
Obszar gmin, miast i wsi: Biskupice, Chruszczobród, Ciągowice, Dzibice, Dzwono-Sierbowice, Dzwonowice, Fugasówka, Grabiec, IRZĄDZE, Kiełkowice, Kleszczowa, Kostkowice, KROCZYCE,  
Lgota Murowana, ŁAZY, Niegowonice, OGRODZIENIEC, Parkoszowice, PILICA, Podlesice, Podzamcze, PORĘBA, Pradło, Rokitno Szlacheckie, Rudniki, Siedliszowice, Sierbowice, Smoleń, Sokolniki, 
SZCZEKOCINY, Szypowice, Turza, Udórz, WŁODOWICE, Zawada Pilicka, ZAWIERCIE, Zarzecze, Złożeniec, ŻARNOWIEC.

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE

e-mail: kons_dach@op.pl
Ogrodzieniec ul. Kościuszki 69A

tel. 32 673 38 90

F.H.U.

KONS-DACH
TURBO-DIESEL-SERVIS 
NAPRAWA I REGENERACJA:
• TURBOSPRĘŻAREK • WTRYSKIWACZY • POMP PLD 
• POMP WTRYSKOWYCH • POMPO-WTRYSKIWACZY
• CZYSZCZENIE FILTRÓW DPF/FAP 

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

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PŁYTA OSB
 Tel. 606-139-619

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PŁYTA OSB
 Tel. 606-139-619

42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 91 
tel. 516 239 830
salon czynny:
Poniedziałek - Piątek od 9.00 do 17.00
Sobota od 9.00 do 13.00

 10% rabatu 
za zakupy za min. 150 zł
SALON  MODY  MĘSKIEJ

www.gentlemanmf.pl

• szyby samochodowe • naprawa •
•  montaż • foliowanie •

42-400 Zawiercie, ul. Henryka Sienkiewicza 38
Tel: 32 50-65-101, 606-333-236

e-mail: zawiercie@szybex.pl
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Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 4/11
tel. 504 853 998

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Piątek od 800 do 1900

Sobota od 800 do 1800 • Niedziela od 900 do 1500
Kwiaciarnia Renata Pasierb

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

NAPEŁNIANIE
BALONÓW HELEM

ZAMÓWIENIA
504 853 998

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 28 • tel. 886 886 280

Polerowanie i wielostopniowa
korekta lakieru
Glinkowanie (pozbywanie się 
drobin smoły i asfaltu z lakieru)
Pranie tapicerki
Profesjonalne nakładanie wosków i politur
Powłoki ceramiczne, kwarcowe i polimerowe
Polerowanie kloszy lamp
Szykowanie aut na sprzedaż, 
zloty, targi i inne eventy
Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej
Ozonowanie (pozbywanie sie przykrych zapachów)

O
F

E
R

T
A

• ODZIEŻ 
• OBUWIE 
• GALANTERIA I TOREBKI
• DROBIAZGI DO DOMU 
• ZABAWKI 
• KOSMETYKI

Zawiercie, ul. Leśna 10A I piętro 
(GALERIA HANDLOWA SHOPPING CENTER)

NOWO OTWARTY SKLEP 

Zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 20.00
sob. 10.00 - 18.00
nd. (handlowe) 10.00 - 18.00

Sklep o pow. 1100 m2!!

