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DIECEZJALNO-POWIATOWO-GMINNE  
ŚWIĘTO PLONÓW 2018 W PODZAMCZU

W dniu 19 sierpnia w Podzamczu odbyło się Diecezjalno-Powiatowo-Gminne Święto Plonów. 
Msza św. Dziękczynna, odbyła się  w sanktuarium Matki Bożej Skałkowej koncelebrowana 
była przez Biskupa Diecezji Sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka.
Korowód dożynkowy, na którego 
czele znaleźli się starostowie tego-
rocznych dożynek, zespół mażoretek 
„Fantazja”, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta oraz poczty sztandarowe, udał 
się na błonia zamku Ogrodzieniec-
kiego w Podzamczu.
Tegorocznymi Starostami  Święta 
Plonów była  Marta Kasprzak-Świ-
derska z Szyc i Marcin Pająk z Udo-
rza. Starości, przekazali chleb z tego-
rocznych zbóż na ręce Ekscelencji 
ks. Grzegorza Kaszaka - Biskupa 
Diecezji Sosnowieckiej, Andrzeja 
Adamczyka - Ministra Infrastruk-
tury, Krzysztofa Wrony - Starosty 
Zawierciańskiego oraz Andrzeja 
Mikulskiego - Burmistrza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec. 
Podczas Święta Plonów ogłoszono 
wyniki konkursu na Najlepszą Miej-
scowość Powiatu Zawierciańskiego. 
Urząd Miasta i Gminy Pilica zgło-
sił w tym roku miejscowość Solca. 
Komisja uhonorowała dwie miej-

scowości - Solca (Gmina Pilica) oraz 
Rokitno Szlacheckie (Gmina Łazy). 
Oba sołectwa w nagrodę otrzymały 
8 000 zł.
W trakcie oficjalnych uroczystości 
podziwiać można było 32 wieńce 
dożynkowe przygotowane przez 
delegacje z terenu całej diecezji 
sosnowieckiej. Zgodnie z tradycją 
odbył się również konkurs na ten 
najpiękniejszy. Jury tegorocznych 
dożynek zdecydowało, że zwycię-
stwo należy się KGW Wola Kali-
nowska reprezentująca Parafię Św. 
Katarzyny w Sąspowie i to właśnie 
gospodynie z Gminy Jerzmanowice-

-Przeginia reprezentować będą die-
cezję na Dożynkach Jasnogórskich 
w Częstochowie, które odbędą się 1 
września.  Drugie miejsce przyznano 
Parafii Giebelskiej (Gmina Ogro-
dzieniec), zaś trzecie KGW Pilica 
(Gmina Pilica).
Program artystyczny uświetniły 
występy Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk im. Stanisława Hadyny, Kapeli 
Żarnowiacy, zaś tegoroczne Święto 
Plonów zakończyła Kapela Janicek.

 v www.pilica.pl 
 Zdjęcia: Starostwo  

Powiatowe w Zawierciu.

Teren Stacji Demontażu Pojazdów w Ogrodzieńcu-Józefowie! 

KOLEJĄ Z ZAWIERCIA NA LOTNISKO W PYRZOWICACH
Będzie połączenie kolejowe do portu lotniczego w Pyrzowicach. Projektowana odbudowa 
linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia uzyskała dofinansowanie unijne. 
Inwestycja będzie realizowana do 2022 roku. To projekt o wartości 741,8 mln zł i przyzna-
nym dofinansowaniu 503,1 mln zł.
O szczegółach i zaletach inwestycji 
mówił na spotkaniu z dziennikarzami 
Helmut Klabis, dyrektor częstochow-
skiego zakładu spółki PKP PLK. - 
Linia kolejowa na odcinku Zawiercie 
– Tarnowskie Góry stworzy dobre 
warunki dla połączeń Katowic z lot-
niskiem w Pyrzowicach i Zawierciem. 
Dojazd do portu lotniczego będzie 
możliwy od strony Tarnowskich Gór 
i Zawiercia. Orientacyjny czas przejaz-
du na lotnisko z Tarnowskich Gór to 
ok. 17 minut, natomiast z Zawiercia ok. 
23 minuty. Linia, na którą szykowana 
jest dokumentacja, będzie również bar-
dzo ważną trasą obsługującą bocznicę 
towarową CARGO MPL Katowice. 
Pozytywnie wpłynie na transport 
towarów drogą kolejową i lotniczą.
W ramach projektu dotyczącego linii 
Zawiercie – Tarnowskie Góry, PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. przygo-
towują dokumentację projektową na 
rewitalizację i odbudowę  nieczynne-

