana w różnych re-
jonach miasta (w zależności od potrzeb).

Pod koniec ubiegłego roku zostało 
uruchomione dodatkowe stanowisko 
obsługi monitoringu miejskiego w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Zawierciu. 
Jakie niesie to za sobą korzyści dla miesz-
kańców?

Komenda Powiatowa Policji w Za-
wierciu ma teraz bezpośredni dostęp do 
obrazu z kamer monitorujących zawier-
ciańskie ulice. W ten sposób już nie tylko 
strażnicy miejscy, ale także dyżurny KPP 

ma możliwość obserwowania kluczo-
wych miejsc online przez całą dobę.

Do tej pory policjanci mogli prze-
glądać zapisy z kamer, ale już po zda-
rzeniu. System monitoringu wizyjnego 
miasta zapewnia całodobową obserwa-
cję miejsc szczególnie zagrożonych. To 
jedno z narzędzi, które przyczynia się 
do spadku przestępczości i do poprawy 
bezpieczeństwa. Pozwala również na 
lepszą dyslokację patroli Policji i Straży 
Miejskiej.

Rozpoczęto już prace związane 
z bieżącą naprawą ul. Senatorskiej, Ro-
mantycznej, Wierzbowej, Podmiejskiej i 
Spacerowej.

 Dziękujemy Państwu za wszystkie 
zgłoszenia na Facebooku oraz drogą 
mailową (drogi@zawiercie.eu). Wszyst-
kie ulice będą sukcesywnie naprawiane. 
Jeśli zgłosiliście nam również drogę po-
wiatową lub wojewódzką, to informacje 
przekażemy do odpowiedniego zarządcy 
drogi.

Dzięki takiemu rozwiązaniu można 
w prosty sposób ustalić właściciela zwie-
rzęcia, gdy pupil zgubi się. Lekarze wete-
rynarii, Straż Miejska w Zawierciu oraz 
schroniska wyposażone są w urządzenia, 
dzięki którym można odczytać unikalny 
15-cyfrowy numer mikroczipa. 

Zainteresowani wymienionymi zabie-
gami powinni zgłosić się do Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych (tel. 32 494 14 00).

Zabiegi weterynaryjne będą wyko-
nywane w czterech przychodniach na 
terenie Zawiercia:

PANACEUM 
(ul. Obr. Poczty Gdańskiej 18),
BUFFY (ul. Oświatowa 18),
IUVO (ul. Blanowska 25B),
Przychodnia weterynaryjna 
(ul. Senatorska 34).

Darmowa sterylizacja i czipowanie zwierząt
Rozpoczęła się akcja darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt domo-
wych. Przypominamy również, że bezpłatnie można zaczipować czwo-
ronoga.

Coraz więcej kamer w mieście
Cały czas inwestujemy w bezpieczeństwo naszych mieszkańców, dlatego zakończył się pierwszy etap rozbu-
dowy i modernizacji monitoringu oraz montaż nowych punktów kamerowych. Lokalizacje zostały uzgodnio-
ne z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - poinformował Prezydent Zawiercia, Łu-
kasz Konarski. 

Naprawiamy drogi
Pracownicy Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Zawier-
ciu rozpoczęli akcję naprawia-
nia nawierzchni dróg.

Powstanie kolejne rondo
Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791. Wykonawca (Spółka 
Drog-Bud) poinformował, że kierowcy muszą liczyć się z nowymi 
utrudnieniami. Wszystko w związku z budową ronda (skrzyżowanie 
ulic: Mrzygłodzkiej, Podmiejskiej i Rolniczej).



Jubilaci to: Elżbieta i Marian Kamińscy, Henryka i Stanisław 
Kawulokowie, Teresa i Włodzimierz Noconiowie, Mirosława i 
Stanisław Osysowie, Jolanta i Jerzy Szulińscy, Alina i Krzysztof 
Windysowie. 

Ze względów bezpieczeństwa każda z par przyjmowana 
była indywidualnie, z zachowaniem wszelkich wymogów sani-
tarnych. Życzenia przekazali Prezydent Miasta Łukasz Konarski 
oraz Kierownik USC Jolanta Bujak. Gratulujemy.