Ufo na polanie, czyli krótka 
refleksja o włodowickim rynku

Ostatnie miesiące to czas wytężonych prac na terenie Włodowic. Gmina postano-
wiła zainwestować w odświeżenie wizerunku miejscowości i renowację rynku. Ale 
czy nie funduje sobie, mieszkańcom i  gościom architektonicznego niewypału? 
Włodowicki rynek charakteryzował się urokliwą, małomiasteczkową architektu-
rą. Jego spójność i równowaga między dającą oddech zielenią a drobną architek-
turą stanowiła o jego atrakcyjności. Włodowicki rynek był niezwykle przyjaznym 
miejscem, które posiadało swój niezwykły małomiasteczkowy urok, bardzo pozy-
tywnie działający na przyjeżdżających tam gości.  Niestety do czasu. 
Zdaję sobie sprawę, że pew-
nego rodzaju przebudowy czy 
zmiany są nieuchronne. Niestety 
Włodowice wpadły w pułapkę, 
która jest jednocześnie prze-
kleństwem polskiej wsi i małych 
miast. Poprzez lata złej propa-
gandy, która ośmieszała to co lu-
dowe i „wiejskie”, bardzo często 
mieszkańcy polskich miejscowo-
ści za wszelką cenę próbowali 
uciec od tego, co było od lat 
kojarzone ze wsią: od drewna, 
od prostoty, od naturalnych 
materiałów i kolorów, ludowych 
tradycji i zwyczajów. W no-
woczesnym wydaniu, na polu 
architektury, przejawia się to 
narastającą „betonizacją” powią-
zaną z niszczeniem starych, tra-
dycyjnych elementów zabudowy 
i roślinności. W pułapkę tę też 
niestety wpadły Włodowice. 
I tak oto wśród kolorowych, 
niewielkich domów okalających 
tamtejszy rynek pojawia się nam 
kamienno-szary, nie współgra-
jący z niczym obiekt, odcinający 
się od otoczenia niczym statek 
kosmiczny od leśnej łąki. 
Bardzo często my sami, jeżdżąc 
za granicę, zachwycamy się 

jednorodną, wypielę-
gnowaną architekturą. 
Natomiast na własnym 
podwórku nie jeste-
śmy w stanie dostrzec 
piękna które jest wpi-
sane w nasze otocze-
nie i pozwalamy na 
zeszpecenie bliskiego 
nam krajobrazu w imię 
źle rozumianej „nowo-
czesności”. Skutkiem 
tego jest niestety to, 
że często zamiast po-
tencjalnego zabytku, 
przesiąkniętego histo-
rią miejsca, które jest 
dostosow y wane do 
potrzeb mieszkańców 
otrzymujemy pseudo-
nowoczesny, kiczowaty twór, 
przytłaczający otoczenie swoją 
kamienną monumentalnością. 
Poza naturalnym wzburzeniem 
jakie te sytuacje prowokują, 
pojawiają się też pytania bar-
dzo praktyczne.  Gdzie w tym 
wszystkim znajdują się miejscy 
architekci? Osoby, które urzę-
dowo odpowiadają za dbanie 
o piękno otoczenia, w którym 
funkcjonujemy wszyscy my, 

mieszkańcy? Dlaczego urzęd-
nicy, które kształcą się w dzie-
dzinie piękna krajobrazu po-
walają na takie nieestetyczne 
ingerencje? Pytanie to na razie 
pozostaje bez odpowiedzi. 
Pozostaje jedynie mieć nadzieję, 
że z czasem będzie się to zda-
rzało coraz rzadziej, a okoliczne 
miejscowości będą potraf iły 
uczyć się na błędach sąsiadów. 

 v Edyta Śliwczyńska

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

Skuteczne zwalczanie  
barszczu Sosnowskiego

Już od trzech lat miasto Zawiercie prowadzi działania mające na celu zwalcza-
nie barszczu Sosnowskiego. Roślina ta jest niebezpieczna dla ludzi i zwierząt ze 
względu na bardzo silne właściwości parzące. Rozprzestrzenia się szczególnie 
na terenach, na których zaniechano użytkowania rolniczego. Największe zagro-
żenie stwarzają jej skupiska występujące w pasach dróg, ścieżek rowerowych 
oraz terenów rekreacyjnych. W celu poprawy skuteczności zwalczania barszczu 
na terenach leśnych Gmina Zawiercie podpisała porozumienie o współpracy 
z Nadleśnictwem Olkusz.

Działania prowadzone 
będą w trzech etapach.

