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PRACA OD ZARAZ

NOWA POŻYCZKA
MECHANIK SAMOCHODOWY
PRYWATNA
• Praca na pełen etat • Umowa o pracę •
DO 25 000 zł
Stabilność zatrudnienia • Możliwość rozwoju
32 / 494-13-18
Zawiercie, tel.: 697 319 424

SPRZEDAŻ WĘGLA
• Orzech I • Orzech II •
• Kostka • Groszek •
• Ekogroszek • Miał •
EN!

LETNIA OBNIŻKA C

tel. 728 122 613

KLIMATYZACJA

do domu i biura

• montaż i naprawa
klimatyzacji
• naprawa lodówek i zamrażarek
• naprawa chłodni sklepowych
ul. Rolnicza 40, 42-400 Zawiercie
tel: 32 672 72 52, 606 553 984
e-mail: wawis@e.pl • www.wawis.pl

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

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

BACKSTAGE SESJI FOTOGRAFICZNEJ
W PAL I METAMORFOZY
Siedziba Programu Aktywności Lokalnej osiedla Stary Rynek przeobraziła się
w backstage sesji zdjęciowej, której celem było uwiecznienie kolekcji ubrań Anny
Musialskiej zainspirowanej twórczością Witkacego.
Dzieci biorące udział w wydarzeniu, mogły zapoznać się z pracą
całego zespołu: projektantki,
modelek, wizażystki i fryzjera oraz pod okiem wizażystki
stworzyć na kartce własne wizje
makijażu, a następnie złapać
bakcyla fotografii śledząc pracę
fotografa – Mirosława Kijewskiego oraz jego asystentów.
Kolejna inicjatywą były metamorfozy pań w ramach projektu
socjalnego „Aktywni na rynku
pracy”. Cykl spotkań związa-

nych z treningiem
interpersonalnym,
które odbywały się
w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej osiedla Stary Rynek,
zakończony został
warsztatami fryzjerskimi i z makijażu, podczas których panie zawierciańska fryzjerka, pracująmogły zmienić swój wizerunek ca dla Telewizji Polskiej – Kinga
za pomocą nowej fryzury i maki- Czapińska – Pańczyk.
jażu. Autorką warsztatów była
vv zawiercie.eu

SPOTKANIE INTEGRACYJNE
Ponad 200 osób wzięło udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zawierciu dla swoich podopiecznych.
Ta coroczna impreza co roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Spotkania integracyjne to już
tradycja organizacji. Stowarzyszenie, które prowadzi działalność pożytku publicznego,
zrzesza emerytów, rencistów,
inwalidów w celu: wspierania
ich udziału w życiu społecznym,
integracji i aktywizacji przez
organizowanie różnych form
życia kulturalnego, artystycznego i turystycznego.

na cele socjalno-bytowe, prowadzi
związkową kasę
pogrzebową.

Działania Związku wspiera również
Gmina
Zawiercie dotując
niektóre zadania.
O dobrej współpracy z samorząZwiązek działa nie tylko na polu dem mówiła przewodnicząca
kulturalnym i turystycznym, ale Oddziału w Zawierciu – Janina tów życzyła zastępca prezydenta
również udziela swoim człon- Krasoń. W imieniu prezydenta miasta Teresa Mucha – Popiel.
kom pomocy w sprawach socjal- miasta Witolda Grima, życzenia
no-bytowych, tworzy fundusze miłej zabawy i ciekawych projekvv zawiercie.eu
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NAUKOBUS Z CENTRUM NAUKI KOPERNIK
Zapraszamy do Naukobusa, mobilnej wystawy z Centrum Nauki Kopernik, który
w dniach 16-17 sierpnia 2018 r, gościł będzie w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu.
Naukobus to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany przez Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie
– jest to nowoczesne i mobilne laboratorium składające się
z ponad dwudziestu eksponatów,
które można dotknąć i przetestować. Dzięki niemu dzieci mogą
przeprowadzać doświadczenia z zakresu fizyki, poznawać
tajniki ludzkiego organizmu,
a także wykorzystać matematykę w praktyce – wszystko pod
okiem doświadczonych animatorów z warszawskiego Centrum
Nauki Kopernik.

