
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, Wpierpka, 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

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

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

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

PRODUCENT BLACHY 
• BLACHY TRAPEZOWE
• BLACHODACHÓWKA
• OBRÓBKI DEKARSKIE
• RYNNY
•  AKCESORIA

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• WŁASNY TRANSPORT
• REALIZACJA W 24 GODZ.

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zyskaj spokój
i atrakcyjną ofertę
U nas ubezpieczysz: samochód,
dom, podróż oraz firmę

Zapytaj naszego agenta
o zniżkę dla Ciebie

Marcin Dubiński
ul. Piłsudskiego 113, 42-400 Zawiercie
UWAGA ZMIANA ADRESU SIEDZIBY
tel. kom. 693 455 625
mdubinski@agentpzu.pl

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PŁYTA OSB
 Tel. 606-139-619

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PŁYTA OSB
 Tel. 606-139-619

• MECHANIKA
• ZBIEŻNOŚĆ
• GEOMETRIA
• DIAGNOSTYKA
• WULKANIZACJA
• TŁUMIKI-SPAWANIE
• SPAWANIE ALUMINIUM
• SZCZELNOŚĆ
KLIMATYZACJI

tel. 669 502 000
inż. ŁUKASZ JANECZEK

42-400 ZAWIERCIE , ul. Łośnicka 12

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM I DOMÓW:
ALARMY  • KAMERY • ANTENY • WIDEODOMOFONY 

SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO 

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO

OD 21 LAT!!!

AKTYWNA
PIANA XXL

MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA

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

ODKURZACZ
3 minuty (180 s.)

za 1 zł !!!

24h

• SPECJALNY ŚRODEK
DO OPRYSKU FELG

• AKTYWNA PIANA XXL
(stanowisko nr 1 i 5)

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

• ROZMIENIARKA
• SZCZOTKA (stanowisko nr 2, 3 i 4)
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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

POCZTA KWIATOWA
Zamów kwiaty

z dowozem
tel.: 504 853 998

Zawierciańskie Forum Przedsiębiorców
W środę 15.07.br w Urzędzie Miejskim odbyło się inauguracyjne spotkanie 
Zawierciańskiego Forum Przedsiębiorców, do którego zgłosiły się 43 firmy. 
Podczas debaty rozmawiano przede wszystkim o działaniach podejmo-
wanych w ramach programu „Rozwój Lokalny”, w ramach którego miasto 
może pozyskać aż 40 mln zł. Spotkanie poprowadziła Katarzyna Mikuła, 
Dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia.
Uczestnicy dyskutowali m.in. 
o wynikach ankiet z młodzieżą, 
przedsiębiorcami i liderami oraz 
głównych problemach miasta. 
Przedsiębiorcy mieli także oka-
zję przedstawić swoje spostrze-
żenia dotyczące infrastruk-
tury miejskiej, mieszkalnictwa 
i edukacji.
- Dziś priorytetem jest możli-
wość pozyskania 40 mln zł dla 
miasta. Chcemy wiedzieć, co 
Państwa zdaniem jest konieczne, 
by Zawiercie rozwijało się szyb-
ciej i lepiej. Mamy nadzieję, że 
na początku przyszłego roku 
zobaczymy pozytywny efekt tej 
pracy – zwrócił się do przedsię-

biorców Prezydent Zawiercia 
Łukasz Konarski.
Opinie i propozycje przedsię-
biorców zostaną teraz uwzględ-

nione w da lszych pracach 
w ramach programu „Rozwój 
Lokalny”.

 v zawiercie.eu

Małgorzata Benc Zastępcą 
Prezydenta Zawiercia

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski powołał Małgorzatę Benc 
na stanowisko Zastępcy. To osoba doskonale znana nie tylko 
z działalności samorządowej, ale także związkowej.
Małgorzata Benc od 2002 roku, 
przez trzy kadencje, była radną 
Rady Miejskiej w Zawierciu. 
Zajmowała się sprawami or-
ganizacyjnymi (m.in. opraco-
waniem jednolitego, spójnego 
Statutu Miasta) oraz gospo-
darczymi i budżetowymi - jako 
wiceprzewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej. Przez niemal 2 lata 
przewodniczyła Radzie Powiatu 
Zawierciańskiego, cały czas sta-
rając się optymalnie łączyć inte-
resy naszego miasta i powiatu.
Małgorzata Benc od 1998 roku 
była również k ierownikiem 
Biura Terenowego Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, a od 2002 
rok u c z łon k iem Za r z ądu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. Wielokrotnie 
walczyła o prawa pracowników 
zakładów pracy w Zawierciu.
-  D z i ę k uj ę P re z ydentow i 
Łukaszowi Konarskiemu za 
zaufanie. Wierzę w jego projekt 
i będę przekonywała miesz-
kańców oraz radnych Rady 
Miejskiej, by również uwie-
rzyli - powiedziała Małgorzata 
Benc, Zastępca Prezydenta. 
- Moim celem jest dbanie o to, 
by Zawiercie stało się miastem 
przyjaznym dla mieszkańców, 
a przy tym zapewniającym bez-
pieczeństwo oraz szansę na do-