Małżeńskie jubileusze
Zawierciański Urząd Stanu Cywilnego gościł sześć 
wspaniałych par, które świętowały 50-lecie poży-
cia małżeńskiego. 



- Zajazd Hetman, tel. 34 315 20 58
- Pizzeria LAS, tel. 575123730

- Przystanek, tel. 32 678 38 14
- Chicago Bar&Restaurant, tel. 792 123 121

- Musztardówka, tel. 32 4941404
- Venezia Pizzeria & Trattoria, tel. 32 644 90 25

- Centrum Bankietowo-Noclegowe CEZAR, tel. 32 
674 10 74

- Riva Restauracja Pizzeria - Zawiercie, tel. 666 
729 222

- La Stazione Zawiercie, tel. 32 670 63 99
- Bistro Mojego Brata, tel. 32 4942222

- WesternTortilla Zawiercie, tel. 884 770 550
- Piwnica Pod Aniołem, tel. 32 671 43 37

- Jurajska Twierdza, tel. 798 738 335
- Roll Catering Zawiercie, tel. 603 037 506
- Felix Chicken Zawiercie, tel. 535 355 790
- KOKU Sushi Zawiercie, tel. 500 532 522

- Pizzeria Soprano Zawiercie, 
tel. 32 67 75 226 lub 32 67 06 070

- Okienko Street Food, tel. 512816626
- PYSZNE ŻAREŁKO, tel. 502329829

- MNIAM MNIAM Zawiercie, tel. 731 042 222
- Kebab Centrum, tel. 604 385 817

- Hotel Villa Verde Congress & Spa****, tel. 739 
291 879

- Cukiernia Jagódka w Zawierciu, tel. 32 672 73 18
- Delowscy Cafe, tel. 32 67 13 113

- Pierogarnia Zjedz Pieroga, tel. 509 122 776
- IRINI Restauracja Grecka, tel. 32 67 166 24; 530 

950 999

- Sklep Firmowy Wiking - Przetwórstwo Mięsne 
Wiking, tel. 533 804 459
- Zajadalnia U Joli, tel. 605 545 823
- Pizzeria Raviola Zawiercie, tel. 725057997
- Mała Gastronomia AGATKA, tel. 326711361
- Pukawka, tel. 796 509 595
- Pizza z ognia, tel. 571 801 884
- Factor Pub, tel. 326714181
- Kuchnia i Piwo, tel. 32 671 53 56
- Secondo Pizza & Burger, tel. 666133666
- Daglezja Cafe, tel. 509 426 414
- Garmażeria ze Smakiem, tel. 798328128
 - Galeria Smaku-Zawiercie, tel. 889771714
- Cukiernia-Kawiarnia SKAŁA, tel. 601 450 555
- DOLCI, tel. 666 679 116
- Cukiernia Milenka Cafe, tel. 667953316
- POZIOM 511 Design Hotel & SPA, tel. 662 361 548
- Cafe Croofka, tel. 501287174
- Restauracja Pod Figurą, tel. 733 110 000
- Karczma Jurajska, tel. 501 172 273
- SPAR Zuzanka, tel. 515 392 257
- Zielony ogród warzywa i owoce, tel. 731 622 183
- Sklep ogólnospożywczy przy ul. Zegadłowicza 19 
- tel. 606797267, 608347339
- Kebab przy fontannie, Kroczyce, tel. 575 515 105
Oferujecie jedzenie z dowozem albo na wynos, a 
nie ma Was na liście? Dajcie nam znać mailowo: 
p.drabek@zawiercie.eu.
W przypadku pytań można kontaktować się z Wy-
działem Komunikacji Społecznej. Numer telefonu 
to: 666023117.



*Informujemy również, że dotychczas funkcjonująca kasa przy ulicy Krzywej zostanie 
zamknięta z końcem lutego br.



Staramy się przygotowywać jak najlepszą ofertę kinową dla mieszkańców 
Zawiercia, chociaż czasy, w których przyszło nam funkcjonować, nie są łatwe. 
Jesteśmy w stałym kontakcie z dystrybutorami filmów, analizujemy sytuację 
w branży kinowej i z uwagą patrzymy na dalsze decyzje dotyczące obostrzeń. 
Stosujemy się do wszystkich sanitarnych wytycznych, otwieramy się zgodnie z 
obowiązującymi zasadami: maseczka i 50% miejsc na sali. 