Wizyta wystawy objazdowej realizowana jest
w ramach dzia łania
„Naukobus”, które finansowane jest w ramach
wspólnego Programu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Centrum Nauki Kopernik
pod nazwą „Nauka dla Ciebie”.
Termin przyjazdu

16 sierpnia - wystawa czynna
10.00 -18.00
17 sierpnia - wystawa czynna
8.00 - 14.00

Miejsce:

Miejski Ośrodek Kultury
w Zawierciu ul. Piastowska 1
Link do rejestracji:
https://goo.gl/forms/YhdnGAEr4VQxOMT43.
vv zawiercie.eu

WSPARLI KUBĘ. I TY MOŻESZ
Prawie 5 tysięcy złotych zebrano podczas koncertu charytatywnego zorganizowanego dla
Kuby, który choruje na mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie i ma ataki padaczki.
Do tej szlachetnej inicjatywy
– oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej z Marciszowa –
włączyła się również Gmina
Zawiercie, która przekazała
dotację dla druhów na zorganizowanie koncertu oraz prezydent miasta Witold Grim,
który również wsparł finansowo
10-letniego Kubę.

W programie imprezy znalazły
się, m.in.: animacje dla dzieci,
pokazy strażackie, paintball,
pokazy magika, karaoke, kucyki, pokaz fajerwerków i aukcja.
Wystąpiła Patrycja Wyrodek,
uczestniczka konkursu „Droga
do Young Stars”. Wiele atrakcji

ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)

przygotował Klub Kibica Aluronu Virtu Warty Zawiercie.
Każdy, kto chce wesprzeć Kubę
może wpłacić dowolną kwotę na
konto 89 8944 0003 0000 2088
2000 0010 koniecznie z dopiskiem Jakub Nowakowski 72/N

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” ul.
Stawnica 33, Złotów 77-400.

vv zawiercie.eu
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"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

ul. 3-go Maja 15

U NAS NAJTANIEJ!

(obok salonu Orange)
PRODUCENT WYROBÓW Z DREWNA OFERUJE:
•
Boazerię
wewnętrzną
świerkową
7
cm,
9
cm
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• Podbitkę pod dachy
(obok(obok
salonu
salonu
Orange)
Orange)
(obok salonu Orange)
DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU GRATIS
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
lipy, świerka, buka, dębu i jesionu
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
(obok salonu Orange)
poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
NOW
• Akcesoria kuchenne
OŚĆ
• Drewniane zabawki dziecięce • P • Płyty OS !
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• Ozdoby, bibeloty
GEOMETRIA KÓŁ
• Skl larskie
ejka
• Skrzynki do decupage
/ KLIMATYZACJA
oraz
OSOBOWE,
DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE
• DRZWI
SERDECZNIE
• MEBLE OGRODOWE
ZAPRASZAMY!
• MEBLE POKOJOWE
Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00. - salon, sypialnia
OGROMNY WYBÓR
I NISKIE CENY!
MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM - tradycyjne i nowoczesne
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32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 71d

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

SPRAWDZANIE
I KALIBRACJA
TACHOGRAFÓW

UBEZPIECZENIA
880 452 840

606 788 011

www.oskpogrodzieniec.pl

Informacje

TERMOMODERNIZACJA
PAŁACYKU W KROMOŁOWIE
Inwestycja zakończyła się w czerwcu br. Zakres prac obejmował: docieplenie
ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła i instalacją kotłowni.
Inwestycja realizowana była
w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Dof inansowanie ze środków
unijnych wyniosło 85%. Wartość
robót to ok. 540 000 zł.