brą pracę, wypoczynek i rozwój. 
Musimy wsłuchiwać się w głos 
młodych, ale nie możemy zapo-
minać również o osobach, które 
żyją w Zawierciu przez całe 
swoje życie. Chcę, by miesz-
kańcy byli dumni ze swojego 
miasta - podsumowała Zastępca 
Prezydenta Zawiercia.
- Małgorzatę Benc znam od 20 
lat i odkąd pamiętam pracuje na 
rzecz Zawiercia. Mam nadzieję, 
że ta energia, którą ma w sobie, 
będzie nas wszystkich napędzać 
do kolejnych działań dla dobra 
miasta – podkreśla Prezydent 

Zawiercia Łukasz Konarski. - 
Liczę również na dalszą bardzo 
dobrą współpracę ze Starostą 
Zawierciańskim oraz Posłami 
z naszego okręgu, by nasze mia-
sto zmieniało się coraz szybciej, 
a efekty tych działań były wi-
doczne na każdym kroku. Liczę 
na to, że mieszkańcy będą usa-
tysfakcjonowani. Małgorzata 
Benc otrzyma odpowiedzialne 
zadania, ale jestem przekonany, 
że poradzi sobie z nimi bez pro-
blemu - zaznacza Prezydent 
Zawiercia Łukasz konarski.

 v zawiercie.eu

Przewijaki w parkach
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasto 
kupiło 2 ławki z przewijakami. - Takie rozwiąza-
nie z pewnością ucieszy opiekunów maluszków 
- podkreśla Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Pracownicy PUK zamontowali je w Parku Kościusz-
ki i Parku Mickiewicza w bezpośrednim sąsiedz-
twie placów zabaw. Ze względu na komfort dzieci, 
przewijaki są zadaszone i dodatkowo zamontowa-
no je w zacienionych miejscach.

zawiercie.eu

Informacje
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

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

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

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

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

ŚWIĘTO POLICJI W ZAWIERCIU
24 lipca zawierciańscy mundurowi wzięli udział w uroczystej zbiórce 
z okazji Święta Policji. Akty mianowania wręczył Komendant Powiatowy 
Policji w Zawierciu inspektor Jacek Kurdybelski. Wicestarosta Paweł Sokół 
złożył policjantkom i policjantom życzenia i pogratulował awansów.
Dzień 24 lipca jest wyjątkowy dla 
każdego policjanta. Obchodzone 
jest wtedy Święto Policji, dla-
tego też tego dnia o godz. 11:00 
w zawierciańskiej jednostce 
odbyła się uroczysta zbiórka 
z tej okazji. Ceremonia rozpo-
częła się od złożenia meldunku 
Komendantowi Powiatowemu 
Policji w Zawierciu inspektorowi 
Jackowi Kurdybelskiemu. Szef 
zawierciańskiego garnizonu po-
dziękował wszystkim policjantom 
i pracownikom cywilnym za bar-
dzo dobre wywiązywanie się ze 
swoich obowiązków. Przekazał 
również życzenia i gratulacje, 
które wpłynęły do zawierciańskiej 
jednostki.
Na ręce Wicestarosty zawierciań-
skiego Pana Pawła Sokoła złożył 
podziękowania za dobrą współ-
pracę z samorządami powiatu. 
Następnie 60 funkcjonariuszy 
otrzymało z rąk Komendanta 
Powiatowego Policji w Zawierciu 
akty mianowania na wyższe 
stopnie służbowe. Komendant 
pogratulował wyników, a także 
podziękował za zaangażowanie 
w codziennej służbie. Podkreślił, 
że podziękowania należą się także 
rodzinom i bliskim mundurowych, 
którzy wspierają funkcjonariuszy 
i wykazują się często wyrozumia-
łością. Kolejne życzenia i gratulacje 
policjantom złożył Wicestarosta 
zawierciański Paweł Sokół, pod-
kreślając, jak ważne zadanie, ja-

kim jest dbanie o bezpieczeństwo 

mieszkańców powiatu zawierciań-
skiego, spoczywa na ich barkach.
W a r t o  w s p o m n i e ć , 
ż e  w  d n iu  17  l i p c a  b r . 
w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach odbyły się 
Wojewódzkie Obchody Święta 
Policji. Podczas ceremonii dwóch 
policjantów z garnizonu zawier-
ciańskiego otrzymało medale 
przyznawane przez Prezydenta 
RP. Komendant Komisariatu 

Policji w Szczekocinach – podin-

spektor Krzysztof Bernacki, a także 
Komendant Komisariatu Policji 
w Łazach – nadkom. Grzegorz 
Migdał zostali odznaczeni srebr-
nym „Medalem za długoletnią 
służbę”.
Dziękujemy za wszelkie życzenia, 
gratulacje, a także za współpracę. 
Mianowanym policjantom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w codziennej służbie.

