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PŁYTA OSB
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TARCICA

PŁYTA OSB
 Tel. 606-139-619

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

TURBO-DIESEL-SERVIS 
NAPRAWA I REGENERACJA:
• TURBOSPRĘŻAREK • WTRYSKIWACZY • POMP PLD 
• POMP WTRYSKOWYCH • POMPO-WTRYSKIWACZY 

TEL.: 697 980 401, 697 319 424
Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 111 

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

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

• Zabiegi również w sedacji wziewnej 
   (podtlenek azotu  tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 
• Finansowanie zabiegów medycznych 
  możliwe w systemie ratalnym
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Teren Stacji Demontażu Pojazdów w Ogrodzieńcu-Józefowie! 
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PODARUJ ŻYCIE
Pod takim hasłem odbył się Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku 
Kostnego. O tym, jak ważny jest szpik nie trzeba nikogo prze-
konywać. Dlatego w ramach imprezy odbyła się rejestracja 
dawców szpiku i pobieranie krwi. 
Szpik ma dwie funkcje: produ-
kuje erytrocyty (krwinki czer-
wone, zawierające hemoglobinę 
i przenoszące tlen), leukocyty 
(krwinki białe, odpowiedzial-
ne za odporność) i płytki krwi 
(biorące udział w procesie 
krzepnięcia) oraz jest narzą-
dem limfatycznym, w którym 
powstają limfocyty B – broniące 
organizm przed patogenami.
Uszkodzenie szpiku czerwo-
nego, na przykład w wyniku 
procesu nowotworowego czy 
stosowanych leków, jest sta-
nem zagrożenia zdrowia i życia. 
Konieczna jest jego odbudowa 
poprzez wprowadzenie do orga-
nizmu nowych komórek macie-
rzystych, które będą produko-
wały komórki krwi. Dlatego tak 
ważne są rejestry dobrowolnych 
dawców niespokrewnionych 
szpiku kostnego.
Podczas Powiatowego Dnia 
Dawcy Szpiku Kostnego każ-
dy chętny mógł zarejestrować 
się w bazie, a także wykonać 
badania poziomu markerów 
nowotworowych (wątroba, 
jelito, płuco).
Dodatkowo można było wyko-
nać badania laboratoryjne - 
pomiar ciśnienia tętniczego 
krwi oraz morfologię, cukier, 
cholesterol, magnez i kwas 

moczowy. Do włączenia się do 
akcji zachęcał również prezy-
dent miasta Witold Grim.
W programie znalazły się rów-
nież: prelekcja na temat „Poda-
ruj życie – zostań dawcą szpiku” 

oraz atrakcje dla dzieci, występy 
artystyczne, wspólna zabawa 
w rytmach zumby.

 v www.zawiercie.eu

V PIKNIK ZA NAMI
Prezentacja działalności stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, badania 
profilaktyczne oraz występy artystyczne złożyły się na V Piknik z Organizacjami 
Pozarządowymi. Przedstawiciele organizacji odebrali pamiątkowe statuetki 
i podziękowania, a spotkanie zakończył koncert Antka Smykiewicza. 
Zawierciańskie organizacje 
przygotowały swoje stoiska 
promocyjne oraz występy – 
przedstawienie teatralne, pokaz 
gry w tenisa ziemnego, pokaz 
taneczny. Można było spróbo-
wać wypieków, a dla dzieci – 
oprócz urządzeń zabawowych 
– przygotowano gry i zabawy. 
Dużą popularnością cieszyło się 
malowanie twarzy oraz moż-
liwość spotkania z maskotką – 
Warcikiem. Na scenie czarował 
iluzjonista Paweł Kwiecień.
W Punkcie Zdrowia - pra-
cownicy Szpitala Powiatowego 
wykonywali pomiar ciśnienia, 
poziomu cukru we krwi, a firmy 
Telecare - indywidualne kon-
sultacje dietetyka w ramach 
programów otyłości i nadwa-
gi oraz cukrzycy. Panie mogły 
skorzystać z badań mammogra-
ficznych.
Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, z którymi Gmi-
na Zawiercie realizowała w br. 
zadania publiczne otrzymali 
pamiątkowe statuetki i podzię-
kowania.
- Już po raz piąty spotykamy 
się na Pikniku z Organizacja-
mi Pozarządowymi, którego 
celem jest promocja Państwa 
działalności. Na terenie Gminy 
Zawiercie zarejestrowanych jest 
około 140 różnych organizacji, 