go odcinka linii, elektryfikację, nowe 
przystanki osobowe i przebudowę już 
istniejących przystanków oraz zwięk-
szenie poziomu bezpieczeństwa.
Według założeń spółki PKP PLK, 
inwestycja przewiduje elektryfikację 
ok. 45 km linii oraz budowę dwóch 
dwupoziomowych skrzyżowań z auto-
stradą A1 i drogą wojewódzką DW 913 
Będzin – Pyrzowice (droga dojazdowa 
do lotniska).
Planowana na tym odcinku prędkość 
maksymalna to dla pociągów pasażer-
skich – 140 km/h, dla towarowych – 80 
km/h, natomiast dopuszczalny nacisk 

na oś ma wynieść 221 kN/oś.
Wartość przygotowania dokumentacji 
projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego to ok.15,2 mln zł (netto).
Projekt pn.: „Rewitalizacja i odbudowa 
częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 
182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”   
planowany jest do realizacji z Krajo-
wego Programu Kolejowego w ramach 
zadania „Infrastrukturalne projekty 
aglomeracyjne finansowane z Fundu-
szu Spójności”.
Na podstawie materiału prasowego 
PKP PLK S.A.

 v zawiercie.eu

ZMIANY MIEJSC PRZYSTANKOWYCH
Uprzejmie Państwa informujemy, iż począwszy od dnia 27 
sierpnia 2018 roku zostaną uruchomione przystanki prze-
siadkowe na placu Dworca PKP. Równocześnie zlikwidowane 
zostają przystanki przy ulicy Sikorskiego. Na starych miej-
scach przystankowych – ul. Sikorskiego będzie informacja 
o zaistniałych zmianach. Informacja będzie miała charakter 
pisemny jak również ustny – przekazywany przez pracowników 
ZKM Zawiercie. Powyższe działania wpisują się w poprawę 
bezpieczeństwa pieszych na ul. Sikorskiego.

zawiercie.eu

ZAPRASZAMY NA PIKNIK  
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Prezydent Miasta Zawiercia Witold Grim zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe 
na V Piknik Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w sobotę, 15 września w godz. 14.00 
– 19.00 przy Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum”.
W programie, m.in. występy arty-
styczne, pokazy sportowe, malowa-
nie twarzy, gry i zabawy dla dzieci, 
spotkania z maskotką Warcikiem, 
pokazy Iluzjonisty Pawła Kwietnia 
oraz wręczenie statuetek dla orga-
nizacji pozarządowych, których 
projekty zostały dofinansowane 
w ramach dotacji z budżetu miasta. 

Możliwość wykonania badań mam-
mograficznych, zmierzenia poziomu 
cukru, ciśnienia krwi. Gwiazda wie-
czoru – Antek Smykiewicz Ponad-
to: kiełbasa z grilla, wata cukrowa 
i popcorn, słodka przekąska – bez-
płatnie. Zapraszamy. Wstęp wolny.

 v zawiercie.eu
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

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

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

DOŻYNKI W GMINIE IRZĄDZE
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. 
Wacława w Irządzach.  Po mszy świętej uroczysty korowód prowadzony przez Orkiestrę 
Dętą  przeszedł na plac przed Urząd Gminy, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. 
Przepiękne wieńce dożynkowe 
prezentowały Koła Gospodyń 
Wiejskich z całej gminy Irzą-
dze. Starostowie dożynek Agata 
Cyganek i Krzysztof Okuliński 
obdarowali wszystkich zgroma-
dzonych mieszkańców dożyn-
kowym chlebem. Wójt Gminy 
Irządze - Jan Molenda podzię-
kował też nie tylko rolnikom, ale 
także wszystkim mieszkańcom, 
którzy włączają się w życie gmi-
ny Irządze. Po części oficjalnej 
rozpoczęła się część artystyczna 
i rozrywkowa.

 v www.irzadze.pl

/lowcawgniotek

USUWANIE 
WGNIECEŃ I RYS 
Z KAROSERII

ul. Racławicka 15 Łazy 
www.lowcawgniotek.pl

tel. 600 509 519 PR
ZE

D
PO

MORSKO ŚWIĘTUJE - SĄ TRZY OKAZJE
18 sierpnia przejdzie do historii jako data wielkiego 
wydarzenia w Morsku. Rozpoczęto je defiladą, hym-
nem i podniesieniem flagi państwowej na maszt. 
Zbiegły się trzy okazje do świętowania: 800 lecie 
lokacji książęcej wsi Morsko, 100. Rocznica Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości jak również  poświę-
cenie nowo zakupionego samochodu strażackiego.
Główny organizator Alojzy Leśniak 
- stojący na czele Komitetu Orga-
nizacyjnego uroczystości  pomyślał 
o wszystkim. Na wymownym liście 
do przyszłych pokoleń zebrał pod-
pisy mieszańców oraz zaproszonych 
gości. Hermetyczna kapsuła z lista-
mi   została zamurowana w obelisku 
skalnym, na którym umieszczono 
granitową płytę, upamiętniającą 