Przypomnijmy, że prace termomodernizacyjne przeprowadzono również na budynku Szkoły
Podstawowej nr 6. Koszt robót to
prawie półtora miliona złotych.
W ramach prac budynek został
docieplony, jest nowa elewacja,
ocieplone są piwnice i strych,

wymieniono centralne ogrze- uzupełniające źródło ciepła dla
wanie. Umieszczone na dachu „szóstki”.
vv zawiercie.eu
szkoły panele fotowoltaiczne to

REMONT KRYTEJ PŁYWALNI
Trwają prace remontowe na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji. Inwestycja obejmuje remont pomieszczeń węzła sanitarno – szatniowego, głównie
pomieszczeń – WC i natrysków, istniejącej instalacji wodno - kanalizacyjnej,
instalacji wentylacji mechanicznej, elektrycznej w zakresie niezbędnym do
odebrania prac remontowych.
Zostanie również wykonany
sufit podwieszany, a na ścianach
będą nowe płytki ceramiczne
oraz elementy mozaiki, pojawi
się nowa posadzka z odpływami liniowymi w miejscu kratek
ściekowych.
W ramach prac w ymienione zostaną również elementy
wyposażenia dla pomieszczenia
natrysków (panele natryskowe) polepszenie warunków korzy- a zakończą się 15 września br.
stania z szatni i łazienek osooraz WC.
vv zawiercie.eu
Wszystkie prace mają na celu bom uczęszczającym na basen,
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MIEJSKO – POWIATOWE INWESTYCJE DROGOWE
Miasto wspólnie z powiatem przeprowadziło kolejne prace inwestycyjne – przebudowę
drogi w Pomrożycach oraz przebudowę chodników przy ulicach Broniewskiego i Pszczelnej.
W ramach prac związanych
z przebudową drogi w Pomrożycach wykonano nową nawierzchnię betonowo – bitumiczną,
naprawiono pobocze, ułożono
nowe krawężniki. Koszt prac to
prawie 615 tysięcy złotych.

Na chodniku przy ulicy Broniewskiego położono nową
nawierzchnię z kostki brukowej,
betonowej szarej i kolorowej. Są
również nowe krawężniki betonowe. Koszt robót wyniósł ponad nową nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej, szarej i kolo70 tysięcy złotych.
rowej oraz nowe krawężniki
W ramach przeprowadzonej
betonowe. Koszt prac to ponad
przebudowy chodnika przy uli83 tysiące złotych.
cy Pszczelnej również położono

Stan wykonanych robót sprawdzili, m.in. prezydent miasta
Witold Grim i starosta zawierciański – Krzysztof Wrona.
vv zawiercie.eu

PLAC ZABAW W PARKU JUŻ DOSTĘPNY
Już można korzystać z nowego placu zabaw w Parku Miejskim im. A. Mickiewicza.
Dzieci mają do swojej dyspozycji m in. piramidę wspinaczkową, dwa zestawy zabawowe, ściankę wspinaczkową, karuzele płytową, dwa kiwaki, kółko i krzyżyk, huśtawkę
„bocianie gniazdo”, podwójną wahadłową oraz ważkę wagową. Nawierzchnia placu jest
poliuretanowa. Plac jest ogrodzony.
Dodatkowo d la rodziców,
którzy będą pilnowali swoich
pociech jest zrobiona siłownia
zewnętrzna. Na siłowni znajdują się takie urządzenia jak:
wyciskanie siedząc + wyciąg
górny, piechur/biegacz + orbitek eliptyczny, prasa nożna
+ wioślarz, rower + jeździec,
siedzący przywodziciel nóg +
stojący odwodziciel nóg, twister
i steper. Serdecznie zapraszamy
do zabawy.
vv zawiercie.eu

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

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
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Reklama
KĄCIK KULINARNY

