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GwarekZawiercianski

698 805 242
www.gwarek-zawiercianski.pl
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.

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

SPRZEDAŻ WĘGLA
WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
PŁYTA OSB
Tel. 606-139-619
POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

Tel. 728 122 613
MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA 24h

tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

Sala na dworcu PKP • tel. 535-131-813
DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO
OD 21 LAT!!!

ODKURZACZ
3 minuty (180 s.)
za 1 zł !!!

• TYLKO U NAS! 1 minuta (60 s.) = 1 zł

• NOWY PROGRAM - AKTYWNA PIANA

• ROZMIENIARKA

• SPECJALNY ŚRODEK DO OPRYSKU FELG

• SZCZOTKA

• ODKURZACZ

42-400 Zawiercie, ul. Porębska 31 (koło TESCO)
MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zadbaj o to,
co posiadasz

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM I DOMÓW:
ALARMY • KAMERY • ANTENY • WIDEODOMOFONY
SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

PRODUCENT BLACHY
• BLACHY TRAPEZOWE
• BLACHODACHÓWKA
• OBRÓBKI DEKARSKIE
• RYNNY
• AKCESORIA
• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• WŁASNY TRANSPORT
• REALIZACJA W 24 GODZ.

Dla nas nie jest ważne, co masz,
ale jak ważne jest to dla Ciebie.
Pomożemy Ci zadbać o samochód,
dom, podróż, firmę oraz inne ważne
dla Ciebie rzeczy.

Umów się z agentem PZU
Marcin Dubiński
Broniewskiego 4/44, 42-400Zawiercie
tel. kom. 693 455 625
mdubinski@agentpzu.pl

kom. 577-911-775
kom. 506-911-986
PokryciaDachoweSosnowski

Grabiec 27
42-445 Szczekociny
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Informacje

Miasto wspiera seniorów
i osoby niepełnosprawne
Publikujemy zestawienie przyznanych dotacji z budżetu miasta na
zadania w zakresie wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych.
Cztery organizacje otrzymają łącznie ponad 73 tysiące złotych.

ul. Westerplatte 15,
42-400 Zawiercie
(pasaż naprzeciwko
LIDL/POLO MARKET)

Tel.: 733 444 233

M&M FIRANY ZAWIERCIE ZAPRASZA!
W sprzedaży:
• Firany polskich producentów z metra
• Tkaniny zasłonowe oraz obrusowe
• Polskie pościele i prześcieradła
• Kołdry i poduszki Oferujemy:
• Art. Dekoracyjne
• Szycie firan i zasłon
• Szycie obrusów na wymiar
M&M FIRANY • Pomiar u klienta

Stowa rz y sz enie A maz onek
i Osób z Problemami
Onkologicznymi otrzyma 25
tysięcy zł na zadanie „Życie to
walka – my ją podejmujemy”.
Stowarzyszenie „Daj Szansę”
Pomocy Dzieciom i Osobom
Kalekim - Niepełnosprawnym
dostanie dotację w wysokości
20 tysięcy złotych na zadanie
„Zdrowie przez relaks”.

Zawierciańskie Stowarzyszenie
Tr z e ź wośc iowe „ Pr z y sta ń”
otrzyma dotację w wysokości
20 tysięcy złotych na zadanie
„Trzeźwość ponad wszystko”.
Zaw iercia ńsk i Uniwersy tet
Trzeciego Wieku otrzyma 8 tysięcy 455 zł na zadanie „MOC
– to akt y wność, integracja,
zaangażowanie”.
v zawiercie.eu

Darmowa sterylizacja
i czipowanie zwierząt w Zawierciu
Rozpoczęła się akcja darmowej sterylizacji
i kastracji zwierząt domowych. Przypominamy również, że bezpłatnie można zaczipować
czworonoga. Dzięki temu można w prosty
sposób ustalić właściciela zwierzęcia, gdy pupil
ucieknie i zgubi się.
Lek arze weter y narii, Straż
Miejska oraz schroniska wyposażone są w urządzenia, dzięki którym można odczytać unikalny
15-cyfrowy numer mikroczipa,
a przez to odnaleźć właściciela.

rocznie). Zwolnione z tej opłaty
są osoby niepełnosprawne i powyżej 65. roku życia, które prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe.

