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SPRZEDAŻ WĘGLA
WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

Tel. 728 122 613

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

AMAZONKI – POMAGAJĄ OD 15 LAT
Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi w Zawierciu
świętowało jubileusz 15 – lecia działalności. Organizacja powstała w 2003 roku,
jako Koło Śląskiej Ligii Walki z Rakiem z siedzibą w Katowicach. Była to jedna
z pierwszych organizacji pozarządowych na terenie powiatu zawierciańskiego.
Podczas jubileuszu uhonorowano
osoby, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają zawierciańskie
amazonki. Czesława Cierpińska,
prezes została wyróżniona Złotą
Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Obchody
połączono z wykładami na temat
profilaktyki raka piersi.
- Rak piersi to u kobiet najczęściej
występująca choroba nowotworowa. W Polsce, rocznie wykrywanych jest średnio ponad 17 000
zachorowań, a umiera z tego
powodu ponad 5 800 kobiet.
Liczba zgonów ciągle rośnie, dlatego tak ważna jest profilaktyka
polegająca m.in. na regularnym
samobadaniu piersi, badaniach
USG piersi czy mammografii.
Wczesne rozpoznanie choroby
pozwala na jej całkowite wyleczenie – mówiła Czesława Cierpińska, prezes zawierciańskich
Amazonek.

WAŻNA KAŻDA KROPLA KRWI
Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża obchodził jubileusz
60 – lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Z tej okazji
wyróżniono osoby, które po raz pierwszy oddały krew,
szkolne koła PCK oraz wszystkich tych, którzy wspierają
ruch honorowego krwiodawstwa.
Legitymacje w dowód uznania za
najpiękniejszy dar humanitarny –
bezinteresowne oddawanie krwi
otrzymali: Agnieszka Rasztabiga,
Jolanta Wójcik i Michał Noszczyk.
Medalem 60-lecia Honorowego

Krwiodawstwa PCK - za wieloletnią
aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK - wyróżniono opiekunów
szkolnych kół PCK.
Prezydent miasta Witold Grim

przekazał na ręce prezesa Włodzimierza Nowackiego - koszulki na
rzecz zawierciańskiego Koła PCK
ufundowane przez Gminę Zawiercie.

vv www.zawiercie.eu

ZAWIERCIAŃSKA DRUŻYNA
SUPERW RUSZYŁA W TEREN
ści, pokazując niezłomność
charakteru po przebytej walce
o zdrowie. W tym wyjątkowym
dniu proszę przyjąć serdeczne
gratulacje, życzę dużo zdrowia
i pogody ducha, a każdy kolejny
dzień niech przynosi Wam tylko
same radosne chwile.

cja prelekcji. Przez wiele lat Koło
działało pod auspicjami Śląskiej
Ligi Walki z Rakiem w Katowicach. Koło cieszyło się wsparciem
władz miasta oraz lekarzy, którzy
prowadzili prelekcje i udzielali
wszelkich porad. Amazonki spotykają się w każdy poniedziałek,
Pierwsze założycielskie spotka- o godz. 17.00. Organizowane są
nie Stowarzyszenia Amazonek prelekcje, wykłady, konferencje,
i Osób z Problemami Onkolo- wyjazdy turystyczno-rehabilitacyjne, pokazy bielizny. AmaŻyczenia z okazji jubileuszu zło- gicznymi odbyło się w 2003 r.
zonki uczestniczą w szkoleniach,
i
uczestniczyło
w
nim
37
osób.
żyły, m.in. zaprzyjaźnione koła
kursach, forach, warsztatach.
Uchwalono
program
działań
Amazonek z terenu województwa
Organizują zajęcia na basenie,
podnoszący
świadomość
członśląskiego oraz prezydent miasta
spotkania z psychologiem, zajęków
Koła
jak
i
lokalnej
spoWitold Grim.
łeczności. Program zakładał: cia rehabilitacyjne w JCM itp.
- Dajecie radość i uśmiech
przeciwdziałanie izolacji i osa- W 2016 r. Stowarzyszenie otrzyinnym kobietom, które zmagamotnieniu chorych wynikające mało status organizacji pożytku
ją się z chorobą nowotworową
z poczucia braku własnej wartości publicznego.
i potrzebują wsparcia. Bezinterei bezradności, szerzenie profilak- Podczas jubileuszu zagrał zespół
sownie robicie wiele dobrego dla
tyki i różnych sposobów leczenia „Ze starej płyty”, a dla gości przydrugiego człowieka, pokazujecie,
chorób nowotworowych, a także gotowano tort.
że nie ma rzeczy niemożliwych,
rehabilitacji po leczeniu, rozpoże mimo choroby można spełniać
wszechnianie broszur i organizavv www.zawiercie.eu
marzenia i pokonywać trudno-