DRUGIE ŚNIADANIE DO PRACY –
PYSZNY JOGURT Z MORELAMI

Po co płacić 8 czy 10 złotych za coś co możesz przygotować w domu w ciągu
kilku minut ? No, ja szczerze tego nie rozumiem :) tak więc zapraszam po przepis
na szybkie w wykonaniu „danie” które właśnie możesz zabrać bezpiecznie do
pracy. Czemu bezpiecznie ? Bo z zakręconego słoika się nie wyleje, fakt słoik
może się rozbić ale ufam, że nie będziesz nim rzucać :) To co robimy?
PYSZNY JOGURT Z MORELAMI I PŁATKAMI OWSIANYMI
• 4 łyżki płatków owsianych
• 2 morele
• jogurt naturalny
• 1 łyżka wody
• 1 łyżka miodu
• szczypta pieprzu

Morele myjemy pod wodą, przecinamy nożykiem na pół, pestkę
wyrzucamy. Morele kroimy w
paski i przekładamy na małą patelnię, dodajemy wodę i podgrzewamy całość przez 2-3 minuty.
Po tym czasie dodajemy miód
mieszamy całość tak aby miód się
rozpuścił, dosypujemy szczyptę
czarnego mielonego pieprzu –
lekko złamie słodkość owoców.

Gdy morele są na patelni bierzemy słoik ( u mnie 346 ml ) i
na dno wsypujemy płatki, na to
kładziemy jogurt naturalny ( u
mnie bez mleka w proszku i cukru ), daj go tyle żeby na od góry
zostawić 2 -3 cm przestrzeni. Na Teraz nie pozostaje Ci nic in- Czy mogą być inne owoce oczyjogurt przekładamy lekko prze- nego jak schować słoik do torby wiście, jakie tylko zapragniesz !.
studzone morele.
i zabrać go do pracy, na przejażdżkę rowerem czy piknik ?
I gotowe :)
vv Ulla Pałka

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

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

HANDEL LUDŹMI? BĄDŹ OSTROŻNY!
Okres wakacyjny trwa. Wiele osób wyjeżdża za granicę. Jedni po to, aby
odpocząć, inni w celach zarobkowych. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie,
bez względu na cel podróży! Handel ludźmi to nie mit!
Przestępstwo handlu ludźmi uderza w podstawowe wartości człowieka, takie jak
wolność i godność. Często pojęcie to kojarzy nam się wyłącznie z porwaniami
i prostytucją, a tymczasem dotyczy ono wielu innych sytuacji, które na pierwszy
rzut oka mogą nie mieć nic wspólnego z jakimkolwiek procederem.
W okresie wakacji wiele osób wyjeżdża za granicę, aby podjąć okresowe
zatrudnienie. Niesprawdzone oferty pracy, mogą okazać się pułapką.

ELUSIA

BUCIK

LAMBI

Suczka w typie psa gończego
do adopcji

Piękny owczarek do adopcji

fantastyczny psiak w typie labradora

Przedstawiamy Bucika - przepięknego
owczarka do adopcji, który od niedawna przebywa pod naszą opieką.
Trafił do nas trochę wychudzony, obecnie jest w bardzo dobrej formie. Piesek
jest w wieku maksymalnie 3 lat, może
troszkę mniej.
Bucik ma prawą tylną łapę z podwójną
ilością palców, była ona także złamana
:(. Poza tym psiak jest zdrowy i wiele lat
życia przed nim.

Przedstawiamy Lambiego - prze-uroczego, kochanego, wesołego i pogodnego pieska w typie labradora.
Lambi to przemiły, dość energiczny
i bardzo przyjazny psiak w wieku około 6-7 lat. Lambi z wyglądu, a także
z zachowania bardzo przypomina psy
w typie labradora. Uwielbia się przytulać, pięknie chodzi na smyczy, jest
posłuszny i grzeczny. Jego mordka jest
zawsze pogodna i uśmiechnięta, a ogon
nie przestaje merdać :).
Lambi to duży psiak; waży około 35 kg,
jest dobrej kondycji. Uwielbia ruch,
zabawę i spacery i z całą pewnością
szybko odnajdzie się w kochającej go
rodzinie.
Bardzo prosimy o szansę i dobry, ciepły
dom dla Lambiego. Szybko udowodni,
ze zasługuje na daną mu szansę.
Piesek ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i wykastrowany.

