
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

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

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne.
Polska jest krajem, w którym występuje klimat umiarkowany przejściowy. Warunki 
panujące w tym klimacie (amplituda temperatur oraz wilgotność) są niewystarczające 
do rozwoju innych gatunków tych owadów, które występują w innych rejonach świata 
(np. w Afryce, Azji, Ameryce) i tam są przyczyną wielu groźnych dla człowieka chorób 
zakaźnych (np. malarii, żółtej gorączki, gorączki Denga itp.).
W obecnej, powodziowej sytuacji 
Polski, z całą pewnością ogromne roz-
lewiska wód rzecznych będą podlegały 
długiemu opadaniu, a jako woda sto-
jąca, będą stanowiły miejsca namnaża-
nia się komarów. Do rozwoju komarów 
potrzebna jest bowiem woda.
Mimo tego, obecnie nie ma w Polsce 
ryzyka zakażenia się żadną groźną 
chorobą zakaźną przenoszoną przez 
komary regularnie występujące na na-
szym terytorium, nawet jeśli ich ilość 
będzie zwielokrotniona w warunkach 
np. podtopień.
Pomimo braku zagrożenia wystąpienia 
choroby zakaźnej przenoszonej przez 
komary w Polsce, duże skupiska tych 
owadów mogą stanowić uciążliwość dla 
ludzi oraz zwierząt z terenów zalewo-
wych. Dlatego też zaleca się następu-
jące metody ochrony przed komarami:
1. unikanie przebywania na zewnątrz 

pomieszczeń w porach największej 
aktywności komarów (poranek 
i wieczór),

2. stosowanie ubrań z długimi ręka-
wami i nogawkami,

3. stosowanie mechanicznych barier 
w oknach i drzwiach (siatki na 
owady lub moskitiery), które będą 
uniemożliwiać przedostawanie się 
owadów do domów przez otwarte 
okna i drzwi,

4. stosowanie dostępnych w sklepach 
preparatów odstraszających komary. 
Środki te dostępne są w różnych 
postaciach:
•	 repelenty do stosowania bezpo-

średnio na ubranie lub skórę – 
w postaci sprayu, płynu, mleczka, 
kremu, żelu lub chusteczek,

•	 elektrofumigator – urządzenie 
przeznaczone do pomieszczeń; 
umieszcza się je w gniazdku 
elektrycznym; do urządzenia 
podłącza się bądź zbiorniczki 
z płynem lub płytki nasączone 
środkiem komarobójczym. 
Parowanie substancji (płynnej 
lub z płytek) zapewnia ochronę 
przez komarami,

•	 spirale, pałeczki – przeznaczone 
do użytku na zewnątrz; materiał  
nasączony jest środkiem komaro-
bójczym, który żarząc się działa 
odstraszająco,

•	 lampa owadobójcza – może być 
stosowana zarówno w pomiesz-
czeniach jak i na zewnątrz, 
również w niewielkich po-
mieszczeniach gospodarskich; 
zastosowane tu nieszkodliwe dla 
ludzi i zwierząt promieniowanie 
UV oraz specjalna siatka rażąca 
działają bójczo,

•	 środki w postaci płynu do opry-
sków lub zamgławiania –  do 
użytku na zewnątrz.

Zasady postępowania  
przy stosowaniu środków 
odstraszających komary

Pryskaj „z głową”! Odstraszając ko-
mary, czy inne gryzące owady, nie za-
pominaj o swoim zdrowiu! Produkty 
biobójcze które używamy w lecie: na 
spacerze, podczas grilla, na wakacjach, 
używane w nieprawidłowy sposób, 
albo kupowane u nierzetelnych sprze-
dawców mogą nie tylko zadziałać nie-
prawidłowo, ale także spowodować 
zagrożenie dla zdrowia.
Kupując takie produkty, zwane repe-
lentami, zwracaj uwagę czy produkt 

posiada pozwolenie na obrót – a za-
tem czy jest przebadany, bezpieczny 
i skuteczny.
Brak pozwolenia = potencjalne 
niebezpieczeństwo.