to wydarzenie, a jej 
odsłonięcie stanowi-
ło główny punkt uro-
czystości. Nie obyło się bez deko-
racji odznaczeniami zasłużonych 
strażaków. Pomyślano także o sce-
nicznych występach artystycznych. 
Wystąpiły „Amoniaki” i „Kapela 
Jurajska”.  Wyśmienita pogoda, 
wykwintny poczęstunek,  rekordowa, 

jak na tamtejsze warunki obecność 
mieszkańców i znamienitych gości, 
w tym także kilkanaście strażackich 
pocztów sztandarowych,  wprawiło 
wszystkich w dumę i zachwyt.

 v www.wlodowice.pl

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW PILICA 2018
W dniu 26.08.2018 nad zalewem w Pilicy odbyło się Gminne Święto Plonów. Wśród zaproszonych 
gości do Pilicy zawitali senatorowie, posłowie, władze województwa śląskiego, powiatowe oraz 
instytucje działające na rzecz rolnictwa.
Mszy św. koncelebrowanej w Kościele 
parafialnym św. Jana Chrzciciela i Jana 
Ewangelisty w Pilicy przewodniczył 
ks. Robert Dynerowicz. Homilię 
wygłosił ks. Jarosław Wolski.
Uczestnicy Mszy Św. przeszli nad 
Zalew Korowodem prowadzonym 
przez Komendanta Gminnego OSP 
oraz Orkiestrę Dętą z Przychód. 
W części oficjalnej Gminnego Święta 
Plonów nastąpiło przekazanie chleba 
dożynkowego Gospodarzowi Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Pilica przez 
Starostów Święta Plonów: Marzenę 
Czech i Roberta Szwaję, składanie 
koszy z plonami, wręczenie nagród 
zasłużonym Rolnikom Gminy Pilica 
oraz Kobiecej Drużynie Pożarniczej 
z Wierbki a także rozstrzygnięcie 
konkursu na najpiękniejszy kosz 
z plonami i konkursu plastycznym 

„Młodzież zapobiega pożarom” – 
nagroda publiczności.
Całe wydarzenie uświetnił występ 
zespołu Golec uOrkiestra, zespołu 
Kapela Jurasi oraz zabawa taneczna 
prowadzona przez zespół Teddy Band.
Imprezie towarzyszyły dekoracje 
przygotowane przez Koła Gospodyń, 

Ochotnicze Straże Pożarne naszej 
Gminy, Koło Pszczelarskie, wystawy 
rolnicze, prezentacja instytucji działa-
jących na rzecz wsi i rolnictwa, mała 
gastronomia a także przygotowane 
atrakcje dla dzieci.

 v www.pilica.pl
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ZANIM DZIECKO WYRUSZY DO SZKOŁY
Początek roku szkolnego to czas nowych obowiązków dla rodziców i dzieci. Jest to również okres 
różnego rodzaju zagrożeń. Od przygotowania najmłodszych do odpowiednich zachowań w różnych 
sytuacjach w dużej mierze zależy ich bezpieczeństwo. Policjanci podpowiadają, o czym trzeba 
przypomnieć dzieciom, aby pierwsze dni w szkole były dla nich bezpieczne.

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Wzmożony ruch, zwłaszcza poranny, może prowadzić do zaistnienia różnych zdarzeń drogowych.  
Aby ich uniknąć:

• Opracujmy najbezpieczniejszą trasę dojścia 
do szkoły oraz przejdźmy nią z dzieckiem i 
pokażmy wszystkie zagrożenia, uwzględniając 
newralgiczne miejsca. 

• Przypomnijmy dzieciom zasady przechodzenia 
na drugą stronę jezdni (także przez przejście 
dla pieszych).

• Przypomnijmy zasady poruszania się rowerem. 

• Wyposażmy dzieci w elementy odblaskowe. 

• Prawidłowo przewoźmy swoje dzieci w 
samochodzie (w fotelikach, zapięte pasami). 

• Nigdy nie pozwalajmy wysiadać z samochodu 
od strony jezdni.