a my co roku wspieramy około 
50 różnych zadań publicznych 
realizowanych przez NGO-sy. 
W ramach wsparcia Państwa 
działalności przeznaczamy 
co roku środki na konkursy 
i małe granty konkretne kwo-
ty. W tym roku było to prawie 
1 milion 400 tysięcy złotych, 
a zaczynaliśmy od kwoty pół 
miliona złotych. Dziękuję za 
trud i zaangażowanie w pracę 
na rzecz miasta i mieszkańców 
– mówił prezydent.
Statuetki i podziękowania wrę-
czyli: Anna Nemś, posłanka na 
Sejm RP, Mirosław Mazur, 
radny Sejmiku Śląskiego, Paweł 
Kaziród, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Zawierciu oraz 
Witold Grim, prezydent miasta.

Organizatorzy: Urząd Miejski 
w Zawierciu, Stowarzyszenie 
Pro Musica, Zespołu Szkół i Pla-
cówek im. M. Grzegorzewskiej, 
dziękują sponsorom i wszyst-
kim, którzy wsparli organiza-
cję V Pikniku z Organizacjami 
Pozarządowymi. Dziękujemy: 
BGŻ PNB Paribas, CMC 
Poland, PSS Społem, Telecare, 
EmiMed, ITComp, FOB Decor, 
OSP Marciszów, Zygzak, Szpi-
tal Powiatowy, Moja Mammo-
grafia, Hotel Zawiercie, Bar & 
Restaurant Chicago.

 v www.zawiercie.eu

Informacje
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

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

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

OBWODNICA ZAWIERCIA POWSTANIE 
DO 2023 ROKU. CZEKAMY NA PRZETARG
Wszystko wskazuje na to, że rozpocznie się budowa obwodnicy Zawiercia 
i Poręby. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza w listopa-
dzie 2018 roku ogłosić przetarg na wykonanie tej inwestycji, na którą czekają 
zarówno mieszkańcy Zawiercia i Poręby, jak i użytkownicy DK 78. 
W listopadzie 2018 r. planowa-
ne jest ogłoszenie przetargowe 
dla obwodnicy w systemie „Pro-
jektuj i Buduj”. Podpisanie umo-
wy z wykonawcą zaplanowano 
na wrzesień 2019 r., a zakoń-
czenie robót budowlanych na 
czerwiec 2023 r.

O inwestycji mówi się już od 
ponad dwudziestu lat. Budo-
wa obwodnicy Zawiercia to 
inwestycja, o którą realizacje 
zabiegają od wielu lat władze 
miasta. Projekt inwestycyjny 
został ujęty w „Porozumieniu 
na rzecz zintegrowanej polityki 
rozwoju województwa śląskie-
go”. Obecnie powstała, wyko-
nana przez firmę Ivia, koncepcja 
programowa tej inwestycji.

- O pilnej potrzebie budowy 
obwodnicy Zawiercia i Poręby 
dobitnie świadczą statystyki. 
Według przeprowadzonych 
analiz Drogę Krajową nr 78 
na odcinku Poręba – Zawier-
cie w trakcie doby pokonuje ok. 
20 tysięcy pojazdów, a droga ta 
biegnie przez ścisłe centrum 
obu tych miast powodując licz-
ne problemy komunikacyjne 
w gminach, przez co miesz-
kańcy borykają się z licznymi 
utrudnieniami, spowolnienia-
mi oraz korkami - mówi prezy-
dent Witold Grim.

Prezydent brał również udział 
w posiedzeniach Komisji Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
w siedzibie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
w Warszawie. Tematem Komi-
sji była m.in. ocena koncepcji 
programowej budowy drugiego 
odcinka obwodnicy tj. od DW 
791 do Kalinówki.