będ ą w ykony wa ne w czterech przychodniach na terenie
Zawiercia: PANACEUM (ul.
Obr. Poczt y Gdańsk iej 18),
BUFF Y (ul. Oświatowa 18),
Zainteresowani wymienionymi IUVO (ul. Blanowska 25B),
Warunkiem wykonania darmo- zabiegami powinni zgłosić się przychodnia weterynaryjna przy
wego zabiegu w przypadku psa do Prz edsiębiorst wa Usług ul. Senatorskiej 34.
jest uiszczenie przez właściciela Komunalnych (tel. 32 494 14
opłaty od jego posiadania (35 zł 0 0). Zabiegi weter y nar y jne
v zawiercie.eu

Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 4/11
tel. 504 853 998

NAPEŁNIANIE
BALONÓW HELEM
POCZTA KWIATOWA
Zamów kwiaty
z dowozem
tel.: 504 853 998
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek od 800 do 1900
Sobota od 800 do 1800 • Niedziela od 900 do 1500

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Kwiaciarnia Renata Pasierb

Informacje
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Miasto Zawiercie przejęło budynek dawnej synagogi
Po decyzji Wojewody Śląskiego, Gmina Zawiercie już oficjalnie stała się właścicielem budynku dawnej synagogi i działki, na której znajduje się obiekt.
- Tym samym konsekwentnie realizujemy nasze działania, dzięki
którym zaniedbane wcześniej
miejsca odzyskają dawny blask
- podkreśla Prezydent Zawiercia
Łukasz Konarski.

- Obiekt i teren przejmujemy za
darmo i docelowo chcemy stworzyć
tam m.in. przestrzeń kulturalną
sprzyjającą integracji międzypokoleniowej oraz miejsce pamięci.
Staramy się o dofinansowanie na
Decyzja jest ostateczna, a wcze- generalny remont i dlatego już dziś
śniej postępowanie w tej sprawie, prosimy o pomoc mieszkańców na wniosek Gminy Wyznaniowej mówi Łukasz Konarski.
Żydowskiej w Katowicach, pro- Szukamy zdjęć synagogi i osób,
wadziła Komisja Regulacyjna które pamiętają jak ten budynek
do spraw Gmin Wyznaniowych wyglądał przed wojną od strony
Żydowskich. Postępowanie trwało ulicy Marszałkowskiej. Można
od 1998 roku, a w kwietniu 2019 kontaktować się przez Facebooka
roku Prezydent Zawiercia zło- (Miasto Zawiercie) albo mailowo:
żył wniosek o przejęcie obiektu promocja@zawiercie.eu.
i działki. Sam budynek jest obecnie Zawierciańskie Stowarzyszenie
w złym stanie technicznym.
Trzeźwościowe „Przystań” otrzyma
dotację w wysokości 20 tysięcy

złotych na zadanie „Trzeźwość
ponad wszystko”. Zawierciański
Uniwersytet Trzeciego Wieku
otrzyma 8 tysięcy 455 zł na zadanie
„MOC – to aktywność, integracja,
zaangażowanie”.
v zawiercie.eu

Wyjątkowa lekcja historii
Na zaproszenie Prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego, młodzież
z zawierciańskich szkół wzięła dziś udział w koncercie patriotycznym. Wyjątkową lekcję historii w MOK-u poprowadził Norbert „Smoła” Smoliński - lider
zespołu Contra Mundum.
Artysta zaśpiewał przejmujące utwory poświęcone konfederatom barskim, powstańcom styczniowym, legionistom
i uczestnikom wojny w 1920 r., a także powstańcom warszawskim, żołnierzom wyklętym i ofiarom stanu wojennego. Nie zabrakło zdjęć, obrazów i wizualizacji.

Oprócz Prezydenta Łukasza Konarskiego, w wydarzeniu wzięli udział także m.in. Wicestarosta Zawierciański
Paweł Sokół, Barbara Kozioł z Zarządu Powiatu
Zawierciańskiego, Wójt Gminy Dobryszyce Małgorzata
D z wonek ora z Pr z e wod n ic z ąc y K rajowej R ady
Sądownictwa Leszek Mazur.
zawiercie.eu

Serwis samochodów osobowych
Diagnostyka komputerowa
Wymiana filtrów i oleju
Napełnianie klimatyzacji
Wymiana i wyważanie opon
Naprawa zawieszenia, hamulców itp
Remonty i wymiany silników
Wymiana sprzęgieł i kół zamachowych
Zapraszamy w dni powszednie od 8:00 do 16:00
Zawiercie ul. Myśliwska 76 • Tel: 601-655-504
www.wymianasilnikow.pl
Sklep internetowy otwarty całą dobę pod adresem
www.motogop.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

4

Reklama

KRZYŻÓWKA

KĄCIK KULINARNY

ZAPIEKANE AVOCADO
Z JAJKIEM NA ŚNIADANIE!