BEZPIECZNE TELEFONY I INNE WARTOŚCIOWE PRZEDMIOTY
Często dzieci zabierają do szkoły telefony lub inny sprzęt do utrzymywania kontaktu z rodzicami. 
Czasem są to bardzo drogie przedmioty. Niestety, pozostawione bez opieki są często łupem złodziei. 
Aby nie doszło do kradzieży:

• Rozważmy, czy telefon jest niezbędny naszemu 
dziecku w szkole,

• Nie wyposażajmy, zwłaszcza młodszych dzieci, 
w bardzo drogi sprzęt,

• Nauczmy dziecko jak ma pilnować swoich 
rzeczy w szkole (gdzie przechowywać, co 

zrobić podczas zajęć w-fu, na basenie, itp),

• Przypominajmy, aby nie chwaliło się telefonem 
na ulicy, nie przekazywało go obcym osobom,

• Nie pozwalajmy również dzieciom zabierać do 
szkoły dużych sum pieniędzy, większych opłat 
dokonujmy sami.

ZASADY ZACHOWANIA WOBEC OSÓB OBCYCH
W drodze do i ze szkoły dzieci mogą spotkać się z obcymi im osobami, które nie zawsze mają wobec 
nich uczciwe zamiary. Aby nie narażać dziecka na niebezpieczne kontakty:

• Nauczmy dzieci krótko i stanowczo odmawiać 
przyjmowania czegokolwiek od obcych, 
wsiadania z nimi do samochodu, wpuszczania 
do mieszkania,

• Nie pozwalajmy dzieciom nosić kluczy do 
mieszkania na wierzchu (jest to sygnał, że 
dziecko będzie samo w domu),

• Ustalmy zasady bezpiecznej rozmowy z obcą 
osobą, również przez telefon (bez informacji o 
majątku, zwyczajach rodzinnych, itp.)

• Zostawmy dzieciom w widocznym i ustalonym 
miejscu numery telefonów do rodziców, 
telefonów alarmowych, a także do innych osób, 
które mogą mu szybko pomóc (np. zaufany 
sąsiad).

ZASADY ZACHOWANIA W GRUPIE
Często zachowanie dziecka zmienia się pod wpływem grupy rówieśniczej. Dzieci w obawie przed 
odrzuceniem dają się namówić do udziału w niebezpiecznych sytuacjach, czasem też krzywdzenia 
innych. Aby temu przeciwdziałać:

• Przekażmy dzieciom jasne zasady zachowania 
w szkole i poza nią,

• Wyjaśnijmy konsekwencje łamania prawa, 
udziału w niebezpiecznych zabawach, 

stosowania agresji wobec innych,

• Poznajmy kolegów dziecka i rozmawiajmy o ich 
sposobach wspólnego spędzania czasu..

OFERUJEMY:

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
do uprawiania sportu, turystyki
rekreacji, fitnesu i wędkarstwa

   Myszków, ul. Słowackiego 8
 pn. - pt. 900 - 1800, sob. 900 - 1400

tel.: 794 577 544

Zawiercie, ul. Brata Alberta 11
pn. - sob. 800 - 2000

tel.: 32 670 01 30

www.sengam.pl

   SERWIS
PROFESJONALNY ROWEROWY
   i NARCIARSKI

KRZYŻÓWKA
1. Miejsce pracy poligrafów

2. Wstawianie się za kimś

3. Borówka kanadyjska

4. Zawsze pozytywnie myśli

5. Z wojska do dezercji

6. Dla żaka mieszkanie z wiktem

  

7. Brawa na stojąco

8. „Zielona” dzielnica Zawiercia

9. Broń szyderców

10. Uwielbia swojego idola

11. Może być wczesnoszkolna

12. Jedynka na wodzie

13. Zimowy odpoczynek 

Litery na zielonych polach utworzą hasło. 
Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w sobotę (01.09 br.) między 8.00 a 10.00 do redakcji 

Gwarka Zawierciańskiego pod numer tel.: 510 190 038 i podadzą poprawnie hasło mamy książki!

NAGRODY:
Robert Małecki

„NAJGORSZE DOPIERO NADEJDZIE”
Natalia Sońska, Agata Przybyłek

„PRZYJACIÓŁKI”

KĄCIK KULINARNY

PSTRĄG Z PATELNI W TOWARZYSTWIE 
CUKINII I MAKARONU
Tego dnia pracowałam z domu, tu praca a tu trzeba coś zjeść. Otworzyłam lodówkę 
a tam leżały piękny filet z pstrąga. Co by tu szybko zrobić i tak padło na pstrąga 
z patelni w towarzystwie cukinii. Danie szybko zrobione, do tego pyszne. Tak więc 
wrzucam tu przepis, może i Ty się skusisz aby takie danie przygotować.

PSTRĄG Z PATELNI  
W TOWARZYSTWIE CUKINII  
I MAKARONU 
• 1 filet z pstrąga

• 1 ząbek czosnku

• 1 łyżka masła klarowanego 
lub oleju rzepakowego

• sól / pieprz

• cukinia młoda żółta

• kilka pomidorków koktajlo-
wych

• nieduża garść makaronu 
razowego

• 1 łyżeczka kaparów

• 1/2 szklanki wody

Wstawiamy wodę na makaron 
i gotujemy makaron al dente.