Kino w Zawierciu znów działa!
Od 12 lutego wznowiliśmy działalność kina w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Zawierciu. Od tego czasu zagraliśmy już 
wiele seansów, m.in. film „After 2”, który okazał się hitem w 
walentynkowy weekend, czy też specjalną przedpremierę fil-
mu „Na rauszu”.

Celem spotkań jest przede wszystkim 
zachęcenie uczestników do obcowania 
z literaturą, do poszukiwania wartościo-
wych literacko tekstów poetyckich i prozy. 
Spotkania sprzyjają pielęgnowaniu kul-
tury języka polskiego, a uczestnikom oraz 
ich opiekunom umożliwiają integrację i 
wymianę doświadczeń.

Tegoroczna edycja spotkań, w związ-
ku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, 
zostanie zrealizowana poprzez przesy-
łanie nagrań. Zachęcamy do zapoznania 
się z regulaminem, w którym znajdują się 
szczegółowe informacje. 

 Regulamin dostępny jest na stro- nie www.mok.pl. W razie pytań, moż-
na kontaktować się na adres mail: 

martynaptak@mok.pl lub pod numerem 
32 67 22 882 wew. 38.

XXXII Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą: 
eliminacje miejsko - powiatowe

Mamy wielką przyjemność poinformować, że rozpoczęliśmy eliminacje miejsko-powiatowe do XXXII Regional-
nych Spotkań z Poezją i Prozą. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zdzisław
Beksiński
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Od fotografii do fotomontażu komputerowego
Podwójny autoportret

Bez tytułu

Zakup aparatury kinotechnicznej (m. in. projektor laserowy, srebrny ekran) współfinansowany jest
 ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Gminy Zawiercie i środkow własnych MOK „Centrum”

Filonek Bezogonek  
(bilet 10 zł)

Kiedy w domu 
Birgitty pojawia 
się kotek - Filonek, 
dziewczynka nie 
posiada się z ra-
dości. Jednak Fi-
lonek, jak każdy 
kot, chodzi wła-
snymi ścieżkami i 

pewnego dnia gubi się w lesie. 
Niebezpieczna wędrówka prowadzi go 
do wielkiego miasta, gdzie poznaje całą 
zgraję kolorowych postaci. Może znajdzie 
się ktoś, kto wskaże mu drogę do domu? 
Jednak zanim to nastąpi Filonek stanie 
się gwiazdą estrady, pomoże kociakom w 
tarapatach, zaprzyjaźni się z pewną siebie 
Mają i stanie oko w oko z gangiem psów.

26 lutego – 4 marca 2021 o godz. 17:00

Palm Springs
Beztroski Nyles i zade-
klarowana singielka 
Sarah poznają się na 
weselu w Palm Sprin-
gs. Sztywna impreza 
n i e s p o d z i e w a n i e 
odsłania swój wy-
buchowy potencjał, 
kiedy okazuje się, 

że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej 
i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sy-
tuacji na pierwszy rzut oka beznadziejnej, 
Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości 
daje całkowita wolność. Wspólnie zreali-
zują najbardziej szalone pomysły, by przy 
okazji przeżyć najbardziej odjechany ro-
mans wszech czasów.

26 lutego – 4 marca 2021 o godz. 19:00

Co w duszy gra 
PREMIERA

Joe Gardner prowadzi 
zespół muzyczny w gim-
nazjum. Jego prawdziwą 
pasją jest jednak jazz. 
Joe przeżywa kryzys, jaki 
jest udziałem wszyst-
kich artystów. Coraz 
wyraźniej dostrzega, że 

marzenie o zostaniu muzykiem ja-
zzowym, nie spełni się. Zaczyna zadawać 
sobie pytania „Po co tu jestem? Jaki jest cel 
mojego życia?”.