Od połowy września wolontariusze pracują z potrzebującymi, odwiedzają osoby starsze,
samotne oraz potrzebujące rodziny. Wywiady potrwają jeszcze około dwa tygodnie, po
tym czasie owoc tych spotkań zostanie wprowadzony do systemu a wtedy wszystko
w rękach darczyńców.
Poszukujemy ludzi o otwartym
sercu, którzy dostrzegą potencjał w naszych podopiecznych
i zechcą ofiarować cząstkę siebie
oraz pomogą zrealizować najbardziej palące potrzeby.

W nocy z 17 na 18 listopada
zaplanowane jest ogólnopolskie otwarcie bazy rodzin, od
wtedy ludzie o wielkich sercach
poszukają wśród wielu historii
tej jeden rodziny lub osoby, której zapragną pomóc i być może
zmienić czyjeś życie. Dnia 19
listopada w Miejskim Ośrodku
Kultury im. Adama Mickiewicza
o godzinie 16:00 odbędzie się
oficjalne otwarcie bazy rejonu
Zawiercie–Poręba, na zaplanowanym spotkaniu będzie można
usiąść wygodnie i zapoznać się

potrzebującymi z naszej okolicy, są to przecież nasi sąsiedzi,
współpracownicy lub mijani na
ulicy przechodnie. Tego dnia
wolontariusze chętnie posłużą
pomocą i wiedzą na temat przygotowania Szlachetnej Paczki.

w naszym rejonie to przede
wszystkim wolontariusze i darczyńcy, dołącz do naszej ekipy,
pomagaj, przecież wszyscy lubimy ludzi.

Projekt Szlachetna Paczka

vv www.superw.pl

Teren Stacji Demontażu Pojazdów w Ogrodzieńcu-Józefowie!

+ druk?

577 179 500 | Zawiercie, ul. Leśna 6 | e-mail: indywidualnyprojekt@gmail.com
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MŁODZI ZAWODNICY ZNOWU Z MEDALAMI
Czterech zawodników klubu sportowego Kick Boxing Małpka zdobyło 4 medale 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy na Mistrzostwach Polski Południowej dzieci młodzików i kadetów Teakwondo PUT Świdnica.
- Zawody były bardzo ciężkie gdyż wszystkie walki
były wyrównane i wygrywaliśmy w dogrywkach lub
niewielką ilością punktową. Nasi wojownicy są młodymi, dobrymi zawodnikami, zdobyte umiejętności
pozwoliły im na osiągnięcie takich wyników – mówi
Paweł Stolarski, prezes klubu.
Medale zdobyli: Jakub Szpala - 1 miejsce (walka
na pałki), Zuzanna Lipowicz - 2 miejsce (walka na
pałki), Miłosz Łągiewka - 3 miejsce (walka na pałki)
i 2 miejsce (kopanie na czas). Eryk Wyrwas – tym
razem bez medalu, ale do końca pokazał ducha walki!
Gratulujemy.
www.zawiercie.eu

SZERMIERKA I SZTUKI WALKI

OFERUJEMY:

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

PROFESJONALNY

SERWIS
ROWEROWY
i NARCIARSKI

Zawierciańskie stowarzyszenie Signum Polonicum wzięło udział w 4. Światowym Kongresie Naukowym Sportów i Sztuk Walki w Rzeszowie. Organizatorem Kongresu był Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego,
a połączony był on z 7. Konferencją Międzynarodowego Stowarzyszenia
Naukowego Sportów i Sztuk Walki.
Polską sztukę walki Signum
Polonicum na Kong resie
reprezentowały cztery kluby z:
Zawiercia, Katowic, Ksawerowa
i Wrocławia.

obu spotkań był Wojciech J.
Cynarski Prof. Dr Prezydent of
IMACSSS.

- Była to już trzecia tak duża
prezentacja Signum Polonicum
Członkowie Signum Polonicum na arenie świtowej, a nasze miazaprezentowali uczestnikom sto zaczyna się kojarzyć z kolebKongresu pokaz walki z uży- ką staropolskiej sztuki walki
ciem polskich palcatów i polskiej i kultywowania polskich tradycji
szabli bojowej zwanej husarską. w tym zakresie. Na Kongresie
Zbigniew Sawicki, który prze- nawiązaliśmy nowe znajomowodniczył wszystkim klubom, ści, które już wkrótce zaowocują
przeprowadził warsztaty szko- dalszą współpracą w tym zakreleniowe, podczas których uczył sie – mówi Zbigniew Sawicki,
podstaw szermierki polskim twórca Signum Polonicum.
palcatem. Przewodniczącym
vv www.zawiercie.eu

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

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

tel.: 32 670 01 30

tel.: 794 577 544

www.sengam.pl

• 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
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NADZIENIE DO PIEROŻKÓW
• 500 gram mięsa z łopatki
(mielonego)
• 4 ząbki czosnku
• 2 cm kawałek imbiru
• 2 zielone cebulki
• 0,5 szklanki ciemnego
sosu sojowego
• 4 łyżki oleju sezamowego
• 0,5 szklanki mrożonych
liści kolendry

Pionowo:
1. Daw. Amerykanin z Północy
2. „Szef” cystersów
3. Krzew kwitnący w maju
5. Złomu w piecu hutniczym
6. ... Niemen
8. ... Zając, aktorka
9. Gościniec
10. Rodzaj młota kamieniarskiego
15. Uszko w barszczu
16. Pióro do tuszu
17. Arabskie imię męskie
Litery na zielonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
18. Koniec wieku
Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w środę (31.10.br.) między
19. Dział matematyki
8.00 a 9.00 do redakcji Gwarka Zawierciańskiego pod numer
23. Karakuł

Czosnek obrałam i przepuściłam
przez praskę. Imbir obrałam delikatnie i starłam na tarce. Cebulkę
zieloną pokroiłam drobno. Wszystkie składniki włożyłam do jednej
miski i porządnie wymieszałam.

Potem na każdy kwadrat ciasta kładłam łyżką ciasto i składałam raz
jako trójkąty, raz jak kwiatki (tak jak
na zdjęciu ), lub w trójkąty i zawijałam je na palcu smarując końcówki
wodą i sklejając. Tak przygotowane
pierożki wylądowały w koszyku do
gotowania parze i gotowałam je na • 1 cm kawałek imbiru
• liście kolendry
parze przez 15 minut.
Podałam z sosem zrobionym z:
• sok z jednej limonki
• 1/4 szklanki jasnego sosu
sojowego

• 2 ząbki czosnku
• szczypta chili
• zielona cebulka

Imbir i czosnek obrałam i drobno
vv Ulla Pałka

7. Urządzenie w gramofonie
11. Młotek lub kombinerki
12. Największa wyspa grecka
13. Dawna jedn. objętości płynów
14. Piłkarski team z Moskwy
18. Spoina na rurze
20. Galopuje wierzchem
21. ... Kołłątaj, pisarz polit.
22. Np. Żołnierz
24. Rzeka w Lęborku
25. Pot. Niedomagania organizmu
26. Rabuś kokosowy

tel.: 510 190 038 i podadzą poprawne hasło mamy książki!

pokroiłam. Do miseczki wlałam
sos dodałam sok z limonki oraz
liście kolendry dodałam czosnek
i imbir i wymieszałam wraz z chili oraz pokrojoną zieloną cebulką.