W pierwszym etapie pracow-
nicy Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego, 
Wydzia łu Nieruchomości, 
G o s p o d a r k i  M i e j s k i e j 
i Transportu, funkcjonariusze 
Straży Miejskiej oraz druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Marciszowie przeprowa-
dzili inwentaryzację miejsc, 
w których barszcz Sosnowskiego 
występuje.
Drugi etap, to zwalczanie 
rośliny występującej na tere-
nach należących do miasta 
przy pomocy specjalistycz-
nych preparatów chemicznych. 
Opryski przeprowadzane są 
przez przeszkolonych stra-
żaków Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Bzowa, Marciszowa 
i Żerkowic. Odbywać się będą 
na przestrzeni miesięcy maj – 
czerwiec, a powtórzone zostaną 
w miesiącu sierpniu.
Trzeci etap będzie polegał na 
dokonaniu oceny skuteczności 
działań i sporządzeniu doku-
mentacji fotograficznej. Będzie 

ona bazą porównawczą do in-
wentaryzacji, która zostanie 
przeprowadzona w roku 2020.
Apelujemy do mieszkańców, 
którzy zauważą ogniska wystę-
powania barszczu Sosnowskiego 
o zgłaszanie tego bezpośred-
nio do Centrum Monitoringu 
i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miejskiego w Zawierciu. 
Wystarczy zadzwonić pod cało-
dobowy numer 32-672-18-24, 
bądź numer alarmowy 986.

Jednocześnie przypominamy 
wszystkim, którzy we wła-
snym zakresie usuwają barszcz 
Sosnowskiego, że przy jego 
zwalczaniu wymagane są szcze-
gólne środki ostrożności. Żadna 
część ciała nie może być nara-
żona na bezpośredni kontakt 
z rośliną. Konieczne jest zakła-
danie kombinezonów, rękawic 
i okularów ochronnych.

 v zawiercie.eu

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
 SPORT  TURYSTYKA  REKREACJA  FITNESS  WĘDKARSTWO

www.sengam.pl

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

tel.: 32 670 01 30

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

tel.: 794 577 544

SERWIS ROWEROWY
NOWOŚĆ! ROWERY ELEKTRYCZNE

Rower na raty 0%, o szczegóły pytaj w sklepie.

-

Informacje
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SALON MATERACY I ŁÓŻEK

MATERACE
również MEDYCZNE

do 20% taniej

ŁÓŻKA
tapicerowane 

i drewniane
na wymiar

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Zawiercie, ul. Porębska 48A
tel.: 531 487 856 
www.swiatsypialni.com.pl

Profesjonalne doradztwo!

Piękne zawiercianki  
walczą o tytuł Miss Pascala!

Po raz III sieć bezpłatnych szkół policealnych Pascal organizuje wybory 
miss wśród swoich słuchaczek. Znalazły się w nich również zawiercianki.
To doskonała za-
bawa d la g łosu-
j ą c yc h or a z  d l a 
kandydatek, które 
zgodziły się zawal-
czyć o ty tuł naj-
piękniejszej. Panie 
chętnie zapisują się 
do Pascala, są zmo-
tywowane do nauki 
i z przyjemnością 
biorą udział w zaję-
ciach na kierunkach 
takich jak: opiekun 
medyczny, technik 
sterylizacji medycz-
nej, czy technik 
masażysta. 
Każdy może głoso-
wać i pomóc wyło-
nić „Miss Pascala”. 
K a n d y d a t k i  d o 
tytułu czekają na 
głosy od 9 maja. Zapewne wy-
bór jednej słuchaczki nie będzie 
łatwy! 
Szkoła dla dorosłych działa w 13 
miastach w Polsce, a wśród nich 
jest Zawiercie. Pascal zapra-
sza do głosowania wszystkich 
mieszkańców! Z każdego mia-
sta zostały wytypowane trzy 
słuchaczki, które biorą udział 
w walce o tytuł „miss”. 
W konkursie startują trzy prze-
sympatyczne panie z Zawiercia, 
które liczą na wsparcie! Warto 
sprawdzić, czy na liście nie znaj-

dzie się znajomej twarzy – kole-
żanki z podstawówki o zachwy-
cającym spojrzeniu, czy ślicznej 
sąsiadki. Można oddawać głos 
na jedną z trzech reprezentantek 
Zawiercia lub na panią z innego 
miasta, której uroda zrobi naj-
większe wrażenie. 
Gdzie można obejrzeć wy-
jątkowe kandydatki? Zdjęcia 
oraz relacje z wyborów „Miss 
Pascala” zamieszczane są na 
fanpage Szkoły Pascal oraz na 
Instagramie. Prezentacja kan-
dydatek oraz głosowanie od-