Poszukujemy domu dla Elusi- młodej,
około 1-rocznej, energicznej suczki.
Elusia przeszła wielką metamorfozę.
Z suczki lękliwej i "straszącej" stała
się fantastyczną psią przyjaciółką człowieka. Nauczyła się już całkiem dobrze
chodzić na smyczy, jest fantastyczna.
Potrzebuje kilku dni na adaptację, ale
z całą pewnością świetnie odnajdzie
się w swej nowej rodzinie.
Elusia je smakołyki z ręki, lubi głaskanie, sama już czeka na przytulanie. Elusia bez problemu może zamieszkać
w domu z innym psem. Do psów jest
łagodna, nie dominuje. Szukamy domu
bez kotów, Elusia to typ psa gończego.
Elusia waży około 20 kg, to jej właściwa
masa ciała. Suczka ma piękną, lśniącą,
zadbaną okrywę włosową. Jest w bardzo dobrej kondycji fizycznej.
Suczka ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona
i odpchlona. Jest zaczipowana i wysterylizowana.

Bucik to chodząca psia łagodność. Jego
pyszczek, a także uszy doskonale pokazują wszystkie jego emocje. To wspaniały i kochany piesek, który pomimo,
że wiele wycierpiał nie stracił wiary
w ludzi i jest człowiekowi bezgranicznie oddany. Bardzo prosimy o szansę
i dom dla Bucika. To taki kochany, łagodny psiak.. Na pewno szybko pokocha
domowników i będzie w nowym domu
bardzo szczęśliwy..
Piesek ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i wykastrowany

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: 793993779. Smsów nie otrzymujemy 		
		
schroniskopsiepole.pl

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

Jak nie dać się oszukać?
• sprawdź wiarygodność pracodawcy i legalność zatrudnienia. Poszukaj ogłoszeń
w bazach ofert pracy. Możesz skorzystać z takich stron, jak:
- EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia (www.eures.praca.gov.pl),
- KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl);
• zapamiętaj lub zapisz dane teleadresowe ambasady i konsulatu RP w kraju, do
którego wyjeżdżasz;
• zrób kopię dokumentów i zabierz je ze sobą (schowaj je);
• pozostaw swoim bliskim dane teleadresowe miejsca pracy
i zamieszkania za granicą;
• zrób kopię umowy o pracę i pozostaw ją rodzinie;
• nie trzymaj wszystkich dokumentów i pieniędzy w jednym miejscu;
• zapewnij sobie dodatkową gotówkę,
która w razie kłopotów pozwoli na powrót do kraju;
• ustal z bliskim, jak często będziesz dzwonić, a także jakie hasło będzie
przez ciebie użyte w przypadku kłopotów (np. pytanie o fikcyjną osobę).
To tylko podstawowe zasady, jakie powinniśmy zastosować przed wyjazdem za
granicę. Więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronach:
• www.kcik.pl - Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne Handlu Ludźmi ;
• www.polakzagranica.msz.gov.pl - poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych ;
• www.odyseusz.msz.gov.pl - serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
Pamiętaj!
Zmuszanie do pracy niezgodnej z umową, groźby lub szantaż mogą świadczyć o
tym, że stałeś się ofiarą handlu ludźmi.
Nie czekaj! Natychmiast skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, polską
placówką dyplomatyczną lub europejskim numerem telefonu 112.