Oddział Katowicki GDD-
KiA – który będzie realizował 
inwestycję - ogłosił we wrześniu 
2017 roku przetarg na opraco-

wanie projektu budowlanego 
drugiego odcinka obwodnicy. 
Inwestycja dotyczy odcinka od 
miejsca zakończenia budowy 
obwodnicy za Siewierzem do 
skrzyżowania z DK 78 na Kali-
nówce (ok. 22 km.). Obwodnica 
Zawiercia i Poręby połączy się 
z oddaną do użytku w 2010 r. 
obwodnicą Siewierza w ciągu 
DK 78.

 v www.zawiercie.eu

Informacje
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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

KĄCIK KULINARNY

PYSZNE PLACUSZKI, KTÓRE 
PRZYGOTUJESZ W KILKA MINUT
Ostatnio mam ochotę i chęć na jedzenie wszelkich placków od ziem-
niaczanych, po małe słodkie. Dlatego też ten przepis zagościł na naszym stole 
i teraz sądzę, że będzie się pojawiał częściej. Przygotowałam je sobie do pracy, ale 
.. dzieci powiedziały ..ej, a my ? Cóż było zrobić. Zrobiłam też dodatkową porcję 
na szybko, na szybko ale jak to ? Ano tak to, ten przepis to kilka minut pracy tak 
naprawdę i wszystko jest gotowe. Na zimne wieczory, które mają nastąpić już 
niedługo ten przepis będzie w sam raz.

PYSZNE PLACUSZKI  
Z KASZY MANNY 
• 1 szklanki kaszy manny
• 1/2 szklanki mleka
• 1/2 szklanki wody
• 2 białka
• 2 żółtka
• 1 łyżka ekstraktu  

waniliowego
• 2 łyżki cukru
• 3 łyżki roztopionego masła

Kaszę wsypujemy do miski zale-
wamy mlekiem i wodą, odsta-
wiamy. Gdy kasza spokojnie się 
moczy, oddzielamy żółtka od 
białek, białka ubijamy na pianę. 
Kaszę mieszamy z żółtkami, eks-
traktem waniliowym, cukrem 
i masłem, dodajemy ubite białka 
i delikatnie mieszamy, do jedno-
litej konsystencji.

Masę nakładamy łyżkę na patel-
nię i  smażymy na suchej patelni 
(tłuszcz mamy już w plackach), 
do przyrumienienia placuszków 
(niedługo). I gotowe :)

Można je jeść z dodatkiem owo-
ców, ja miałam mus jabłkowy..

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

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

TEGO JESZCZE NIE BYŁO W NASZEJ GMINIE
W Rzędkowicach na polu namiotowym,  motocykliści hucznie obchodzili zakoń-
czenie swojego sezonu. Na uroczystość przybyło ponad dwieście motocykli 
wraz ze swoimi załogami. Najwięcej oczywiście mężczyzn, ale także bardzo 
wiele kobiet, które pasjonują się tym „męskim” zajęciem. 
Motocykle przeróżne , najczę-
ściej luksusowe bo takimi chcą 
zaimponować nasi motocyklo-
wi twardziele.  Śmiało można 
powiedzieć, że takiego wydarze-
nia w Gminie Włodowice jesz-
cze nigdy nie było. Organizato-
rzy stanęli na wysokości zadania, 
przygotowali scenę, nagłośnienie 
i całą logistykę. Była wyśmienita 
grochówka, bigos a także pajda 
chlebe ze smalcem i wyborne 
ciasta. Doskonale sprawdziły 
się tu Panie z KGW Rzędko-
wice, które wspierane były przez 
gospodynie z Wierbki. Rozlo-
sowano także okolicznościowe 
upominki. Ponadto występy 
przeróżnych kapel- od „Juraj-
skiej” po najbardziej hardrocko-
we. Piknik profesjonalnie zabez-
pieczyli strażacy z Rzędkowic 
i Włodowic oraz wolontariusze. 
Punktem kulminacyjnym wyda-
rzenia było uczczenie pamięci 
motocyklistów, którzy zginęli 
w ostatnim roku na naszych dro-
gach. Na ich cześć  odpalono 
naraz wszystkie motory i zatrą-
biono klaksonami, symbolicz-
nie nawiązując łączność z tymi, 
którzy odeszli na wieczną wartę.  
W drugim dniu (w niedzielę)  już 
mniej oficjalnie od samego rana 
motocykliści testowali jednośla-
dy najnowszej generacji.

 v www.wlodowice.pl 
 Fot. U.G.Włodowice.

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

LEGENDA:
Malutka piękna brązowa sunia
Legenda to maleńka (około 5 kg), brązowa, 
śliczna suczka o bardzo łagodnym usposobie-
niu. Jest drobnej budowy, na długich łapkach
Suczka jest w wieku około 9-10 miesięcy, 
większa niż obecnie już nie urośnie. 
To mały psi pieszczoch. Uwielbia być blisko 
człowieka. Ładnie chodzi na smyczy i robi 
postępy.
Pomimo, iż nie zaznała od ludzi wiele dobrego 
jest cudowną, kochaną suczką i na pewno 
będzie wspaniałą towarzyszką rodziny.
Bardzo prosimy o dobry dom dla Legendy. To 
malutka piękna brązowa sunia o cudownym 
spojrzeniu i wspaniałym charakterze.
Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. 
Jest zaczipowana i wysterylizowana. 