Pstrąga doprawiamy do smaku  
(ja użyłam odrobiny soli i pie-
przu). Cukinię kroimy w plaster-
ki, czosnek obieramy i kroimy 
w plasterki. Pomidorki kroimy 
na połówki.

Na patelni rozgrzałam masło (jak 
nie masz użyj oleju rzepakowego) 
i położyłam na nim pstrąga, obok 
dałam cukinię i czosnek oraz 
kapary, dolałam wodę. Całość 

przykryłam pokrywką i na mniej-
szym ogniu dusiłam koło 7 minut.

Na talerz wyłożyłam ugotowany 
makaron, rybę i warzywa – pysz-
ny letni obiad gotowy.

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

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

Reklama
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PORĘBA CHCE BYĆ CZYSTA.  
POJAWIĄ SIĘ WYBIEGI DLA PSÓW

Psie pozostałości to odwieczny problem wielu śląskich miast. Poręba chce z nim walczyć. 
W jaki sposób? Przy pomocy specjalnych stref przeznaczonych dla czworonogów.
Wybiegi dla psów – bo właśnie 
o takim rozwiązaniu mowa – będą 
specjalnymi strefami dla czworono-
gów i ich właścicieli.
– W takich miejscach będzie można 
swobodnie pospacerować – mówi 
burmistrz Poręby Ryszard Spyra. 
Wyjaśnia jednak, że podstawową 
ideą stworzenia wybiegów (począt-
kowo wyznaczone mają być dwa 
takie miejsca) jest kwestia czystości. 
– Wiele miast walczy z problemem 
niesprzątania po psach. Na terenie 
wybiegów pojawią się specjalne 
kosze na psie odchody, co mam 
nadzieję problem ograniczy – pod-
kreśla włodarz Poręby.

Jak wygląda taki wybieg dla 
psów, zobaczyć można już 
z wielu miastach naszego 
województwa. Mają je m.in. 
Katowice, Dąbrowa Górnicza 
czy Sosnowiec. Wyposażone są 
nie tylko w kosze na psie kupy, 
ale także tory przeszkód dla 
naszych milusińskich.
– Wstęp do takiej strefy będzie 
oczywiście całodobowy i bezpłatny 
– podkreśla porębski urząd miasta.
Strefy zlokalizowane mają być 
w pobliżu osiedli, miejsc, gdzie 
czworonogów jest dużo.
Zachęcamy mieszkańców do wyra-

żania swojego zdania na temat 
takiej inwestycji. Apelujemy rów-
nież o wskazywanie lokalizacji dla 
wybiegów. Swoje propozycje wysyłać 
można na adres: 
czystaporeba@umporeba.pl

 v www.umporeba.pl

TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE...
19 sierpnia 2018 r. na parkingu MOK "Centrum" odbył się „Pierwszy Charytatywny Maraton 
Taneczny” z pomocą schronisku dla zwierząt w Zawierciu.
Pokazom tanecznym towarzyszyły 
konkursy, modelowanie balonów 
oraz animacje dla dzieci. Dość spo-
rym zainteresowaniem wśród naj-
młodszych uczestników cieszyło 
malowanie twarzy oraz kontakt ze 
żywimy stworzeniami: jaszczurki 
czy węże, które można było dotknąć 
a nawet wziąć na ręce.
Każdy z uczestników imprezy mógł 
aktywnie wziąć udział w tanecznej 
imprezie, ponieważ dominowała for-
ma Zumby Fitness. Uzupełnieniem 
było wykonanie pokazu tanecznego 
Bachaty poprowadzonego przez gru-
pę Ani Łągiewki.

 v zawiercie.eu  
Tekst i zdjęcia: Paweł Machelski 

ZAPRASZAMY NA MISTRZOSTWA POLSKI 
POLICJI W PIŁCE SIATKOWEJ - ZAWIERCIE 2018

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach jest organizatorem tegorocznych Mistrzostw 
Polski Policji w Piłce Siatkowej – Zawiercie 2018. Impreza sportowa odbędzie się 11-14 
września 2018. Honorowy patronat nad zawodami objął Komendant Główny Policji.
Wydział Doboru i Szkolenia 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach jest głównym orga-
nizatorem Mistrzostw Polski Policji 
w Piłce Siatkowej – Zawiercie 2018 
r. Zawody odbędą się one w dniach 
11 – 14 września 2018 r. na hali spor-
towej przy ul. Blanowskiej 40 i ul. 
Wojska Polskiego 55 w Zawierciu. 
Mistrzostwa Polski Policji w Piłce 
Siatkowej – Zawiercie 2018 r., zostały 
ujęte w Kalendarzu Imprez Spor-

towych Województwa Śląskiego 
na 2018 rok, zatwierdzonym przez 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach. Tegorocz-
ne mistrzostwa są organizowane 
przy współudziale Zarządu Woje-
wódzkiego NSZZ Policjantów woj. 
śląskiego, Urzędu Miasta w Zawier-
ciu, Starostwa Zawierciańskiego 
oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Zawierciu.
Serdecznie zapraszamy.  v zawiercie.slaska.policja.gov.pl