Informacje
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TURNIEJ OSIR CUP FIFA 2018
W niedziele 26.08.2018 roku, od godziny 10:30 w hali sportowej OSiR Zawiercie ul. Moniuszki 10 odbędzie się turniej
OSiR CUP FIFA 2018 (konsola PS4) w ramach programu „
Wakacje z OSiR 2018”.
Maksymalna ilość uczestników to 64 graczy (decyduje kolejność zgłoszeń),
organizator przygotuje też listę rezerwową. Udział w turnieju jest bezpłatny,
kategoria wiekowa od 12 lat (rocznikowo). Każda osoba niepełnoletnia ma
obowiązek złożenia w biurze zawodów przed rozpoczęciem turnieju zgodę
opiekuna prawnego na udział w turnieju. Brak potwierdzenia obecności w biurze
zawodów 26.08.2018 roku do godziny 10:30 bądź niedopełnienie formalności
skutkować będzie wykluczeniem zawodnika z turnieju, w takich przypadkach
miejsce zajmują osoby zgłoszone w liście rezerwowej. Każdy uczestnik turnieju
otrzyma upominek a 8 najlepszych atrakcyjne nagrody. Na stronie www.osir.
net.pl dostępny jest regulamin turnieju oraz zgoda opiekuna prawnego.
• Dla każdego uczestnik, który zabierze sprzęt ( ps4, pady, gra ) i zgłosi to
wcześniej do organizatora przewidziane są dodatkowe profity.
• Zgłoszenia mailowo na adres: osir.zawiercie@gmail.com
Imię i nazwisko, data urodzenia, numer kontaktowy
• Informacje: strona internetowa www.osir.net.pl / www.facebook.com/
OSiR.Zawiercie / telefon 32 67 24 337 ( pon – pt 7:00 – 15:00)

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

AUTO
DO
ŚLUBU!


696 479 968

Muscle Car BUICK RIVIERA z 1972 r.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

DOTRZYJ Z NAMI
DO NOWYCH KLIENTÓW!
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Reklamy

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW
Realizacja zamówień:

Stypy • Komunie • Wesela

tel. 783 521 234

Dowóz do klienta gratis!

www.ekoking.pl

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •

tel. 518-940-675

POLICJA

KOLEJNY PIRAT DROGOWY ZATRZYMANY

Kilka minut po północy na jednej z ulic Zawiercia policjanci drogówki
zauważyli pojazd jadący z dużą prędkością. Mężczyzna nie zatrzymał
się, pomimo dawanych przez mundurowych sygnałów świetlnych
i dźwiękowych. Policjanci wraz z drugim patrolem ruszyli w pościg
za piratem drogowym, który uciekał ulicami miasta dojeżdżając aż
do Zawady Pilickiej. Tam zjechał w masyw leśny, gdzie porzucił
auto i uciekał pieszo. Po kilkuset metrach został zatrzymany. Jak się
okazało 20-letni mieszkaniec powiatu zawierciańskiego był nietrzeźwy.
W jego organizmie było ponad 0,9 promila alkoholu. Dodatkowo nie
posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Kierowca peugeota 206
w trakcie ucieczki stwarzał poważne zagrożenia dla innych uczestników
ruchu drogowego. Teraz będzie musiał odpowiedzieć za popełnione
przestępstwa i wykroczenia.

KOLEJNE SKŁADOWISKO ODPADÓW CHEMICZNYCH

Zawierciańscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą odnaleźli składowisko odpadów chemicznych. W jednym z pomieszczeń
po byłej przędzalni, na powierzchni prawie 1300 m², znajdowało się
ponad 3000 plastikowych zbiorników i metalowych beczek. Wspólnie
ze strażakami i pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Katowicach, sprawdzono ten magazyn. Jak wynika
ze wstępnych ustaleń, znajdujące się w zamkniętych pojemnikach
płyny i substancje stałe nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla
środowiska. Zgromadzone dotychczas materiały wskazują, że obiekt
dzierżawiła prywatna firma. Hala została zabezpieczona przez pracownika syndyka masy upadłościowej. Aktualnie śledczy ustalają osoby
odpowiedzialne za to nielegalne składowanie odpadów.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę!
• Każdy z nas odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo na drodze.
• Kierowco zwróć uwagę na idące poboczem osoby i przejeżdżając obok nich, rób to zawsze ostrożnie.
• Pieszy użytkowniku drogi załóż elementy odblaskowe i zadbaj o bezpieczeństwo swoje i kierowców.
Zwłaszcza młodzi kierowcy, wciąż zdobywający doświadczenie, powinni bezustannie nabywać dobrych nawyków,
przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa. Właśnie dla nich skierowany jest program „Z młodym kierowcą
w drodze po doświadczenie”.