5-18 marca 2021 o godz. 17:00

Sound of Metal 
PREMIERA

Mają tylko siebie i muzykę. Ruben jest 
pełnym pasji perkusistą, a Lu przebojo-
wą wokalistką. Gdy ruszają w trasę kon-

certową, a marzenie o 
wydaniu debiutanckiej 
płyty jest na wyciągnię-
cie ręki, Ruben z dnia 
na dzień zaczyna tracić 
słuch. W jednej chwili 
życie, które dotąd znał 
i kochał, lega w gru-
zach, a przyszłość staje się wielką 
niewiadomą. Jego dziewczyna Lu nie daje 
jednak za wygraną i postanawia zrobić 
wszystko, by uratować Rubena i to, co ich 
dotąd łączyło.

5-11 marca; 15-18 marca o godz. 19:00
12-14 marca o godz. 21:00

Ruchomy chaos 
ŚWIEŻO PO PREMIERZE

Z powodu tajemniczego wirusa wszystkie 
kobiety zostają zabite, a pozostali przy życiu 
mężczyźni słyszą swoje myśli w strumieniu 
obrazów, słów i dźwięków, zwanych Szu-
mem. Spowodowany tym chaos próbuje 
wykorzystać pewna rasa obcych. Jedynym, 
który może powstrzymać zagładę jest mło-
dy Todd Hewitt. Na swojej drodze jednak 

nieoczekiwanie spotyka ta-
jemniczą dziewczynę, która 
może być kluczem do roz-
wiązania problemu.

12-14 marca o godz. 19:00
15-18 marca o godz. 21:00
19-25 marca o godz. 19:00
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Tegoroczny konkurs dotyczący rozwoju sportu w 2021 roku cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem. Do podziału mieliśmy 1 milion 200 tysięcy złotych. Pomimo trudnego minionego 
roku - pandemii i wprowadzonych obostrzeń w zakresie funkcjonowania m.in. klubów i sto-
warzyszeń - nie zdecydowaliśmy o zmniejszeniu tej kwoty - podkreśla Prezydent Zawiercia 
Łukasz Konarski.

Wpłynęło 17 wniosków. Lista przyznanych dotacji:
Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. - 500 tys. zł
Fundacja „Jura Sport Team Zawiercie” - 2 tys. zł
Jurajska Szkółka Piłkarska Warta Zawiercie - 3 tys. zł
Kick Boxing Małpka Zawiercie - 10 tys. zł
Klub Piłkarski Warta Zawiercie - 250 tys. zł
Klub Sportowy „Orient” - 7 tys. zł
Klub Sportowy Victoria Zawiercie - 8 tys. zł
Klub Sportowy „Viret CMC” Zawiercie (piłka ręczna) - 
210 tys. zł
Klub Sportowy „Viret CMC” Zawiercie (tenis stołowy) 
- 16 tys. zł
Ludowy Klub Sportowy „Źródło” - 60 tys. zł
Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka Zawiercie” - 
90 tys. zł
Stowarzyszenie „Grupa Jura’PL” - 7 tys. zł
Stowarzyszenie Sengam Sport - 5 tys. zł
Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Zawier-
cie - 10 tys. zł
Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis Zawiercie - 22 tys. zł

Dwa kluby: Klub Sportowy Loft Dans oraz Za-
wierciański Klub Karate nie spełniły wymogów for-
malnych.

- Chcieliśmy wesprzeć wszystkie kluby, które 
złożyły oferty w konkursie, a podział środków nie 
należał do najłatwiejszych. Na tym samym pozio-
mie utrzymaliśmy dotacje dla siatkarzy (Aluron 
CMC Warta Zawiercie) oraz dla KS Orient. Docenia-
my osiągnięcia klubu MKS Dwójka Zawiercie, stąd 
też dotacja wyższa niż w ubiegłym roku - wskazuje 
Łukasz Konarski.

Warto zaznaczyć, że dofinansowaliśmy klu-
by, które w 2020 roku nie otrzymały wsparcia. To 
Fundacja „Jura Sport Team Zawiercie”, Kick Boxing 
Małpka Zawiercie, Jurajska Szkółka Piłkarska War-
ta Zawiercie, Klub Sportowy Victoria Zawiercie oraz 
Ludowy Klub Sportowy „Źródło”. Na liście są też 
kluby, które otrzymały niższe dotacje. Wynika to 
m.in. z tego, że komisja ocenia również rzetelność 
i terminowość rozliczenia dotychczas otrzymanego 
wsparcia.