SZAKAL GRASUJE W ZAWIERCIU?
Jeden z mieszkańców Zawiercia zobaczył w okolicach ulicy Junackiej i Kasprowicza polującego 
dzikiego drapieżnika – jak się okazało, po sprawdzeniu – był to prawdopodobnie szakal złocisty. 
Niezwłocznie poinformował o tym Straż Miejską – wysyłając wiadomość mailową.
– Około godziny 5.50 przechodziłem 
do pracy ulicą Junacką i zobaczyłem 
drapieżnika. By w trakcie polowa-
nia, dlatego zwrócił moją uwagę. 
Zobaczyłem wzbijające się gołębie 
i drapieżnika biegnącego w stronę 
drzewa. Zatrzymał się dwoma łapami 
na drzewie i mnie zobaczył. Zszedł 
powoli z drzewa i poszedł w stronę 
krzaków, lekko podskakując. Sam 
drapieżnik wyglądał trochę jak lis, 
tylko miał długie nogi. Zapewne 
sięgałby mi powyżej kolan. Sierść 
szara, ogon napuszony – w trakcie 
polowania, sylwetka szczupła.
Mieszkaniec odpowiedział na apel, 
jaki zamieścił Minister Środowiska 
w związku z pojawieniem się w Polsce 
nowego, wcześniej nie spotykanego 
zwierzęcia już w 2015 roku. W apelu 
czytamy, iż szakal złocisty może być 

zagrożeniem dla rodzimej fauny 
i jest zwierzęciem łownym, dlatego 
należy zgłaszać każdego zauważo-
nego osobnika.
Szakal złocisty to gatunek dra-
pieżnego ssaka z rodzaju wilków. 
Występuje w południowo-wschod-
niej Europie i południowej Azji. 
Jest największym szakalem i jedy-
nym występującym poza obszarem 
Afryki. W roku 2015 odnotowano 
jego obecność także w Polsce
Notowane są pojedyncze osobniki 
w takich krajach, jak: Szwajcaria, 
Niemcy, Czechy, Słowacja, Polska, 
Białoruś, Litwa, Łotwa i Estonia. 
Zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska z 31 lipca 2017 r., 
w Polsce od 1 sierpnia 2019 r. będzie 
można polować na szakala złocistego.

Co robi w Polsce szakal złocisty? 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=dlJRdu3LBSE.

 v zawiercie.eu

Informacje
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POLICJA

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

PIJANA KOBIETA PRZEWOZIŁA DZIECI
Około godz 12.30 dyżurny zawierciańskiej policji otrzymał 
informację o pijanej kobiecie, która przewoziła dwójkę dzieci. 
Zgłaszający zauważył jadącego zygzakiem osobowego peugeota. 
Gdy pojazd się zatrzymał podszedł do kierującej i zabrał jej klu-
czyki. Wcześniej wyczuł silną woń alkoholu. Wraz z nietrzeźwą 
z pojazdu wysiadło dwoje dzieci w wieku około 8-lat. Pijana 
kobieta zaprowadziła je do pobliskiego domu. Tam też sama 
próbowała się ukryć. Zatrzymana 42-letnia mieszkanka gminy 
Szczekociny wydmuchała 2,7 promila alkoholu. Nietrzeźwa 
kierująca została zatrzymana w policyjnym areszcie. O jej 
dalszym losie zdecyduje teraz prokurator i sąd. 

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 
2 lat więzienia, natomiast za narażenie dziecka na niebezpie-
czeństwo, górna granica pozbawienia wolności wynosi 5 lat. 