ŚMIERTELNY WYPADEK W SZCZEKOCINACH

ARESZT DLA SPRAWCY PRZEMOCY DOMOWEJ

Do zatrzymania 67-letniego mieszkańca gminy Łazy doszło podczas interwencji domowej. Pijany mężczyzna groził
swojej żonie, posługując się przy tym nożem. Kobieta przerwała milczenie i przyznała, że od 7 lat jej mąż znęca się nad nią
psychicznie i fizycznie. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wielokrotnie znieważał kobietę oraz groził jej pobiciem,
a nawet pozbawieniem życia. Część z tych gróźb została spełniona, bo jak się okazało kobieta została kilkukrotnie pobita.
Mężczyzna usłyszał zarzuty. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt, a także postanowił objąć go policyjnym
dozorem. Dodatkowo nałożył na niego zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Mężczyzna będzie również musiał opuścić
mieszkanie. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.

MIAŁ TRAFIĆ DO ZAKŁADU POPRAWCZEGO,
DODATKOWO ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO

O podwójnym pechu może mówić 19-letni mieszkaniec Zawiercia, wobec
którego wydany był nakaz doprowadzenia do zakładu poprawczego. Stojącego
na przystanku autobusowym w Zawierciu mężczyznę, zauważył zawierciański
stróż prawa. Po zatrzymaniu okazało się, że poszukiwany posiada przy sobie
środki odurzające. W 48 aluminiowych zwitkach znajdowały się łącznie ponad
22 gramy marihuany. Obecnie mężczyzna przebywa w zakładzie poprawczym.
Za popełnione przestępstwo grozi mu jednak kara do 3 lat więzienia.

TRAGICZNY WYPADEK W KORYCZANACH

Po 1.30 w miejscowości Koryczany dwie osoby dorosłe i cztery nastolatki
poruszały się lewą krawędzią jezdni w kierunku Żarnowca. W tę samą
stronę jechał 19-letni mieszkaniec powiatu zawierciańskiego wraz z czterema pasażerami. Prowadzony przez niego opel astra wjechał w grupę
pieszych. Policyjny patrol bardzo szybko pojawił się na miejscu zdarzenia.
Mundurowi przejęli czynności reanimacyjne, które prowadzone były przez
kierowcę. Niestety, pomimo podjętych działań, nie udało się uratować
13-letniej mieszkanki powiatu zawierciańskiego. Jej rówieśnica została
przetransportowana przez załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
do szpitala. Trafił tam również 45-letni mężczyzna i jego 13-letnia córka.
Dwie pozostałe osoby nie odniosły poważniejszych obrażeń. Młody
kierowca był trzeźwy. Teraz zawierciańscy śledczy będą ustalali dokładne przyczyny tego tragicznego zdarzenia. O losie
19-latka zadecyduje prokurator, pod którego nadzorem prowadzone jest śledztwo. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem
śmiertelnym grozi kara do 8 lat więzienia.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło około 12.00 na ul. Żeromskiego
w Szczekocinach. Jak wynika ze wstępnych ustaleń drogówki, 58-letni
mieszkaniec powiatu będzińskiego jechał osobowym peugeotem w kierunku Zawiercia. Na prostym odcinku drogi, nieustalonych przyczyn
zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającą ciężarówką.
Mężczyzna zginął na miejscu. 22-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca
wypadku i sporządzili wymaganą dokumentacje. Teraz zawierciańscy
śledczy będą ustalać dokładne przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
Utrudnienia na drodze krajowej trwały ponad 4 godziny.