Fajny pomysł na ciepłe śniadanie to właśnie zapiekane avocado z jajkiem. Pyszne avocado, dodatek cebuli i ziół i pyszne żółtko. Tak nie jestem fanem jajek, jakiś
kilkadziesiąt lat temu nagle odrzuciło mnie od jajek i tak zostało, ale ostatnio coś
mi się zmienia i chodzą za mną żółtka takie pyszne płynące. Człowiek się zmienia
tak jak i jego upodobania kulinarne.
Do podania tego śniadania, zamiast chleba użyłam paluszki ze
słomki ptysiowej pełnej nasion.
To nowy produkt firmy Brześć,
dlaczego o tym piszę ? Bo zmienili skład słomki i teraz w nich
nie znajdziemy utwardzanego
tłuszczu i innych paskudnych
składników. Znajdziemy za to
jajka, olej rzepakowy, nasiona,
cukier czy sól. Zdecydowanie
lepiej, prawie tak jak w domu ;)
No to zabieramy się za śniadanie.
Zapiekane avocado
z jajkiem (dla 2 osób)
• 1 avocado
• 1/2 czerwonej cebuli
• łyżka liści pietruszki
(u mnie mrożone)
• sól, pieprz
• oliwa
• 2 jajka
• do podania słomka
ptysiowa z nasionami

Nagrzewamy piekarnik do 150
C. Avocado kroimy na pół, wyciągamy pestkę. Cebulę kroimy
w drobną kostkę, mieszamy
z liśćmi pietruszki, dodajemy
łyżeczkę oliwy, doprawiamy
solą i pieprzem. Teraz cebulę

wkładamy do dziurek po pestce,
na to delikatnie wbijamy żółtko.
(Białko odkładamy i możemy
zrobić). Lekko całość skrapiamy
oliwą, doprawiamy świeżo mielonym pieprzem i wstawiamy
do nagrzanego piekarnika
i pieczemy całość maks 10 minut. Cebula się lekko poddusi

pod jajkiem z oliwą. Jajko z góry
się zetnie, a w środku zostanie
pyszne i płynne! Podajemy ze
słomką ptysiową.
Tak można rozpoczynać dzień,
prawda? Bierzesz słomkę wbijasz w jajko i wyjadasz zawartość avocado, a potem avocado.
Dobrego dnia i dla Ciebie :)

Ulla Pałka

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

Poziomo:
1. Pot. dorosły mężczyzna
4. Nierób, leń
7. Hiacyntowa papuga
8. Rejon łowiecki
9. Kuzyn gacka wielkoucha
10. Wierzchołek drzewca masztu
11. Harcują, gdy kota nie ma w domu
12. Główna tętnica w organizmie
13. Za nią kurczęta
16. Alkaloid w napoju z samowara
20. Tłum ludzi na miejscu wypadku
21. Ogół zwierzyny w łowisku
22. Lekkie odurzenie po spożyciu alkoholu
23. Kiść jarzębiny

Pionowo:
1. Garncarz artysta
2. Cel rejsu kutrów
3. Artur, „srebrny” skoczek wzwyż z Atlanty
4. Afr. kuzyn jaguara
5. Żołnierskie buty z krótką cholewką
6. Dźwignia handlu
14. Oswobodziciel
15. Mebel w babcinej kuchni
17. Cudowny napój młodości
18. Cios powalający pięściarza na deski
ringu
19. Dudy góralskie

SALON MATERACY I ŁÓŻEK
www.swiatsypialni.com.pl

Największy wybór MATERACY!
ŁÓŻKA

tapicerowane, drewniane, dziecięce

RATY

STELAŻE
POKROWCE
PODUSZKI ANATOMICZNE
KOŁDRY i PRZEŚCIERADŁA
NARZUTY DEKORACYJNE
Zaufały nam już tysiące
klientów – teraz czas, abyś
i Ty dobrze się wyspał!