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

NAGRODY:
Jonathan Green
"MORDERSTWO W HIMALAJACH"
Małgorzata Łatka
"KAMFORA"

Informacje

TYLKO do 07.11.2018!
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PROFESJONALNA OPIEKA TRENERÓW
BOGATA GAMA ZAJĘĆ GRUPOWYCH
NAPOJE FIRMOWE BEZ OGRANICZEŃ!
SOLARIUM BEZ OGRANICZEŃ!
SAUNA INFRARED BEZ OGRANICZEŃ!
FITNESS DLA SENIORÓW
DORADZTWO ŻYWIENIOWE
BEZPŁATNY PARKING
DOSTĘP DO WSZYSTKICH KLUBÓW IF
ZGARNIJ TERAZ DO 4 TRENINGÓW PERSONALNYCH Z JEDNYM Z NASZYCH TRENERÓW!
Dodatkowo dla pierwszych 200 Klientów: brak opłaty wpisowej i opłaty za kartę klubową!
* Oferta obowiązuje przy zawarciu umowy na okres 12 miesięcy. Opłata serwisowa w wysokości 45 złotych płatna raz na kwartał.

ZAWIERCIE, ul. Leśna 10A

tel.

32 793 70 92 /kom.668 268 885
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Reklamy

Chcesz szybko sprzedać auto?
Dzwoń nie zwlekaj kasa czeka właśnie na Ciebie!

SKUP SAMOCHODÓW
OSOBOWE • DOSTAWCZE

Gotówka od ręki! Dojazd do klienta!

Tel. 697-809-391

Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

REKLAMA W GAZECIE
 698 805 242

SERWIS
ELEKTRONARZĘDZI
Naprawa elektronarzędzi,
wszelkiego typu po stronie elektrycznej
Łazy ul. Generała Maczka 1
tel.: 32 323 12 69

POLICJA

KOLEJNE WYPADKI Z UDZIAŁEM PIESZYCH

Około godz. 18.00 na skrzyżowaniu ul. Jurajskiej z ul. Aleksandra Fredry w Zawierciu doszło do tragicznego
wypadku. Pod kołami Audi A6 zginął 38-letni mężczyzna. Przechodził ruchliwą drogę w miejscu niedozwolonym. Około 20 merów dalej miał prawidłowo oznaczone przejście dla pieszych. Przeprowadzone badanie
wykazało, że 56-letni kierowca osobówki nie spożywał wcześniej alkoholu. Stan trzeźwości pieszego zostanie
określony na postawie badania pobranej próbki krwi. Policjanci wykonali oględziny miejsca wypadku, wykonali
zdjęcia i sporządzili wymaganą dokumentację. Prokurator polecił zabezpieczyć pojazd do dalszych badań.
Teraz śledczy będą dokładnie ustalać okoliczności tego wypadku.
Więcej szczęścia miał 82-letni mężczyzna, który wszedł na pasy przy czerwonym świetle. Został potrącony
przez skręcającego w lewo forda. Doznał ogólnych stłuczeń. Po udzieleniu pomocy medycznej opuścił szpital.
Za popełnione wykroczenie otrzymał 300 zł mandat. Kierowca osobówki był trzeźwy.
Ponownie apelujemy do pieszych o zachowanie dużej ostrożności przy wkraczaniu na jezdnię, zachęcamy
także wszystkich do noszenia elementów odblaskowych również w terenie zabudowanym.