ŚMIERTELNY WYPADEK MOTOCYKLISTY

Przed 17.00 na drodze wojewódzkiej 790 w Ogrodzieńcu doszło do
śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Według wstępnych
ustaleń, kierująca osobowym volkswagenem podjęła manewr wyprzedzania innego pojazdu i nie zauważyła, że jest już wyprzedzana przez
motocyklistę. Zepchnięty kierowca yamahy wpadł do rowu i uderzył
w betonowy mostek. 34-letni mieszkaniec Zawiercia zginął na miejscu. Przeprowadzone badanie wykazało, że 29-letnia mieszkanka
Dąbrowy Górniczej była trzeźwa. Policjanci zatrzymali jej prawo
jazdy. Czynności na miejscu zdarzenia nadzorował prokurator.
Utrudnienia w ruchu trwały ponad 2 godziny. Teraz śledczy będą
wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku.

Po raz kolejny apelujemy do wszystkich kierowców o spokojną i rozsądną jazdę. Pamiętajmy, że na drogach jesteśmy odpowiedzialni
nie tylko za siebie, ale także za innych uczestników ruchu drogowego.

http://www.zawiercie.slaska.policja.gov.pl/
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv CO W TRAWIE PISZCZY
Reżyseria: A. Bouron, A. Krings; Gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowy; Produkcja: Francja, Luksemburg
• 2018-08-01 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-08-02 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-08-03 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-08-04 11:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-08-05 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-08-07 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-08-08 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-08-09 11:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-08-10 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-08-11 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-08-12 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-08-14 11:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-08-15 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-08-16 11:00 - 2D (Dubbing)

vv MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Reżyseria: Ol Parker; Gatunek: Komedia, Musical; Produkcja: USA
• 2018-08-01 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-02 16:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-02 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-02 20:15 - 2D (Napisy pl)
• 2018-08-03 16:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-03 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-03 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-04 16:00 - 2D (Napisy pl)
• 2018-08-04 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-04 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-05 16:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-05 18:00 - 2D (Napisy pl),
• 2018-08-05 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-07 16:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-07 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-07 20:15 - 2D (Napisy pl)
• 2018-08-08 16:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-08 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-08 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-09 16:00 - 2D (Napisy pl)
• 2018-08-09 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-09 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-10 19:15 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-11 19:15 - 2D (Napisy pl),
• 2018-08-12 19:15 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-14 19:15 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-15 19:15 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-16 19:15 - 2D (Napisy pl)

Poszukujemy do pracy sprzedawcy
na stanowisko Optyka do punktu optycznego
w centrum Poręby. Aplikację proszę składać
na adres novusoptyk@gmail.com
obok Biedronki

TEL . 690 607 605

OFERTA PRACY

Prace ogólnobudowlane
i wykończenia wnętrz
Zapewniamy mieszkanie
BARDZO WYSOKIE ZAROBKI
tel. 793 996 419
Mała Gastronomia

tel. 535 695 547

Zawiercie, ul. Leśna 10a
Galeria Handlowa
Zawiercie Shopping Center

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

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

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

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22
Wydawca:

Humana Anna Mucha
www.gwarek-zawiercianski.pl

Biuro czynne:

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

Anna Mucha

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
29 pokój 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 !

tel. 32 646 62 84

Bramy
i drzwi

Okna i drzwi
drewniane

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

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 smak lata 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 w pełni!

Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 51
godziny otwarcia: poniedziałek - piatek: 10:00-18:00 / sobota: 10:00-14:00

* Cena zależna od ilości dokumentów.

Zawiercie

Rok zał. 2000
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