Pozwolenie znajdziesz  
na etykiecie produktu, ale także 

w urzędowym wykazie: 
http://bip.urpl.gov.pl/
pl/biuletyny-i-wykazy/

produkty-biobójcze
Czytaj etykietę! Na etykiecie znajdziesz 
wszelkie instrukcje stosowania, środki 
ostrożności, czas skutecznego działania 
i datę ważności. Nie pryskaj więcej, niż 
zaleca producent i sprawdź czy któryś 
ze składników Cię nie uczula.
Po powrocie do domu nie potrzebu-
jesz już odstraszać owadów: dokładnie 
umyj miejsca, gdzie się popryskałeś 
oraz ręce.
Pamiętaj – zdrowy rozsądek w połącze-
niu z powyższymi poradami zagwa-
rantuje nie tylko odpowiednią sku-
teczność produktu, ale także i Twoje 
bezpieczeństwo.

 v Główny Inspektorat Sanitarny

M&M FIRANY ZAWIERCIE ZAPRASZA!

ul. Westerplatte 15, 
42-400 Zawiercie 

(pasaż naprzeciwko
LIDL/POLO MARKET)

Tel.: 733 444 233 

M&M FIRANY

W sprzedaży:
• Firany polskich producentów z metra
• Tkaniny zasłonowe oraz obrusowe
• Polskie pościele i prześcieradła
• Kołdry i poduszki
• Art. Dekoracyjne

Oferujemy:
• Szycie firan i zasłon
• Szycie obrusów na wymiar
• Pomiar u klienta

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

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

LETNIE PROMOCJE !!!

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

-

Informacje
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KRZYŻÓWKA

Poziomo:
1. Nauszniki u czapki 
4. Fabularny lub animowany
7. Cofanie się w rozwoju
9. Sześcienny, to kubik
10. Płyną po policzku
11. Tytuł książęcy władców arabskich
12. Harmonogram zajęć
13. Część strony
17. Marek z powieści E. Niziurskiego
18. Bezdenna głębia
19. Ang. harcerz
22. Zespół dorzeczny jednego morza
24. Po triasie w erze mezozoicznej
25. Góry z Makalu
26. Do ręcznego młócenia zboża 

Pionowo: 
1. Dolna część zęba
2. Np. Karol Darwin
3. Fajka dzika
5. Całokształt poglądów grupy ludzi
6. Amer. piechota morska
8. Lichy, mizerny koń
14. Białoruska stolica
15. Horeszko z "Pana Tadeusza"
16. Np. Szymon Majewski
20. Kosz do przewozu drobiu
21. Bardzo gorąca woda
23. Podniosły, poważny lub wyjątkowy 

Litery na zielonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło. Powodzenia!

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!!

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

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

2.07 - 3.07 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54 

4.07 - 5.07 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Sikorskiego 21A/2/4 32 494 13 50 

6.07 - 7.07 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

8.07 - 9.07 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09

10.07 - 11.07 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 736 698 065

12.07 - 13.07 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 32 494 13 02

14.07 - 15.07 Apteka Słoneczna  
ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64

16.07 - 17.07 Apteka ul. Reymonta 1 32 670 78 21

18.07 - 19.07 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 571 32 24 07 

20.07 - 21.07 Apteka Śląska Pharmaland  
ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

22.07 - 23.07 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61 

24.07 - 25.07 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22 

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

Herbata parzona na zimno – 
cold brew – odkrycie !
Od jakiegoś czasu przewijały mi się zdjęcia z karafkami z herbatą lub kawą na 
zimno. Ale nim Wam opowiem o tej metodzie, to kilka słów o mnie i herbacie :) 
Mam kilka ulubionych w tym pu erh ( ale mój żołądek już za nią nie przepada ), kilka 
owocowych i zapamiętana z dzieciństwa czarna herbata z cytryną i obowiązkowo 
z cukrem. Jako, że nagle odrzuciło mnie od cukru, to ta ostatnia też spada z listy.
Aż tu nagle właśnie zobaczyłam te wspomniane już 
wyżej karafki i .. zaczęłam próbować z innymi her-
batami. Obecnie mam conajmniej 3 różne mieszanki 
z białą i zieloną herbatą.
Herbata „parzona” na zimno – cold brew 