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE PIESZEGO

Po godzinie 18:00 w miejscowości Kleszczowa gm. Pilica doszło do tragicznego wypadku z udziałem pieszego.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że pieszy wszedł na jezdnię tuż przed nadjeżdżającym samochodem. Kierowca
nie zdołał w porę wyhamować pojazdu. Niestety 42-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci
wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Na miejscu zdarzenia obecny był prokurator. Przeprowadzone badanie
wykazało, że 32-letni mężczyzna kierujący Audi A4 nie spożywał wcześniej alkoholu. Śledczy wyjaśniają teraz
dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
Przypominamy, że zabronione jest wchodzenie na drogę bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na
przejściach dla pieszych. Bardzo niebezpieczne i zabronione prawem jest także wchodzenie na jezdnię spoza
pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi oraz przebieganie przez jezdnię, zwłaszcza
w miejscu zabronionym.

PIJANY NASTOLATEK ZA KIEROWNICĄ OSOBÓWKI

Punkt czynny w godzinach od 8.00 - 17.00

Prowadzimy również
sprzedaż samochodów
osobowych sprowadzonych
z zagranicy

Policjanci z Ogrodzieńca około godz 1.00 w nocy zauważyli na Pl. Mickiewicza w Pilicy jadący z dużą prędkością samochód Renault Clio. Po jego zatrzymaniu okazało się, że za kierownicą siedzi nietrzeźwy 16-latek.
Badanie alkotestem wykazało prawie 1,2 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali nastolatkowi prawo jazdy
kategorii A1. Z sąsiedniej miejscowości przyjechała matka i zabrała nietrzeźwego syna. Sporządzone przez
policjantów materiały zostaną przesłane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Zawierciu.
Dwie godziny później policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali w miejscowości Turza 23-letniego
mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Mężczyzna kierował volkswagenem mając w organizmie ponad 1,2 promila
alkoholu. Nie posiadał też uprawnień do kierowania pojazdami.
Kolejny raz ostrzegamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które kodeks
karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2. Pijanemu kierowcy grozi również obligatoryjna kara
finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.

Konkurencyjne ceny!

W ostatnim czasie zawierciańscy policjanci otrzymali informacje o dwóch tego typu przestępstwach. Do
73-letniego mężczyzny zadzwoniła kobieta podszywająca się pod córkę. Godzinę później, prawdopodobnie
ta sama oszustka podszyła się pod wnuczkę 92-letniej kobiety. W obu przypadkach mówiła o wypadku drogowym i pieniądzach, których potrzebuje aby nie trafić do więzienia. Po odbiór pożyczki wysyła przyjaciela.
Mężczyzna dał nieznanej osobie 18 tys. zł.,a starsza kobieta 6 tys. złotych.
Jeżeli Twoi najbliżsi lub starsi znajomi korzystają z telefonów stacjonarnych, to ostrzeż ich przed oszustami
działającymi metodami „na wnuczka” lub „na policjanta”. Przekaż, żeby pod żadnym pozorem nie dawały
pieniędzy nieznajomym osobom.

POMOC DROGOWA 24H
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

F.H.U. MADACARS, 42-400 Zawiercie

www.pomocdrogowazawiercie.pl

Tel. 515-6666-20

UNIWERSAL

udźwigniemy nawet najcięższy problem

• Usługi dźwigami od 30 - 160 ton
• Zwyżki do 60 m
• Ładowarki teleskopowe do 17 m
• Platforma do 30 ton
• Transport

tel. 32 649 16 00
601 747 264

www.dzwigi-uniwersal.pl

KOLEJNE OSZUSTWA METODĄ „NA WNUCZKA”

DZIELNICOWY UJAWNIŁ NARKOTYKI

Do jednego z bloków przy ul. Zaparkowej w Zawierciu został skierowany dzielnicowy. Powodem jego wizyty
były zgłaszania o głośnym zachowaniu lokatorów. Po wejściu do mieszkania policjant zauważył na stole
woreczki z podejrzaną substancją. Były przykryte gazetą. Znajdował się w nich zielony susz przypominający
marihuanę. W trakcie przeszukania pomieszczeń znalazł kolejne woreczki z tabletkami. Przeprowadzone
badanie wykazało, że są to narkotyki. Zatrzymana 22-latka przyznała się do ich posiadania. Jest to już 9 osoba,
która została zatrzymana w październiku br. za posiadanie środków odurzających.
Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie narkotyków Sąd może
orzec karę do 3 lat więzienia. W przypadku znacznej ilości kara wynosi od roku do 10 lat. Sprawca handlujący
narkotykami może spędzić w więzieniu również 10 lat.