KOLEJNE OSZUSTWO NA "AMERYKAŃSKIEGO ŻOŁNIERZA"
Do zawierciańskiej komendy zgłosiła się 37-letnia kobie-
ta, która blisko przez rok korespondowała z fałszywym 
„amerykańskim żołnierzem”. Oszust powoli zdobywał 
jej zaufanie a potem wielokrotnie wykorzystał. Obiecał, 
że wyśle na jej adres paczkę z oszczędnościami swojego 
życia i że przyleci po nią do Polski. Kobieta za pomoc 
w transporcie bardzo cennej paczki miała otrzymać 3% 
jej wartości. Początkowo miało to kosztować kilka tys. zł. 
Jednak przesyłka napotykała na kolejne przeszkody, które 
wymagały coraz większych opłat. Mieszkanka Zawier-
cia zaciągała kredyty i przesyłała pieniądze fałszywemu 
żołnierzowi. W sumie bezpowrotnie straciła ponad 70 
tys. złotych.

Kolejny raz ostrzegamy przed łatwowiernością przy 
zawieraniu wirtualnych znajomości. Przestrzegamy również przed wysyłaniem nieznajomym osobom pieniędzy, 
przekazywania swoich danych osobowych czy informacji o kontach bankowych lub polisach ubezpieczeniowych. 
Bądźmy czujni i nie dajmy się nabrać oszustom!

ARESZT ZA USIŁOWANIE ROZBOJU
Do zdarzenia doszło wieczorem 20 sierpnia br. w rejonie przejścia podziem-
nego przy ul. Górnośląskiej w Zawierciu. Sprawcy podeszli do nastolatków, 
przewrócili jednego z nich na ziemię i zaczęli kopać. Grożąc nożem zażą-
dali wydania przenośnego głośnika oraz pieniędzy. Kolega napadniętego 
15-latka, zdołał jednak zbiec i wezwać pomoc. Na szczęście zaatakowany 
nastolatek nie doznał obrażeń. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano 
najbliższy patrol. Policjanci szybko namierzyli opisanych mężczyzn. W czasie 
zatrzymania byli agresywni, grozili i ubliżali funkcjonariuszom. Resztę nocy 
spędzili w policyjnym areszcie.  17 i 28 letni mieszkańcy Zawiercia usłyszeli 
zarzuty. Teraz grozi im do 12 lat więzienia. 

POLICJANCI URATOWALI DESPERATA
Po 23.00 dyżurny zawierciańskiej komendy otrzymał 
zgłoszenie o mężczyźnie, który chce popełnić samobójstwo. 
Na interwencję wysłał najbliższy patrol, pełniący służbę 
na terenie miasta. W chwili przyjazdu mundurowych, 
mężczyzna siedział na zewnętrznym parapecie okna trze-
ciego piętra i krzyczał, że wyskoczy. W trakcie rozmowy 
z desperatem, sierż. Arkadiusz Kwiecień i st. post. Marcin 
Żak, wykorzystując chwilę jego nieuwagi, pochwycili go 
i wciągnęli do mieszkania. W toku dalszych czynności 
policjanci ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany przez 
wymiar sprawiedliwości. Po przebadaniu przez lekarzy, 
został on zatrzymany w policyjnym areszcie. Mieszkaniec 
Zawiercia najbliższe 1,5 roku spędzi w więzieniu 

OBYWATELSKI POŚCIG ZA PIJANYM KIEROWCĄ
Do zdarzenia doszło po 22.00 na ul. Blanowskiej w Zawierciu. 
Jedna z mieszkanek Zawiercia zauważyła, że jadący zygzakiem 
kierowca osobowej toyoty podjeżdża pod sklep, kupuje alkohol 
i chwiejnym krokiem wsiada z powrotem za kierownicę. Kobieta 
najpierw próbowała zatrzymać kierowcę a następnie zaczęła 
krzyczeć i biec za odjeżdżającym samochodem. Po krótkiej chwili 
pojazd zjechał z drogi i z trudem zaparkował przed blokiem. 
Zachowanie nietrzeźwego kierowcy zauważyli także czterej młodzi 
mężczyźni. Słysząc krzyki kobiety ruszyli w pościg za uciekającym 
pieszo kierowcą. Gdy go dogonili na ul. Piłsudskiego, mężczyzna 
próbował ich przekupić. Przeprowadzone przez policjantów bada-
nie wykazało, że 62-letni zawiercianin miał organizmie ponad 1,6 
promila alkoholu. Resztę nocy spędził w policyjnym areszcie. Gdy wytrzeźwieje zostanie przesłuchany i usłyszy zarzut.

Wszystkim świadkom zdarzenia, którzy pomogli w ujęciu nietrzeźwego kierowcy, dziękujemy za wzorową 
obywatelską postawę.

POSZUKIWANY TOMASZ TYNIOR
Policjanci z Zawiercia poszukują 38-letniego 
Tomasz Tynior, za którym wystawiono list 
gończy. Poszukiwany mężczyzna ma 178 
cm wzrostu, jest łysy i może nosić brodę, na 
lewym ramieniu posiada tatuaż przedsta-
wiający drut kolczasty. Wszelkie informacje 
mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego 
pobytu prosimy kierować pod nr tel. 32 67 
38 255 lub tel. alarmowy 112.