ZAPRASZAMY! Zawiercie, ul. Porębska 48A • tel.: 531 487 856

941
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DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE
DATA

ADRES

TELEFON

27.02 - 28.02

Apteka Dbam o Zdrowie
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

571 322 407

29.02 - 1.03

Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4

32 733 30 88

2.03 - 3.03

Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 6700161

4.03 - 5.03

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 6702222

6.03 - 7.03

Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 6724168

8.03 - 9.03

Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25

32 6702003

10.03 - 11.03

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1

32 6721044

12.03 - 13.03

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 6721790

14.03 - 15.03

Apteka Plus ul. Polska 46B

32 6712819

16.03 - 17.03

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

32 6783710

18.03 - 19.03

Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10

32 6721154

20.03 - 21.03

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4

32 4941350

22.03 - 23.03

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15

32 6466235

24.03 - 25.03

Apteka Cefarm 36,6 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

32 6742009

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.

500 200 941

500 200 941

500941
200 941
500 200

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. Znajdującego się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.
Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycznych, oraz fizjoterapeutów, 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 fizjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces
rehabilitacji.
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Reklamy

POLICJA
WYPADKI DROGOWE Z UDZIAŁEM PIESZYCH
Na terenie powiatu zawierciańskiego doszło do dwóch wypadków drogowych. Potrącony w Porębie mężczyzna, na skutek odniesionych obrażeń zmarł. Kilka godzin
później w Zawierciu potrącona została kobieta. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W obu przypadkach osoby przechodziły przez jezdnie w miejscach do tego
niewyznaczonych.
Na drogach powiatu zawierciańskiego doszło do dwóch wypadków. W Porębie na
drodze krajowej nr 78 w godzinach rannych został potrącony 51-letni mężczyzna. Porębianin przechodził przez jezdnię w miejscu do tego niewyznaczonym. Został przetransportowany do szpitala, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Kierujący
fiatem seicento 62-letni mieszkaniec powiatu będzińskiego był trzeźwy. Kilka godzin
później w Zawierciu na ul. Piłsudskiego także doszło do potrącenia pieszej. Kobieta
przechodziła przez jezdnię niezgodnie z przepisami. 69-letnia Zawiercianka trafiła
do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 37-letni kierowca był trzeźwy,
jednak pojazd którym kierował nie posiadał aktualnych badań technicznych.
Apelujemy do kierowców i pieszych!
Przestrzeganie przepisów drogowych, ostrożność i zdrowy rozsądek pozwolą być każdemu bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego.

ZŁODZIEJ PUSZEK Z PIENIĘDZMI
NA POMOC POTRZEBUJĄCYM ZATRZYMANY
Zawierciańscy policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszek z pieniędzmi, do których zbierane były datki
na pomoc osobom potrzebującym. 27-latek na swoim koncie ma jeszcze inne przestępstwa. Teraz o jego
losie zadecyduje sąd

Płytki
już od

9 zł/m2

Najnowsze
Kolekcje!

TEL. 882-925-287

Zapewniamy
Transport!

Pon.-Pt. 8:00-17:00 / Sobota 8:00-14:00

ZAWIERCIE
ul. Sienkiewicza 38

Bezpłatny bus zastępczy
na wypadek kolizji
Rozwiązania
dla
firm
Tel.: 883 384 925 • Infolinia: 801 011 416
www.kolizja.eu

C.R.C
car repair center

Blacharstwo
Lakiernictwo
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka komputerowa
Renowacja aut zabytkowych

798 445 572
Zawiercie, ul. Wojska polskiego 74
Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

REKLAMA W GAZECIE
 698 805 242

W przeciągu ostatnich miesięcy ze sklepów na terenie Zawiercia znikały puszki z pieniędzmi, przeznaczone na
datki dla potrzebujących. Sklepikarze, chcąc pomóc trzem osobom potrzebującym pieniędzy na leczenie i rehabilitację, w tym jednej ofierze wypadku drogowego, do którego doszło w powiecie zawierciańskim w 2018
roku, ustawiali puszki na datki przy kasach. Klienci mogli w ten sposób wesprzeć zbiórki, których głównymi
organizatorami były fundacja i inny zawierciański podmiot niosący pomoc. Niestety dobroć ludzką wykorzystał w niecny sposób mężczyzna, który ukradł 6 puszek wraz z zawartością. O zdarzeniach tych głośno było
szczególnie na portalach społecznościowych, gdzie w pomoc wskazanym osobom zaangażowało się mnóstwo ludzi. Zawierciańscy mundurowi ustalili, kim jest złodziej, a także, to, że nie tylko te przewinienia ma on
na swoim koncie. Oprócz puszek z pieniędzmi, mężczyzna dokonywał jeszcze innych kradzieży, w tym trzech
toreb należących do listonoszy. 27-latek usłyszał już zarzuty. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.