bywa się na stronie 
https://pascal.edu.
pl/miss/glosuj/
W y b o r y  „ M i s s 
Pascala” rozpoczęły 
się 9 maja. Konkurs 
składa się z trzech 
etapów. Na każ-
dym z nich można 
głosować na wy-
braną kandydatkę. 
W pierwszym z nich 
na wsparcie czeka 
39 zdolnych i pięk-
nych słuchaczek 
Pascala. 
Do kolejnego etapu 
przejdzie zaledwie 
1/3 z nich – zostanie 
wyłoniona 1 repre-
zentantka z każdego 
miasta. W drugim 

głosowaniu będzie można wy-
razić swoje poparcie dla jednej 
z 13 pięknych pań. 
Ostatni etap konkursu to zawsze 
prawdziwa kumulacja emocji! 
O tytuł „Miss Pascala” zawalczy 
jedynie 6 kandydatek. 

Jak można zagłosować? 

W sekretariacie szkoły – ul. 
3 Maja 13 (1 piętro), na stro-
nie https://pascal.edu.pl/miss/ 
oraz głos można oddać również 
przez aplikację mobilną Pascala 
https://pascal.edu.pl/URL/app.
html Uwaga, punkty przyznane 
w aplikacji liczone są x 3! 

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. trzecie miasto Czech
7. Ogon zająca
9. Coca-..., napój gazowany
10. Przyjaciółka Gucia z dobranocki
11. Helmut, b. kanclerz RFN
12. Ojciec Sema
13. Składnik zalewy do marynowania
15. Poddawane strzyży
18. Odcinek części przebywanej trasy
20. Lokalny rywal AC Milanu
21. Zaczyna uprawiać jakąś sztukę
24. Potocznie: czyjeś rzeczy, toboły 
27. Odwzajemnienie odwiedzin
28. ... Gilowska, b. wicepremier 
29. Libańskie drzewo
30. Tył klaczy
31. Schronienie udzielane dysydentowi 

Pionowo: 
1. Korytarz wydrążony przez więźniów
2. Dawniej: wolne dla służby
4. Piosenka żeglarska
5. Ukochany Julii Kapuleti 
6. Głośna małpa z kapucynek 
8. Pantofle sprintera
14. Stałe stanowisko w firmie 
16. Zażenowanie
17. Część monitora
19. Pot. produkt nielegalnego kopiowania 
22. Silnik na olej napędowy 
23. Miłośnik pudli, mopsów
24. "... i ludzie" J. Steinbecka 
25. Podróż samochodem 
26. Kwitnące marcinki 

Litery na zielonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło. 
Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w poniedziałek (03.06.br.) 

między 9.00 a 9.30 do redakcji Gwarka Zawierciańskiego 
pod numer tel.: 510 190 038 i podadzą poprawne hasło mamy książki! 

NAGRODY:

Lidia Liszewska, Robert Kornacki
„ZACZEKAJ NA MNIE” 

Malwina Ferenz
„ŻYCIE PEŁNE BARW”

Reklama
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DYŻURY APTEK

Apteki dyżurują w systemie dwudniowym w godz. 21.00 – 7.00 
w dni powszednie i soboty oraz w godz. 21.00 - 8.00 w niedziele i święta.

DATA ADRES TELEFON

29.05.- 30.05 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

31.05 - 1.06 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

2.06 - 3.06 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 736 698 065

4.06 - 5.06 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 32 494 13 02

6.06 - 7.06 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64 

8.06 - 9.06 Apteka ul. Reymonta 1 32 670 78 21 

10.06 - 11.06 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 571 322 407 

12.06 - 13.06 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88 

14.06 - 15.06 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Wersterplatte 33 32 670 01 61 

16.06 - 17.06 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22 

18.06 - 19.06 Apteka Przy Hucie ul. Piłsidskiego 80 32 671 18 19 

20.06 - 21.06 Apteka Jurajska II  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

22.06 - 23.06 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03

24.06 - 25.06 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44 

26.06 - 27.06 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

28.06 - 29.06 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19 

30.06 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 32 678 37 10 

www.opiekalasota.pl

Szanowni Państwo
Zapraszamy do Zakładu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego 
położonego na terenie malowniczej Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, w miłej i spokojnej  miejscowości 
Kocikowa, obok Ogrodzieńca w gminie Pilica. Znajdujące-
go się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.

Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę 
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycz-
nych, oraz �zjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także 
psychologa.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "LASOTA" 
zapewnia całodobową opiekę osobom ze schorzeniami 
neurologicznymi, z przewlekle postępującymi chorobami 
mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach 
i urazach, z trudno gojącymi się ranami, z powikłaniami 
chorób układu krążenia, z powikłaniami w postaci 
niewydolności wielonarządowej, ze schorzeniami 
geriatrycznymi. 

  Pobyt:
- nieodpłatny (NFZ)
- komercyjny (pełna odpłatność) 

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA 

Zakład oferuje kompleksową opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi przez całą 
dobę. Zakład zapewni opiekę krótkoterminową dla osób 
nie w pełni samodzielnych, starszych, które z powodów 
zdrowotnych, zdarzeń losowych, czy wyjazdu na urlop 
członków rodziny lub opiekunów, nie mogą pozostać 
w domu bez opieki.

ZABIEGI REHABILITACYJNE 

W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy 
Państwu zabiegi �zjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie 
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces 
rehabilitacji.

KĄCIK KULINARNY

Lunchbox do pracy – prosty 
przepis na warzywa
Na blogu już znajdziecie kilkanaście przepisów na takie pyszne, 
zdrowe zawartości pudełka. Przeważnie przygotowuje je rano, 
tak wstaje codziennie w okolicach 4:45 – 5:00 wchodzę do kuchni.  
Rozglądam się co mam pod ręką i tak powstają moje pomysły.
Czemu rano ? bo to godzina dla mnie :) Ponieważ to 
czas kiedy cała rodzina jeszcze śpi, nikt ode mnie nic 
nie chce : ) i mogę spokojnie gotować : )
Pomysł na ten lunch właśnie tak powstał, na stole le-
żały ostatnie szparagi i kawałek cukinii z wczorajszej 
kolacji.  W lodówce stał słoik z kaparami, suszonymi 
pomidorami, do tego trzeba było dodać coś jeszcze 
i tak padło na kuskus.
Lunchbox warzywy do pracy 

• 1/2 cukinii
• 3 suszone pomidory
• 2 ząbki czosnku
• 4 szparagi
• 2 łyżki kuskusu ugotowanego ( ugo-

tuj wg przepisu na opakowaniu )
• kilka oliwek
• kilka kaparów
• 2 łyżki ciecierzycy z puszki
• 1 pasty paprykowej

Na patelni rozgrzałam 1 łyżkę oleju rzepakowego 
i podsmażyłam na nim czosnek (przez niecałą mi-
nutę ) potem dodałam suszone pomidory, cukinię, 
oliwki.  Podlałam całość łyżką wody i zakryłam 
pokrywką.  Po chwili dorzuciłam pokrojone 
szparagi oraz ciecierzycę, dolałam odrobinę wody 
i pastę paprykową, zamieszałam i zakryłam po-
krywką, aby całość się udusiła.
Do miski przełożyłam ugotowany kuskus, do tego 
dodałam warzywa, wymieszałam i gotowe : )
Czyż to nie szybkie ? całość trwała naprawdę kilka 
minut.