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

CEBULKA:
Maleńka suczka z urazem oczka
Cebulka to maleńka (4-5 kg), kochana, przy-
jazna suczka w wieku maksymalnie 3 lat.
Suczka trafiła do nas po wypadku komuni-
kacyjnym, miała uraz łapki oraz oka. Oczko 
zostało uratowane, a łapka się zrosła. Dzięki 
leczeniu wróciła do zdrowia i jest cudowną 
maleńką sunieczką.
Cebulka biega, spaceruje, bawi się jak daw-
niej. Cebulka jest bardzo dzielna i kocha-
na. Jak na to, co przeszła jest niezwykle 
dzielna.
Pomimo bólu i cierpienia zawsze była łagod-
na, świetnie współpracuje z opiekunami, jest 
wspaniałą suczką.
Bardzo prosimy o szansę i dom dla Cebulki. 
Na pewno będzie najwierniejszą istotką jaką 
można sobie wymarzyć.
 Cebulka świetnie dogaduje się z innymi 
psami, jest kochana i wyjątkowa. Załatwia 
się na spacerach, jest czyściutka.
Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. 
Jest zaczipowana i za kilka dni zostanie 
wysterylizowana. 

KOTKA MERIDA:
Piękna, przemiła czarna kotka Merida to prze-
piękna, przemiła i bardzo kochana, przyjazna 
młoda koteczka o czarnym umaszczeniu.
Koteczka jest prześliczną, wspaniałą kotecz-
ką. Merida jest kontaktowa i opiekuńcza, 
czyściutka.
Dogaduje się z innymi kotami, jest bardzo 
łagodna, "miziasta". Kicia jest gotowa do 
adopcji, nie ma z nią żadnych problemów. 
Będzie przesiadywać na kolanach opiekuna 
i na pewno da domownikom wiele radości.
To piękna, przemiła czarna kotka, która zasłu-
guje na kochający i dobry dom. Merida ma 
około 1,5-2 lata, waży 3,5 kg. 
Kotka ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. 
Jest zaczipowana i wysterylizowana.

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

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

Reklama
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R A Z E M Z N A M I
WRÓĆ DO FORMY

PROFESJONALNA OPIEKA TRENERÓW 

SOLARIUM BEZ OGRANICZEŃ!
SAUNA INFRARED BEZ OGRANICZEŃ!

BOGATA GAMA ZAJĘĆ GRUPOWYCH

FITNESS DLA SENIORÓW
DORADZTWO ŻYWIENIOWE
BEZPŁATNY PARKING

NAPOJE FIRMOWE BEZ OGRANICZEŃ!

DOSTĘP DO WSZYSTKICH KLUBÓW IF

CHCESZ SCHUDNĄĆ     BYĆ W LEPSZEJ FORMIE     
PIĘKNIE WYGLĄDAĆ     CZUĆ SIĘ FIT 

? ?

Z radością Ci w tym pomożemy, bo każdy Twój cel jest dla nas wyzwaniem! 
? ?

* Oferta obowiązuje przy zawarciu umowy na okres 12 miesięcy. 

Przyjdź do nas do  30 WRZEŚNIA,
zostań naszym Klubowiczem i skorzystaj z 
          PAKIETU ALL INCLUSIVE:

Tylko teraz do pakietu 
All inclusive dodajemy:
FIRMOWY PAKIET 

STARTOWY - GRATIS!
( t o r b a s p o r t o w a +
k o s z u l k a b i d o n )+

BĄDŹCIE GOTOWI NA NOWY SEZON!

UWAGA!!! 