POTRĄCENIE PIESZEGO W DZIBICACH

Około 18.30 w miejscowości Dzibice na drodze prowadzącej w kierunku Kroczyc został potrącony 46-letni
mężczyzna. Uczestniczący w zdarzeniu kierowca passata wezwał służby ratownicze i do czasu ich przyjazdu
udzielał rannemu pierwszej pomocy. Według wstępnych ustaleń policjantów pieszy zatoczył się i wszedł
przed jadący pojazd. Był ubrany na ciemno i nie posiadał żadnych elementów odblaskowych. Na miejscu
policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli pojazd do ekspertyzy. Badanie wykazało, że kierujący osobówką nie spożywał wcześniej alkoholu.
Okres jesienno - zimowy to czas, gdy częściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. Mają na to wpływ m.in. warunki atmosferyczne: szybko zapadający zmrok,
mgły, opady deszczu. Przyczyn wypadków należy też upatrywać zarówno w nieprawidłowym zachowaniu się kierujących względem pieszych, jak i w niefrasobliwości
samych pieszych. Ponownie apelujemy o rozsądek, ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego! Przypominamy także wszystkim pieszym o obowiązku
noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, po zmierzchu.

ZAATAKOWAŁ NOŻEM POLICJANTÓW

Jeden z zawierciańskich patroli został pilnie skierowany na ul. Ślusarską w Porębie, gdzie miało dojść do awantury domowej. Po dojechaniu na miejsce policjanci usłyszeli krzyki i wzywanie pomocy przez stojącą w oknie kobietę. W tym czasie napastnik bił ją i szarpiąc odciągał od okna. Policjanci sforsowali drzwi i przedostali się do
wnętrza domu. Wtedy w kierunku mundurowych ruszył agresywny mężczyzna. W ręku trzymał 30 centymetrowy nóż i groził, że ich zabije. Mundurowi obezwładnili
go i zatrzymali. Nie powstrzymało to jednak awanturnika od dalszych wyzwisk i gróźb. Po lekarskim badaniu, 37-letni porębianin trafił do zawierciańskiej komendy,
a później do policyjnej celi. Był nietrzeźwy miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Wczoraj prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Za czynną napaść
na policjantów i groźby pozbawienia życia w celu zmuszenia do zaniechania czynności służbowych grozi mu do 10 lat więzienia.

http://www.zawiercie.slaska.policja.gov.pl/
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CUDOWNA TERAPIA - spektakl teatralny
- komedia małżeńska, która powinni zobaczyć wszyscy ci, którzy są, byli
lub planują „istnienie we dwoje”.
Wymienna obsada: Joanna Trzepiecińska/ Dominika Ostałowska/ Olga
Bończyk/; Dariusz Kordek /Marcin Kwaśny/; Andrzej Młynarczyk /Artur
Pontek/ Dariusz Taraszkiewicz
Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz; Scenografia i kostiumy: Dorota
Kalitowicz; Przekład: Marek Szalsza
Choreografia: Krzysztof Hulboj, Janja Lesar; Muzyka: Krzysztof Matysiak
Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum"
29 listopada 2018r., godzina 18:00 - bilet w cenie 60 zł (do nabycia w kasie MOK „Centrum”)

Soczysty i chrupiący kurczak
z dostawą do domu

KONCERT CECYLIAŃSKI z cyklu "Symfonia niejedno ma imię"