• 2 łyżeczki wybranej herbaty  
(u mnie herbata Bonjour Madame,  
w której skład wchodzą:  
herbata biała,  
herbata silver needle  
oraz poziomka i truskawka

• 0,7 litra zimnej, przefiltrowanej 
wody niegazowanej

Do wody dodajemy herbatę, lub herbatę zalewamy 
wodą i wstawiamy na 8 godzin do lodówki.
Wyciągamy i herbata jest gotowa do picia. Jeśli 
jest za mocna w smaku – tak mi się zdarzyło raz 
jak dodałam za dużo herbaty – ja rozcieńczam ją 
wodą. Genialnie gasi pragnienie .
Wg mnie tak przyrządzona herbata ma mniej 
gorzkawy, cierpki smak . Parzenie w ten sposób 
uwalnia z herbaty mniej teiny i garbników. W ten 
sposób można przyrządzić wszystkie rodzaje her-
baty, ważne żeby to była dobra herbata. Bo wtedy 
jest zdrowiej i smaczniej. Aczkolwiek zdarzyło mi 
się jedną torebkową herbatę tak zrobić i też była 
znakomita.
To co spróbujesz ? Spróbuj i mam nadzieję, że też 
się zachwycisz !

 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/

KOLEJNY KIEROWCA ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO NARKOTYKACH
Dnia 24.06.br około godziny 16.00 na ul. Wyspiańskiego w Zawierciu policjanci ruchu drogowego zatrzymali do 
kontroli 34-letniego kierowcę skody. Badanie alkomatem wykazało, że jest trzeźwy. Kolejny pomiar przeprowadzo-
ny narkotestem pokazał, że mieszkaniec gminy Włodowice zażywał wcześniej narkotyki. Mężczyzna ten nie posia-
dał prawa jazdy oraz ważnych badań technicznych pojazdu, którym się poruszał. Również tego samego dnia około 
12.00 na ul. Jurajskiej w Zawierciu zatrzymano 44-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego, który w stanie nie-
trzeźwości kierował fiatem ducato. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało w jego organizmie prawie 
3 promile alkoholu. O godz 23.00 na ul.11 Listopada zatrzymano 69-letniego kierowcę samochodu kia picanto. 
Wcześniej mężczyzna jechał całą szerokością drogi i nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe oznakowanego 
radiowozu. Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

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

WYPADEK W KROCZYCACH - APEL O OSTROŻNĄ JAZDĘ 
Zawierciańscy policjanci ustalają szczegóły groźnego wypadku, do którego doszło na terenie Kroczyc. Do zdarzenia 
doszło 22.06.br przed godz 16.00 na ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach. Najprawdopodobniej przyczyną wy-
padku była nadmierna prędkość 20-letniego kierowcy skody fabii, który na łuku drogi stracił panowanie pojazdem. 
Jego skoda wjechała na parking i uderzyła w zaparkowaną osobówkę oraz potrąciła stojącą obok niej 31-letnią 
kobietę. Ciężko ranną przetransportowano helikopterem do szpitala. Do szpitala trafił także kierowca skody i jego 
20-letnia pasażerka. Przeprowadzone wcześniej badanie wykazało, że był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo 
jazdy oraz dowody rejestracyjne uszkodzonych samochodów.

KOLEJNY RAZ APELUJEMY O OSTROŻNĄ JAZDĘ!
Dobra pogoda i nawierzchnia błędnie „sugeruje” kierowcom możliwość jazdy z wyższą prędkością, podczas której niestety mamy mniej czasu na ob-
serwację drogi (włącznie z jej poboczami i chodnikami) i tym samym na reakcję obronną.