ZAPŁAĆ ZA MANDAT OD RAZU, KAŻDY PATROL RUCHU DROGOWEGO NA ŚLĄSKU MA TERMINAL
Dostałeś mandat, za który chcesz zapłacić od razu? Przypominamy, że od lutego 2018
r. to żaden problem. Patrole ruchu drogowego w całym kraju, w tym także na terenie
województwa śląskiego zostały wyposażone w terminale płatnicze, dzięki którym za
mandat można będzie zapłacić kartą.
Aby poprawić jakość i skuteczność w działaniu, funkcjonariusze systematycznie otrzymują nowoczesny sprzęt i wyposażenie do służby. W tym zakresie korzystają także
z nowinek technicznych oraz zmian w przepisach. Ponieważ niemal każdy z nas posiada konto z kartą płatniczą, radiowozy śląskiej drogówki są wyposażone w mobilne terminale płatnicze. Terminale płatnicze pozwalają na bezgotówkowe uiszczanie
grzywny nałożonej w drodze postępowania mandatowego w miejscu kontroli drogowej kartą płatniczą. Z pewnością jest to udogodnienie dla kierowców, którzy na miejscu będą mogli uiścić grzywnę. Wybór tej formy płatności będzie zależał od osoby
ukaranej. Dotychczas osoba taka otrzymywała mandat karny kredytowany, co wiązało
się m.in. z możliwym uiszczeniem opłaty poprzez Internet bądź tradycyjnie na poczcie.
Cała czynność trwa bardzo krótko i nie różni się niczym od płatności za zakupy w sklepie. Osoba ukarana otrzymuje druk mandatu i potwierdzenie
opłaty z terminala. Kierujący o możliwości skorzystania z tej formy zapłaty wypowiadają się przychylnie, zgodnie twierdząc, że obecnie większość
opłat za rachunki i zakupy robią w formie bezgotówkowej.

ODKRĘCIŁ KURKI Z GAZEM. ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO
Chwile grozy przeżyli po południu mieszkańcy jednego z bloków przy ul. Wierzbowej w Zawierciu. Nietrzeźwy mężczyzna odkręcił w mieszkaniu kurki z gazem. Policjanci razem ze strażakami ewakuowali lokatorów budynku oraz wyważyli drzwi
do mieszkania pijanego mężczyzny. Teraz odpowie za popełnione przestępstwo.
Grozi mu do 8 lat więzienia.
W jednym z bloków przy ul. Wierzbowej w Zawierciu doszło do niebezpiecznego
zdarzenia. Około godz. 16:00 zawierciańscy policjanci otrzymali informację, że na
klatce schodowej bloku mieszkalnego wyczuwalna jest silna woń gazu. Mundurowi przybyli na miejsce jako pierwsi i potwierdzili zgłoszenie. Razem ze strażakami
ewakuowali mieszkańców. Po wyważeniu drzwi do lokalu, z którego ulatniał się
gaz, znaleźli leżącego mężczyznę. Przybyła na miejsce załoga pogotowia udzieliła mu niezbędnej pomocy medycznej. Strażacy potwierdzili silne stężenie gazu.
Finalnie mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że 59-latek był pijany. Badanie wykazało prawie 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz odpowie
za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia
w wielkich rozmiarach. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