Zadzwoń: 535 355 790

Jubileusz Capella Vartiensis (z okazji 15-lecia działalności chóru)
24 listopada 2018 godz. 18:00 Sala Widowiskowa MOK "Centrum"
Bilety w cenie: 20 zł (do nabycia w kasie MOK)
https://www.mok.pl/wydarzenie/946#!prettyPhoto

lub zamów na: bit.ly/felix-chicken-menu
Zawiercie, Aleja Generała Władysława Sikorskiego 21b

Royal Lviv Ballet: JEZIORO ŁABĘDZIE

Zapraszamy: Pn.-Sob. 1100 - 2200, Nd. 1200 - 2200

W wykonaniu Royal Lviv Ballet (2 akty, 4 odsłony)
Sala widowiskowa MOK "Centrum"
10 listopada 2018r. godzina 18:00 (czas trwania: 2 godz.)
Bilety w cenie: 85 zł - dostępne na stronie www.kupbilecik.pl

DYŻURY APTEK
DATA

ADRES

TELEFON

31.10 – 1.11

ul. Gen. Sikorskiego 26

32 672 41 68

2.11.- 3.11

ul. Piłsudskiego 25

32 672 27 86

4.11 – 5.11

ul. Paderewskiego 25

32 670 20 03

6.11 – 7.11

ul. 3-go Maja 1

32 672 10 44

8.11 – 9.11

ul. Piłsudskiego 50

32 672 17 90

10.11 – 11.11

ul. Polska 46 B

32 671 28 19

12.11 – 13.11

ul. Piłsudskiego 81 F

32 678 37 10

14.11 – 15.11

ul. Nowowierzbowa 10

32 672 11 54

16.11 – 17.11

ul. Sikorskiego 21 A/2/4

32 494 13 50

18.11 – 19.11

ul. Powstańców Śląskich 15

32 646 62 35

20.11 – 21.11

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 „Cefarm”

32 674 20 09

22.11 – 23.11

ul. Piłsudskiego 16

736698065

24.11 – 25.11

ul. 3-go Maja 23

32 494 13 02

26.11 – 27.11

ul. Powstańców Śląskich 8

32 672 19 64

28.11 – 29.11

ul.Reymonta 1

32 670 78 21

30.11 – 1.12.

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 „DOZ”

571322407

DZIĘKUJĘ

To dzięki Wam

RAFAŁ PORC

RADNY SEJMIKU ŚLĄSKIEGO
Wydawca:

Humana Anna Mucha
www.gwarek-zawiercianski.pl

gwarekzawiercianski@wp.pl

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Firma GRUWAR

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
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

Mała Gastronomia

Druk:

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

• USŁUGI TRANSPORTOWE
• USŁUGI AUTOLAWETĄ
• POMOC DROGOWA 24/H
tel. 694 656 022 • 698 134 400

• AUTOSZYBY
• WULKANIZACJA OPON
• MECHANIKA POJAZDOWA
tel. 883 555 937

Zawiercie, ul. Blanowska 122G
pn. - pt. 8.00 - 20.00, sob. 8.00 - 17.00

"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

Okna i drzwi
drewniane

Bramy
i drzwi

• 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

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy
do współpracy

tel. 32 672-29-89

Kromołów
ul. Filaretów 6
tel. 603-451-908

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

Zawiercie
ul. Okólna 103
tel. 691-141-470

Zawiercie
ul. Piłsudskiego 87A
tel. 607-123-245

Poręba
ul. LWP 24A
tel. 785-993-444

NOW
Y

Zawiercie
Wschodnia 5a/2
tel. 667 640 667

Zawiercie
ul. Daszyńskiego 8a
tel. 601-176-831

Zawiercie
ul. Zegadłowicza 36
tel. 607-357-823

Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 51
Poniedziałek - piątek od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 14.00 • Tel. 695 882 795

* Cena zależna od ilości dokumentów.

Zawiercie

Rok zał. 2000
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