POLICJANCI Z OGRODZIEŃCA ZDĄŻYLI NA CZAS
Profesjonalna i przede wszystkim szybka reakcja policjantów zapobiegła ludzkiej tragedii. Do zdarzenia doszło w sobotę tj.22.06.br około północy w 
Ogrodzieńcu. Patrol z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu został wezwany do jednego z barów na interwencję. Policjanci zastali tam poprzewracane sto-
liki i plamy krwi przy wybitej szybie w drzwiach. Pijanego awanturnika nie było już w lokalu. Policjanci po śladach krwi dotarli przed drzwi jego mieszka-
nia. Było ono oddalone kilka ulic od miejsca zgłoszenia. Pomimo głośnego i długiego pukania nikt nie otwierał. Policjanci poprosili o pomoc strażaków, 
którzy wyważyli drzwi. W środku zastali leżącego, nieprzytomnego 35-latka. Pogotowie ratunkowe zabrało wykrwawionego mężczyznę do szpitala.

KIEROWALI W STANIE NIETRZEŹWOŚCI I BEZ UPRAWNIEŃ 
Policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych kierowców. Dwóch z nich nie posiadało uprawnień do kierowania 
pojazdami. Niechlubną rekordzistką była 43-letnia kobieta. Policjanci przestrzegają kierowców przed jazdą 
po spożyciu alkoholu i życzą wszystkim kierowcom bezpiecznych, wakacyjnych podróży.

W czwartek tj. 20.06.br tuż po północy w miejscowości Wysoka policjanci ruchu drogowego zatrzymali 
22-letniego kierowcę Lanosa. Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie 0,6 promila alkoholu.Następ-
nego nietrzeźwego kierowcę zatrzymano po godz. 19.00 na ul. Wyszyńskiego w Zawierciu. 26-letni kierowca 
forda miał ponad 1,4 promila alkoholu w organizmie. Nie posiadał też uprawnień do kierowania pojazdami. 
Utracił je kilka lat temu, za jazdę w stanie nietrzeźwości. Przed godziną 21.00 policjanci z posterunku w 
Porębie zatrzymali na ul. Siewierskiej 43-letnią kobietę. Kierowała fordem mając w organizmie ponad 2,3 promila alkoholu. Siadając w takim 
stanie za kierownicę, już po raz trzeci złamała sądowy zakaz jazdy samochodem.

Przypominamy, że za kierowanie w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu grozi do 5 lat więzienia oraz obligatoryjna kara finanso-
wa w wysokości 10 tys. złotych przeznaczona na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

ZDERZENIE OSOBÓWKI Z CIĘŻARÓWKĄ 
Do zdarzenia doszło 18.06.br około godz. 7:00 na drodze wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Biała Błotna. 
Na łuku drogi ciężarowa Scania zderzyła się z nadjeżdżającym z przeciwka oplem zafira. Osobówką podró-
żowało pięciu mieszkańców Częstochowy. Najbardziej ucierpiała 35-letnia pasażerka, którą helikopterem 
przetransportowano do szpitala. Do szpitala trafił także 24-letni kierowca osobówki i jego dwóch pasażerów. 
Na szczęście 8-letnia dziewczynka nie doznała obrażeń. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierujący po-
jazdami byli trzeźwi. Policjanci sporządzili wymaganą dokumentację oraz zatrzymali dowody rejestracyjne 
rozbitych samochodów. Teraz śledczy ustalają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego wypadku.

ODPOWIE ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW
Ponad 60 gram amfetaminy zabezpieczyli mundurowi z Komisariatu Policji w Szczekocinach. 
32-letniemu mieszkańcowi Kroczyc za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat wię-
zienia. Mundurowi z Komisariatu Policji w Szczekocinach otrzymali informację, że 32-letni miesz-
kaniec Kroczyc może posiadać środki odurzające. Przypuszczenia te potwierdziły się. W pomiesz-
czeniach użytkowanych przez mężczyznę, policjanci znaleźli amfetaminę. Przy 32-latku również 
ujawniono porcję narkotyku. Łącznie zabezpieczono ponad 60 gram amfetaminy. Mężczyzna usły-
szał już zarzut, do którego się przyznał. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.