Sukcesy podczas Jaworznickiej Ligi Kickoboxingu
Zawodnicy klubu Kickboxing Małpka Zawiercie uczestniczyli w Jaworznickiej Lidze Kick-
boxingu 2021. Organizatorem wydarzenia był klub Fighting Jaworzno, a patronem Polski 
Związek Kickboxingu.  

- Sebastian Girek przyzwy-
czaił nas do spektakularnych 
zwycięstw i odpowiedniego daw-
kowania emocji. W niesamowi-
tym stylu pokonuje rywali przed 
czasem. Doskonałe rozpracowanie 

każdego przeciwnika i siła spokoju 
kolejny raz poprowadziły go do 
zwycięstwa, a taki sukces smakuje 
najlepiej - podkreśla trener Paweł 
Stolarski.

W swojej kategorii wiekowej 

triumfowała też Zuzanna Lipo-
wicz. Drugie miejsce zajął Tymo-
teusz Foryś, a na podium stawali 
również Alicja Gajewska, Kacper 
Kijas i Alan Szczepańczyk.

Miejsca na podium wywal-
czyli:

1. miejsce  - Sebastian Girek 
(kat. wiekowa: senior), 

1. miejsce - Zuzanna Lipowicz 
(kat. wiekowa:  kadet młodszy),

2. miejsce - Tymoteusz Foryś 
(kat. wiekowa: junior),

3. miejsce - Alicja Gajewska 
(kat. wiekowa: kadet starszy),

3. miejsce - Kacper Kijas (kat. 
wiekowa: junior),

3. miejsce - Alan Szczepańczyk 
(kat. wiekowa: kadet starszy).

Jurajscy Rycerze w turnieju 
finałowym Pucharu Polski

Jurajscy Rycerze pokonali na wyjeździe 3:0 BBTS Bielsko-Biała i awansowali do turnie-
ju finałowego Pucharu Polski.

Decydujące zmagania odbędą się w połowie 
marca w hali Suche Stawy w krakowskiej Nowej 
Hucie. 13 marca, w półfinale, rywalem zawiercian 
będzie Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 
(godz. 14.45). Druga para to Trefl Gdańsk i Ja-
strzębski Węgiel. 

Siatkarzom nieco gorzej wiedzie się w PlusLi-
dze. Wygrali co prawda 3:0 w Kędzierzynie-Koźlu, 

ale później znaleźli pogromców: Asseco Resovia 
Rzeszów i VERVA Warszawa ORLEN Paliwa trium-
fowali z Jurajskimi Rycerzami 3:0. W Jastrzębiu-
-Zdroju nasi siatkarze wygrali natomiast 3:1.

Na 27 lutego (godz. 20.30) zaplanowano wy-
jazdowe spotkanie ze Stalą Nysa, a 7 marca za-
wiercianie zagrają w Gdańsku z Treflem (godz. 
17.30).

Gospodarze zaryzykowali i przeciwnicy 
bezlitośnie to wykorzystali. Ostatecznie na 
tablicy pojawił się rezultat 21:27. W następ-
nej kolejce zawiercianie zagrali na wyjeździe 
z Olimpią MEDEX Piekary Śląskie. Jeszcze w 
55. minucie prowadzili różnicą dwóch trafień, 
ale to rywale zgarnęli pełną pulę, wygrywając 
29:27.

Na 27 lutego zaplanowano wyjazdowy 
pojedynek z Zagłębiem Sosnowiec. Aktualne 
informacje sportowe można znaleźć na Face-
booku Miasto Zawiercie.

Zacięte mecze Viretu CMC
Trzecia siła rozgrywek grupy D I ligi okazała się za mocna dla piłkarzy ręcznych Viretu 
CMC Zawiercie. Podopieczni trenera Mariusza Szczygła jeszcze na 7 minut przed końcem 
tracili do drużyny ORLEN Upstream SRS Przemyśl tylko 2 trafienia. 

Budynek OSiR Zawiercie, z którego korzysta Źródło Kromołów, zo-
stał wyremontowany. Szatnie zawodników gospodarzy i gości oraz 
sędziów, a także inne pomieszczenia zmieniły się nie do poznania. 
Inwestycję sfinansował OSiR wspólnie ze Źródłem.