POLICJANCI URATOWALI ŻYCIE DWÓM OSOBOM
W godzinach nocnych doszło do poważnego pożaru jednej z kamienic przy ul. Aptecznej w Zawierciu. Pierwsi na miejscu byli zawierciańscy policjanci. Z okna mieszkania na I piętrze wydobywał się ogień, a ludzie wołali o pomoc. Mundurowi wbiegli
do budynku, wyważyli drzwi od mieszkania i czołgając się, wyciągnęli z płonącego
lokalu dwie uwięzione tam osoby. Następnie razem z przybyłymi na miejsce strażakami ponownie weszli do budynku, w którym przebywały kolejne osoby…
Około godz. 22:00 doszło do groźnego pożaru w jednej z kamienic przy ul. Aptecznej w Zawierciu. Pierwsi na miejscu pojawili się policjanci zawierciańskiej patrolówki. Z okna mieszkania na pierwszym piętrze wydobywał się ogień, a ludzie
wołali o pomoc. Policjanci wbiegli do zadymionego budynku, wyważyli drzwi od
mieszkania i czołgając się, wyciągnęli z wnętrza lokalu dwie uwięzione osoby. Po
przekazaniu 38-letniej kobiety i o rok młodszego mężczyzny pod opiekę przybyłych
na miejsce pozostałych służb ratunkowych policjanci ponownie weszli do środka
i wspólnie ze strażakami sprawdzali, czy w budynku znajdują się jeszcze jakieś osoby. W jednym z mieszkań obecny był mężczyzna z dwoma nastoletnimi córkami.
Wszyscy mieszkańcy zostali bezpiecznie wyprowadzeni z kamienicy i udzielono im niezbędnej pomocy medycznej. W wyniku pożaru ucierpiało
łącznie 7 osób, w tym dwaj interweniujący policjanci. Na szczęście obrażenia większości osób były niewielkie i nie wymagały one hospitalizacji.
Postawa sierż. Łukasza Szczepary i st. post. Krzysztofa Siwek z Referatu Patrolowo–Interwencyjnego zawierciańskiej jednostki zasługuje na uznanie
i jest dowodem na to, że słowa policyjnej roty „(…) strzec bezpieczeństwa Państwa i obywateli, nawet z narażeniem życia. (…)” mają swoje odzwierciedlenie w codziennej służbie.
Zdjęcia: KPP Zawiercie, OSP Marciszów

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

Informacje

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
v ZENEK
Reżyseria: Jan Hryniak; Gatunek: Biograficzny • Muzyczny; Produkcja: Polska
• 2020-02-27 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-27 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-28 16:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-29 16:00 - 2D (Oryginalny)
• 2020-03-01 16:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-02 16:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-03 16:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-05 16:00 - 2D (Oryginalny)
v SWINGERSI
Reżyseria: Andrejs Ēķis; Gatunek: Komedia;Produkcja: Polska / Łotwa
• 2020-02-28 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-29 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-01 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-02 18:00 - 2D (Oryginalny)
• 2020-03-03 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-05 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-06 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-07 17:00 - 2D (Oryginalny)
• 2020-03-08 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-09 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-10 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-11 17:00 - 2D (Oryginalny)
• 2020-03-12 17:00 - 2D (Oryginalny)
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• PROTEZY
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ
• PROTEZY ZĘBOWE

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6 • NAKŁADKI DO
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

WYBIELANIA

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

v BAD BOY
Reżyseria: Patryk Vega; Gatunek: Sensacyjny; Produkcja: Polska
• 2020-02-28 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-02-29 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-01 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-02 20:00 - 2D (Oryginalny)
• 2020-03-03 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-04 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-05 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-06 21:00 - 2D (Oryginalny)
• 2020-03-07 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-08 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-09 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-10 21:00 - 2D (Oryginalny)
• 2020-03-11 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-12 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-13 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-14 21:00 - 2D (Oryginalny)
• 2020-03-15 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-16 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-17 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2020-03-18 21:00 - 2D (Oryginalny)

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

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

Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz
Tel. 32 647 07 40 wew. 22

"Nim przyjdzie wiosna..."
- Koncert akustyczny MARTY ZALEWSKIEJ
z zespołem
8 marca 2020r. - godz. 17:00
Sala 203
Wstęp wolny*
Zapraszamy!

gwarekzawiercianski@wp.pl
GwarekZawiercianski
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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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

"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.
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Reklamy

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

Czynne: Pon. - Pt. 700 - 2000
Sob. 700 - 1400

znajdź nas na

Facebooku
MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

tel. 32 646 62 84
ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy • oskplazy@interia.pl

CENY

JUŻ OD 10 zł/m2

AKUMULATORY
O F ERTA

CIĄGOWICE

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)

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

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy
do współpracy

tel. 32 672-29-89

Sprzedaż • Serwis • Wymiana
Zapraszamy do autoryzowanej
stacji obsługi akumulatorów

Ciągowice, ul. 1 Maja 40
tel. 32 671-90-41 • tel. kom. 502-034-851
www.startbat.pl

Czynne:

Pon. - Pt. 9.00 - 18.00
Sob. 9.00 - 13.00

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

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

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

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

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

Kroczyce
ul. Żarecka 2
tel. 667 640 667

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

Poręba
ul. LWP 24A
tel. 785-993-444