W międzyczasie do słoika nasypałam 2 łyżki płat-
ków owsianych, dodałam 3 łyżki jogurtu wymie-
szałam, na górze ułożyłam pokrojonego banana 
w plasterki i posypałam cynamonem – drugie 
śniadanie gotowe. Ponieważ jem też w pracy po-
południowy „podwieczorek ” to do mniejszego 
pudełeczka dałam 3 łyżki białego sera, dodałam 
pokrojonego pomidora i z tego o 15.00 zrobiłam 
kanapki : )

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

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

Informacje
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POLICJA

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

ARESZT ZA NARKOTYKI
Zawierciańscy dzielnicowi zatrzymali 35-letniego mężczyznę, którego wcześniej podejrzewali o posiadanie i handel 
środkami odurzającymi. Ustalenia policjantów potwierdziły się. W jego mieszkaniu mundurowi zabezpieczyli kilka porcji przygoto-
wanej już na sprzedaż amfetaminy, a także słoik ze znaczną jej ilością. Ujawnili też folię i woreczki przeznaczone do przygotowania 
kolejnych porcji. Łącznie zabezpieczono ponad 30 gram tego narkotyku. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości 
środków psychotropowych, a także udzielania takich środków innej osobie. Zgodnie z decyzją zawierciańskiego sądu najbliższe  
3 miesiące spędzi w areszcie. 

NIEBEZPIECZNE WYGRANE
E-mail, czy sms to sposób komunikacji, którymi posługują się również oszuści. Wysyłają wiadomości oferując łatwą wygraną rzeczo-
wą lub pieniężną. Warunkiem otrzymania nagrody jest dokonanie niewielkiej wpłaty.
Tym razem było to 2 euro. Taką kwotę miała zapłacić 39-latka, która otrzymała e-mail z informacją o wygranej. Po zalogowaniu 
się na podanej stronie musiała wypełnić też ankietę, której jedno z pytań dotyczyło numeru karty bankomatowej. Skuszona 
nagrodą w postaci telefonu komórkowego, kobieta podała dane. Po kilku dniach zorientowała się, że z jej konta bankowego 
zniknęło ponad 300 złotych.

APELUJEMY O ROZWAGĘ!!!
Zachowajmy ostrożność w przypadku wiadomości e-mail lub sms oferujących, jakąkolwiek „wygraną”, za którą trzeba zapłacić. Nie 
udostępniajmy też numerów swoich kont bankowych, czy kart kredytowych. Takie postępowanie może nas drogo kosztować!

PIJANE RODZEŃSTWO STRONAMI KOLIZJI
W Porębie na ul. Chopina doszło do kolizji dwóch pojazdów. 33-letnia kobieta cofając Fordem, nie zachowała ostrożności i uderzyła 
w jadący samochód osobowy. Mężczyzna kierujący Skodą odjechał z miejsca zdarzenia. Mundurowi ustalili uczestnika kolizji, którym 
okazał się być starszy brat sprawczyni. Oboje byli pijani. Teraz kobieta poniesie konsekwencje nie tylko za popełnione wykroczenie 
drogowe. Zarówno ona, jak i jej brat odpowiedzą za jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi im utrata prawa jazdy, 2-letni pobyt w wię-
zieniu oraz kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.

JECHAŁ POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW
Do zatrzymania doszło tuż po północy na ul. Reymonta w Zawierciu. Policjanci ruchu drogowego oprócz badania na zawartość 
alkoholu przeprowadzili badanie narkotestem. Okazało się że 22-letni mieszkaniec gminy Włodowice znajduje się pod wpływem 
środków odurzających. Młody mężczyzna został dowieziony do szpitala, gdzie pobrano mu próbkę krwi do dalszych badań. Policjanci 
zatrzymali mu prawo jazdy i sporządzili wymaganą dokumentację.

Przypominamy, że jednym z głównych zadań policjantów ruchu drogowego w bieżącym roku jest wyeliminowanie z zawierciańskich 
dróg nieodpowiedzialnych kierowców, którzy siadają za kierownicę po spożyciu alkoholu lub po zażyciu środków odurzających.