*

Dodatkowo dla pierwszych Klientów  gratis! 200 TRENING PERSONALNY

Zapraszamy - ZAWIERCIE, ul. Leśna 10A - Galeria Handlowa Zawiercie
Zadzwoń - tel. 32 793 70 92 /kom.668 268 885 

INTERFIT CLUB NAJNOWOCZEŚNIEJSZE KLUBY FITNESS NA ŚLĄSKU

Informacje
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POLICJA

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

HANDLOWAŁA NIELEGALNYM TYTONIEM I PAPIEROSAMI
Policjanci z Komisariatu Policji w Szczekocinach ustalili, że w jednym z budynków na terenie 
gminy Kroczyce sprzedawane i przechowywane są nielegalne papierosy. Uzyskana informacja 
potwierdziła się. W mieszkaniu 45-letniej kobiety ujawniono ponad 8 kg krajanki tytoniowej 
i 1850 paczek papierosów. Oczywiście towar nie posiadał wymaganych znaków akcyzy. Teraz 
policjanci ustalają wartość strat Skarbu Państwa z tytułu wprowadzenia do obrotu nielegal-
nego towaru. Za popełnienie takiego przestępstwa Kodeks Karny Skarbowy przewiduje karę 
grzywny lub nawet 3 lata więzienia. 

ZNALEZIONY NIEWYBUCH ZABEZPIECZONY
Po godzinie 10:00 podczas prac ziemnych znaleziony został pocisk artyleryjski pochodzący 
z okresu II Wojny Światowej. Ewakuowano mieszkańców dwóch bloków przy ul. Obrońców 
Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Niebezpieczne wykopalisko zabezpieczali policjanci, strażnicy 
miejscy i strażacy. Pocisk został zabrany przez saperów z jednostki wojskowej w Gliwicach. 
Mundurowi ostrzegają, że takich przedmiotów pod żadnym pozorem nie wolno dotykać ani 
przenosić!!!

NIELEGALNE PAPIEROSY
Policjanci zawierciańskiego Wydziału ds. Przestępczości gospodarczej ujawnili 20 000 sztuk 
papierosów bez znaków akcyzy skarbowej. Nielegalny towar znajdował się w samochodzie 
63-letniego Zawiercianina. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Przyznał, że papierosy były na 
sprzedaż. Jak ustalili mundurowi dochody Skarbu Państwa zostały uszczuplone o ponad 17 
000 zł. Kodeks Karny Skarbowy przewiduje dla sprawcy tego czynu grzywnę lub nawet do 
3 lat więzienia. 

POLICJANCI Z ŁAZ ZATRZYMALI  
SPRAWCĘ BRUTALNEGO POBICIA

Do awantury pomiędzy dwoma mężczyznami doszło w jednej z miejscowości gminy Łazy. 
Przed swoją posesją został pobity 53-latek. Jak się okazało mężczyznę zaatakował jego pasierb, 
który uderzył go kilkukrotnie kamieniem w głowę, a następnie uciekł. Mundurowi z Łaz 
po przekazaniu rannego mężczyzny załodze karetki pogotowia ruszyli w pościg. Policjanci 
zatrzymali 38-letniego mieszkańca gminy Łazy, który trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna 
usłyszał zarzut. Za jego czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 

WYPADEK NA GLINIANEJ
Około godz. 16:30 na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Glinianej zderzyły się dwa osobowe 
fordy. Według wstępnych ustaleń drogówki, 56-letni obywatel Austrii, wjechał na skrzyżowanie 
nie udzielając pierwszeństwa przejazdu jadącemu ul. Glinianą fordowi fiesta. Z uderzonego 
pojazdu wypadła 27-letnia pasażerka. Ciężko ranna kobieta została przewieziona do szpitala. 
Do szpitala trafił również siedzący obok niej 56-letni pasażer. Przeprowadzone badanie wyka-
zało, że 25-latka kierująca fiestą oraz 56-letni kierowca Forda Galaxy byli trzeźwi. Policjanci 
sporządzili wymaganą dokumentację i zabezpieczyli samochody do dalszych badań. 

ZERO TOLERANCJI DLA PIJANYCH 
ROWERZYSTÓW

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przypominają, że rowerzyści są szczególnie narażeni 
na doznanie poważnych obrażeń w wyniku wypadku. Jeżeli osoba nietrzeźwa wsiada na rower 
to stwarza dla siebie bardzo duże niebezpieczeństwo. Ogromnym zagrożeniem dla wszystkich 
użytkowników ruchu są także rowerzyści jeżdżący po zmroku bez wymaganego oświetlenia 
oraz przejeżdżający po przejściach dla pieszych.

W miejscowości Rzędkowice zatrzymano jadących razem dwóch rowerzystów. 48-letnią 
kobieta i 70-letni mężczyzna mieli w organizmie po promilu alkoholu. Godzinę później w tej 
samej miejscowości ujawniono kolejnych dwóch nietrzeźwych rowerzystów. Około godziny 
15.30 w miejscowości Zdów został zatrzymany 67-letni mężczyzna. Jechał rowerem mając 
ponad 2 promile alkoholu.