POMOC DROGOWA 24H

Tel. 515-6666-20

Prowadzimy również
sprzedaż samochodów 

osobowych sprowadzonych 
z zagranicy

www.pomocdrogowazawiercie.pl
F.H.U. MADACARS, 42-400 Zawiercie

Dyspozycyjność 24h / 7 dni w tygodniu
• Holowanie pojazdów osobowych 
   na terenie kraju
• Możliwość zabrania do 6 osób!!!
• Pomoc techniczna na miejscu
• Doświadczenie
• Sprowadzanie pojazdów 
   z zagranicy
• Wynajem lawety z kierowcą

• Holowanie pojazdów osobowych 
   na terenie kraju
• Możliwość zabrania do 6 osób!!!
• Pomoc techniczna na miejscu
• Doświadczenie
• Sprowadzanie pojazdów 
   z zagranicy
• Wynajem lawety z kierowcą

Konkurencyjne ceny!

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE

ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ •  
• MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

Reklamy
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA 

Reżyseria: Denis Delić; Gatunek: Wojenny, Historyczny; Produkcja: Polska, Wielka Brytania  
• 2018-08-31 16:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-08-31 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-01 16:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-09-01 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-02 16:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-02 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-09-04 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-05 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-06 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-09-07 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-08 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-09 19:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-09-10 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-11 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-12 17:00 - 2D (Oryginalny) 

 v THE MEG 
Reżyseria: Jon Turteltaub; Gatunek: Horror, Akcja, Sci-Fi; Produkcja: USA, Chiny  
• 2018-08-29 19:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-30 19:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-08-31 20:00 - 2D (Napisy pl)  
• 2018-09-01 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-09-02 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-09-04 20:00 - 2D (Napisy pl)  
• 2018-09-05 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-09-06 20:00 - 2D (Napisy pl) 

 v BIAŁY KIEŁ 
Reżyseria: Alexandre Espigares; Gatunek: Animacja, Przygodowy; Produkcja: Francja, Luksemburg, USA  
• 2018-09-07 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-09-07 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-09-08 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-09-08 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-09-09 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-09-09 17:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-09-10 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-09-11 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-09-14 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-09-14 16:30 - 2D (Dubbing) • 2018-09-15 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-09-15 16:30 - 2D (Dubbing)  
• 2018-09-16 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-09-16 16:30 - 2D (Dubbing) • 2018-09-17 16:30 - 2D (Dubbing)  
• 2018-09-18 16:30 - 2D (Dubbing) • 2018-09-19 16:30 - 2D (Dubbing) 

 v JULIUSZ 
Reżyseria: Aleksander Pietrzak; Gatunek: Komedia; Produkcja: Polska  
• 2018-09-14 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-14 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-15 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-09-15 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-16 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-16 20:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-09-17 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-17 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-18 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-09-18 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-19 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-19 20:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-09-21 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-22 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-23 20:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-09-24 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-25 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-26 20:00 - 2D (Oryginalny) 

 v ZEGAR CZARNOKSIĘŻNIKA 
Reżyseria: Eli Roth; Gatunek: Fantasy, Przygodowy; Produkcja: USA 
• 2018-09-22 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-09-23 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-09-24 18:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-09-25 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-09-26 18:00 - 2D (Dubbing) • 

Soczysty i chrupiący kurczak
z dostawą do domu

Zadzwoń: 535 355 790
lub zamów na: bit.ly/felix-chicken-menu

Zawiercie, Aleja Generała Władysława Sikorskiego 21b
Zapraszamy: Pn.-Sob. 1100 - 2200, Nd. 1200 - 2200

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

Redaktor naczelna:
Anna Mucha
Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
Druk: 
Polska Press Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafia, 
Drukarnia Sosnowiec.

Humana Anna Mucha

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekzawiercianski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-zawiercianski.pl

"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.

tel. 535 695 547
Zawiercie, ul. Leśna 10a

Galeria Handlowa
Zawiercie Shopping Center

Mała Gastronomia

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

Informacje
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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

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !
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• Księgi przychodów i rozchodów 
• Księgi handlowe
• Ewidencja ryczałtowa
• Rozliczenia VAT, ZUS
• Rozliczenia roczne szybko, tanio i solidnie!
* dla każdego klienta prezent 

42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 104
tel.  530 080 912 i 791 737 674
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Ceny już od 89,90 zł* 

Okna i drzwi
drewniane

Bramy
i drzwi

Zawiercie

     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 Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego punktu! 

ul. Wschodnia 5a/2, tel. 667 640 667

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

Reklamy