POLICYJNY DOZÓR DLA SPRAWCÓW ROZBOJU
Zarzuty rozboju, pobicia, kradzieży oraz zniszczenia mienia usłyszało dwóch mieszkańców gminy Ogrodzieniec. Do zdarzenia doszło 
podczas libacji alkoholowej. 24 – 30 letni napastnicy najpierw obezwładnili znajomego a następnie skradli mu dwa telefony komór-
kowe. Pobity mężczyzna zdołał jednak zbiec oprawcom i ukryć się u znajomej. Rano zgłosił się do przychodni, gdzie uzyskał pomoc 
medyczną. Po powrocie zastał zdemolowane mieszkanie z powybijanymi szybami w oknach. Skradziono mu również piłę spalinową 
i szlifierkę kątową. W sobotę policjanci zatrzymali pierwszego z podejrzanych i odzyskali jeden ze skradzionych telefonów. Następ-
nego dnia przeszukali mieszkanie jego 30-letniego wspólnika. Znaleźli w nim 16 kg nielegalnego tytoniu. Podejrzani usłyszeli już 
zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Grozi im kara do 12 lat więzienia.

PO PIJANEMU SKASOWAŁ ZNAK DROGOWY
Około 13.00 jeden z mieszańców Łaz poinformował policjantów, że na skrzyżowaniu w centrum miasta kierowca osobówki najechał 
na znak drogowy i uciekł z miejsca zdarzenia. Mundurowi na podstawie zapisu miejskich kamer szybko zidentyfikowali samochód, 
a następnie ustalili jego właściciela. 43-letni mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. Badanie trzeźwości wykazało w jego 
organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mieszkaniec gminy Łazy odpowie przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz za uszko-
dzenie znaku drogowego. Oprócz utraty prawa jazy grozi mu 2 letni pobyt w więzieniu i obligatoryjna kara finansowa w wysokości 
co najmniej 5 tys. złotych.

ZAWIERCIAŃSCY POLICJANCI URATOWALI DESPERATA
Do zdarzenia doszło około 22.00 w rejonie ul. Piłsudskiego w Zawierciu. Na wiadukcie po zewnętrznej stronie barierek stał mężczyzna 
i krzyczał, że chce z niego skoczyć. Na miejsce wezwano także strażaków i ratowników medycznych. Policjanci rozmawiając z desper-
atem podeszli na tyle blisko, że zdołali go przeciągnąć na drugą stronę barierek. Mężczyzna nadal szarpał się i próbował wyrwać się 
policjantom. Po obezwładnieniu, 28-letni mieszkaniec województwa małopolskiego trafił pod opiekę lekarzy. Dzięki błyskawicznej 
reakcji oraz skutecznej interwencji policjantów nie doszło do tragedii.

POSZUKIWANY KAMIL RAJNFUS
Policjanci z Zawiercia poszukują 33-letniego Kamila Rajnfus, oskarżonego o posi-
adanie środków odurzających. Poszukiwany mężczyzna ma 182 cm wzrostu, jasne 
włosy i niebieskie oczy. Na wewnętrznej stronie lewego nadgarstka posiada tatuaż.  
Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu prosimy kierować pod 
nr tel. 32 67 38 255 lub tel. alarmowy 112. 

Informacje można przekazać także drogą elektroniczną na adres e-mail: kryminalny@
zawiercie.ka.policja.gov.pl lub za pomocą formularza „Powiadom nas”.

W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

USŁUGI:
     wycinka drzew, 
     krzewów
     pielęgnacja zieleni
     malowanie i regeneracja dachów
     prace wysokościowe
     czyszczenie elewacji,
     kostki brukowej

DARMOWA WYCENA

E: jurajskiedrzewa@o2.pl
wycinkadrzewslask.pl

T: 794-762-516

PROFESJONALNE PRANIE TAPICEREK 
DYWANÓW I WYKLADZIN

CLEAN PAKT
USLUGI REMONTOWE OD A DO Z

TEL. 791-380-562

• WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO 
   ORAZ ELEKTRONARZĘDZI
• USŁUGI MINIKOPARKĄ 
• PRODUKCJA PRZEWODÓW:
    hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych, gazowych 

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych 

• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH 
   I WARSZAWSKICH

WIKBUD
Zawiercie - Pomożyce
ul. Pomrożycka 41 A
tel.: 32 672 24 01
         662 049 056

Reklamy
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GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl

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

"Gwarek Zawierciański" jest kolportowany w miejscowościach: 
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice • Fugasówka • 
• Grabiec • Irządze • Kiełkowice • Kleszczowa • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy • 
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba • Pradło •  
• Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń  • Sokolniki • Szczekociny •  
• Szypowice • Turza • Udórz • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec • Żarnowiec.
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.