W okresie ostatnich dwóch miesięcy zawierciańscy policjanci zatrzymali na terenie całego 
powiatu prawie 70 pijanych rowerzystów.

Apelujemy do wszystkich o powstrzymywanie się od jazdy na rowerze w stanie nietrzeźwym. 
Ryzyko spowodowania wypadku w takim stanie jest duże i często prowadzi do tragedii.

Przypominamy, że rowerzysta, który znajduje się stanie po spożyciu alkoholu zostanie ukarany mandatem w wysokości od 300 do 500 złotych. Osobie, 
która jedzie rowerem w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi) grozi mandat w wysokości 500 złotych.

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

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI  
DO MONTAŻU OGRODZEŃ 

Tel. 796-122-372

Reklamy



7

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v ZEGAR CZARNOKSIĘŻNIKA 

Reżyseria: Eli Roth; Gatunek: Fantasy, Przygodowy; Produkcja: USA 
• 2018-09-29 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-09-30 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-01 16:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-10-02 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-03 16:00 - 2D (Dubbing) 

 v KLER 
Reżyseria: Wojciech Smarzowski, Gatunek: Obyczajowy, Produkcja: Polska 
• 2018-09-28 21:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-29 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-29 20:30 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-09-30 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-09-30 20:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-01 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-10-01 20:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-02 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-02 20:30 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-10-03 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-03 20:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-05 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-10-05 20:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-06 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-06 20:30 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-10-07 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-07 20:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-08 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-10-08 20:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-09 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-09 20:30 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-10-10 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-10 20:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-11 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-10-11 20:30 - 2D (Oryginalny) 

 v HOTEL TRANSYLWANIA 3 
Reżyseria: Genndy Tartakovsky; Gatunek: Animacja, Familijny, Komedia; Produkcja: USA 
• 2018-10-12 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-12 19:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-13 15:00 - 2D (Dubbing) 
• 2018-10-13 17:00 - 3D (Dubbing) • 2018-10-13 19:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-14 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-10-14 17:00 - 3D (Dubbing) • 2018-10-14 19:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-15 15:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-10-15 17:00 - 3D (Dubbing) • 2018-10-15 19:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-16 15:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-10-16 17:00 - 3D (Dubbing) • 2018-10-16 19:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-17 15:00 - 2D (Dubbing) 
• 2018-10-17 17:00 - 3D (Dubbing) • 2018-10-17 19:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-18 18:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-10-19 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-20 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-20 13:00 - 3D (Dubbing)  
• 2018-10-20 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-21 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-21 13:00 - 3D (Dubbing)  
• 2018-10-21 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-22 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-22 17:00 - 3D (Dubbing)  
• 2018-10-23 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-23 17:00 - 3D (Dubbing) • 2018-10-24 15:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-10-24 17:00 - 3D (Dubbing) • 2018-10-25 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-25 17:00 - 3D (Dubbing)  
• 2018-10-26 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-27 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-28 16:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-10-29 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-10-30 16:00 - 2D (Dubbing)

 v SERCE NIE SŁUGA 
Reżyseria: Filip Zylber; Gatunek: Komedia romantyczna; Produkcja: Polska  
• 2018-10-12 20:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-13 20:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-14 20:45 - 2D (Oryginalny) 
 • 2018-10-15 20:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-16 20:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-17 20:45 - 2D (Oryginalny) 
 • 2018-10-18 19:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-20 18:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-20 20:30 - 2D (Oryginalny) 
 • 2018-10-21 18:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-22 18:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-23 18:45 - 2D (Oryginalny) 
 • 2018-10-24 18:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-25 18:45 - 2D (Oryginalny) 

 v JAK PIES Z KOTEM 
Reżyseria: Janusz Kondratiuk; Gatunek: Dramat, Komedia: Produkcja: Polska  
• 2018-10-26 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-27 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-28 20:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-10-29 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-10-30 20:00 - 2D (Oryginalny) 

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

   Zawiercie
Wschodnia 5a/2
tel. 667 640 667

NOWY

Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 51
Poniedziałek–piątek od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 14:00 • Tel. 695-882-795

PRZY ZAKUPIE DOWOLNYCH
DRZWI MONTAŻ ZA 1 ZŁ!!!

Reklamy