PRZYPOMINAMY!!!
Za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara do 3 lat pozba-
wienia wolności. W przypadku posiadania znacznej ilości takich substancji, sprawca może ponieść 
karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

UTONĄŁ 51-LETNI MĘŻCZYZNA
Dnia 11.06.br około godziny 18:00 zawierciańscy policjanci otrzymali informację o znalezieniu zwłok. O odkryciu powiadomił ich mieszka-
niec Zawiercia, który przejeżdżając rowerem w okolicy zbiornika wodnego przy ul. Krzywej zauważył przy brzegu ciało. Mundurowi potwier-
dzili zgłoszenie. Ciało mężczyzny wyłowili wezwani na miejsce strażacy. W pobliżu znaleziono pozostawione na kocu ubrania, rzeczy osobiste 
i środki higieniczne. Zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do śmierci bezdomnego 51-latka.

ZATRZYMANI SPRAWCY POBICIA 
W dniu 6.06.br około godziny 18.00, dyżurny komendy policji został poinformowany o pobiciu 
mężczyzny. W okolice dworca kolejowego, gdzie doszło do zdarzenia, skierowany został patrol 
policji. Stróże prawa ustalili okoliczności zdarzenia i rysopisy napastników. Mężczyzna doznał ob-
rażeń głowy oraz ogólnych potłuczeń, niewymagających hospitalizacji. W trakcie penetracji po-
bliskich ulic policjanci zauważyli 2 mężczyzn, którzy na widok radiowozu gwałtownie weszli do 
sklepu. Zostali też rozpoznani przez pokrzywdzonego i świadka zdarzenia. Zatrzymani trafili do 
policyjnego aresztu. Sprawcy usłyszeli już zarzuty pobicia i wkrótce odpowiedzą przed sądem. 
Grozi im do 3 lat więzienia.

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

• 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 SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH 2  
Reżyseria: Chris Renaud; Gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowy; Produkcja: USA 
• 2019-06-28 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-28 16:30 - 2D (Dubbing) • 2019-06-28 18:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-29 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-06-29 16:30 - 2D (Dubbing) • 2019-06-29 18:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-30 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-30 16:30 - 2D (Dubbing)  
• 2019-06-30 18:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-01 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-01 16:30 - 2D (Dubbing) • 2019-07-01 18:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-07-02 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-02 16:30 - 2D (Dubbing) • 2019-07-02 18:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-03 13:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-07-03 16:30 - 2D (Dubbing) • 2019-07-03 18:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-04 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-04 16:30 - 2D (Dubbing)  
• 2019-07-04 18:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-05 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-05 16:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-06 13:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-07-06 16:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-07 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-07 16:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-08 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-07-08 16:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-09 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-09 16:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-10 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-07-10 16:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-11 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-11 16:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-12 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-07-13 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-14 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-15 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-16 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-07-17 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-07-18 11:00 - 2D (Dubbing)

 v LALECZKA  
Reżyseria: Lars Klevberg; Gatunek: Horror; Produkcja: USA 
• 2019-06-28 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-06-29 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-06-30 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-07-01 20:00 - 2D (Napisy pl)  
• 2019-07-02 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-07-03 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-07-04 20:00 - 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

• 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

 698 805 242
REKLAMA W GAZECIE

Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

Zapraszamy 30 czerwca 2019 r.  
w godz. 17:00 – 21:00  

do ,,Pałacyku nad Wartą” w Kromołowie  
- filii MOK ,,Centrum'' Zawiercie  

na rozpoczęcie lata w rytmach muzyki  
- Muzyczny Kromołów.

W programie przewidujemy krajowe i zagranic-
zne przeboje muzyki rozrywkowej w wykonaniu 

młodych talentów. 

Wystąpią dla Państwa tacy artyści jak: Agnieszka 
Łazarowicz, Marcelina Miśta, Ewelina Bednarz, 

Aleksandra Płóciennik, Bernard Stawarz, Karina 
Sornik, Anna Mazur, Karolina Mikoda, Julia Sendra 

oraz Joy Dance. Wstęp wolny.

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

Zapr�amy
na py�ne lody!

Reklamy