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO

 v ALADYN  
Reżyseria: Guy Ritchie; Gatunek: musical, przygodowy; Produkcja: USA 
• 2019-05-30 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-30 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-05-31 15:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-05-31 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-06-01 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-01 15:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-06-01 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-06-02 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-02 15:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-06-02 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-06-03 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-03 17:15 - 2D (Dubbing)  
• 2019-06-04 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-04 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-06-05 15:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-06-05 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-06-06 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-06 17:15 - 2D (Dubbing) 

 v SMĘTARZ DLA ZWIERZAKÓW 
Reżyseria: Kevin Kolsch, Dennis Widmyer; Gatunek: Horror; Produkcja: USA 
• 2019-06-01 19:30 - 2D (Napisy pl) • 2019-06-02 19:30 - 2D (Napisy pl) • 2019-06-03 19:30 - 2D (Napisy pl)  
• 2019-06-04 19:30 - 2D (Napisy pl) • 2019-06-05 19:30 - 2D (Napisy pl) • 2019-06-06 19:30 - 2D (Napisy pl)

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

Kultura z klasą - Agencja PR zaprasza na
KABARET MŁODYCH PANÓW: TO JEST CHORE!
Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" 
22 czerwca, godz. 19:00

Bilety w cenie: 60 zł, 70 zł  
- dostępne na stronie: https://www.kupbilecik.pl/
Kontakt: 697 123 494, 603 608 888

• pomoc przy zakładaniu
  działalności gospodarczej,
• prowadzenie podatkowych ksiąg 
  przychodów i rozchodów,
• prowadzenie ksiąg rachunkowych 
  (pełna księgowość),
• prowadzenie dokumentacji 
  na potrzeby podatku VAT, 
• prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego 
• pełna obsługa w zakresie ZUS,
• rozliczenia podatkowe roczne,
• rozliczenia zagraniczne.

Firma Paley & Partner Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poraju, 42-360, ul. Armii Krajowej 75
zatrudni pracowników na stanowisko:

Monter fasad i konstrukcji
stalowych na budowach 
eksportowych
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
na adres email: kadry@paleypartner.pl 
lub o kontakt telefoniczny pod nr: 34  314  51  34

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ:
kat. C+E (lora)

PRACA
ZATRUDNIĘ MECHANIKA:
samochody osobowe,
dostawcze, ciężarowe

tel.604 503 205

Informacje
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OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

znajdź nas na
Facebooku

Czynne:  Pon. - Pt. 700 - 2000

      Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA

ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy • oskplazy@interia.pl

• POMAGAMY W UZYSKANIU DOFINANSOWANIA 
   Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 
• TERMOMODERNIZACJA DOMU NAWET ZA 0 ZŁOTYCH 
• PRZYŁĄCZA GAZOWE

• CENTRUM OCIEPLEŃ 
• MATERIAŁY IZOLACYJNE 
• TYNKI I FARBY 
• PARAPETY
• OKNA I DRZWI 
• KOTŁY
• REKUPERACJA 

NISKIE CENY
BEZPŁATNE WYCENY I POMIARY

tel. 796 450 490 • Zawiercie, ul. 11 Listopada 9 • biuro@ocieplenia.org • www.ocieplenia.org 

ZAPEWNIAMY PROJEKT I WYKONANIE, ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI

KIERMASZ PŁYTEK
SZCZEKOCINY

ul. Leśna 34
(KOŁO  TARGOWISKA)

tel. 667 247 982
CZYNNE: 

Pon. - Pt. 800 - 1700

Sob. 800 - 1400

CZYNNE: 
Pon. - Pt. 900 - 1700

Sob. 900 - 1400

ul. Myszkowska 116
tel. 883 247 982

ŻARKI

Cena już od 10 zł/m2!

     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

Wkrótce otwarcie!

Kroczyce ul. Żarecka 

Reklamy