Informacje



4

TABLICE  
INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach zrealizowała projekt 
pn. Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa 
i akwakultury poprzez wykonanie tablic informacyjno-promo-
cyjnych na terenie gminy Irządze w ramach Programu Opera-
cyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu IV  - objętego Prio-
rytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.  
Dzięki wykonaniu tablic dla miejscowości  pn. Irządze, Zawa-
da Pilicka, Mikołajewice, Wilków, Sadowie, Woźniki, Bodzie-
jowice, Witów, Zawadka, Wygiełzów, Wilgoszcza został osią-
gnięty cel poprzez promowanie dziedzictwa kulturowego 
rybołówstwa i akwakultury oraz polepszenie dostępu do 
informacji społeczności wiejskiej.  
Koszt całkowitej realizacji operacji wyniósł kwotę 18 400,80 
zł, wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
w wysokości 14 878,00 zł.

PRZYSTĘPUJEMY DO DZIAŁANIA!
23.07.2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, została podpisana 
umowa z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomoderni-
zacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła 
ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
Firma  Handlowo – Usługowa JUL 
– BUD z Bliżyc. Zadanie ma zostać 
zakończone we wrześniu 2021 r. 
Przypominamy, ze zadanie realizo-
wane jest w ramach Regionalnego 
P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o 
Województwa Śląskiego na lata 
20014 - 2020 (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego) dla osi 
priorytetowej: IV. Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna 
dla działania: 4.3. Efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej dla poddziałania: 
4.3.1. Efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii w infra-
strukturze publiczneji mieszkanio-
wej – ZIT.

Inwestycja obejmuje 
kompleksową termo-
modernizację budynku 
Szkoły Podstawowej nr 
1 w Szczekocinach wraz 
z wymianą źródła ciepła 
i montażem instalacji 
fotowoltaicznej.
W  s z c z e g ó l n o ś c i 
w ramach projektu zo-
staną wykonane następu-
jące prace:
1. Roboty związane 

z termomodernizacją obiektu,
2. Modernizacja kotłowni wraz 

z wymianą źródła ciepła,
3. Prace instalacyjne,
4. Wymiana oświetlenia 

wewnętrznego na 
energooszczędne,

5. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej.

Realizacja projektu wpłynie na po-
prawę stanu środowiska naturalnego 
dzięki ograniczeniu emisji CO2, 
NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery 
oraz na wzrost komfortu użytkowa-
nia budynków.

ZAKRES
WYKONYWANYCH BADAŃ:

- samochód osobowy
- samochód ciężarowy

- autobus
- traktor
- motocykl

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
42-425 Kroczyce, ul. Sienkiewicza 3

ZAKRES
WYKONYWANYCH BADAŃ:

- samochód osobowy
- samochód ciężarowy

do 3,5 tony
- ciągnik rolniczy do 3,5 tony

- motocykl

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
42- 445 Szczekociny, ul. Zielona 62

Zapraszamy również na nasze Myjnie Samoobsługowe
znajdujące się tuż przy Stacjach Kontroli Pojazdów!

tel.: 34 315 20 54
czynne: Pon. - Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

tel.: 34 345 90 25
czynne: Pon. - Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

USŁUGI ROZSIEWU
pylistych i granulowanych
nawozów wapiennych
TEL: 606 322 291

Usługi indywidualnego transportu dla osób z potrzebą 
wsparcia w zakresie mobilności - badanie ankietowe!

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Ogrodzieniec planuje wystąpić o dofinansowanie usług indywidualnego trans-
portu dla mieszkańców mających problemy z poruszaniem się (np. z uwagi na niepeł-
nosprawność, stan zdrowia, wiek etc.).
Dofinansowanie umożliwi nam zakup busów dostosowanych do potrzeb osób w zakre-
sie mobilności. Usługi indywidualnego transportu będą mogły objąć m.in.

• dojazd do lekarza,
• dojazd na rehabilitację,
• dojazd do pracy,
• dojazd dla celów edukacyjnych,
• dojazd do placówki wsparcia dziennego,
• dojazd na wydarzenia kulturalne.

Aby ubiegać się o dofinansowanie niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb, 
dlatego też zachęcamy mieszkańców gminy mających problemy z poruszaniem się do
wypełnienia ankiety, którą można ściągnąć ze strony: www.ogrodzieniec.pl w zakładce 
aktualności w artykule z dnia 23 lipca.br. Ankieta jest anonimowa..

Uwaga ważne!
Jeśli do Państwa z ankietą dotarli już radni, sołtysi lub pracownicy OPS prosimy 

o niewypełnianie ankiety w wersji elektronicznej.

Z ŻYCIA GMINY
Gmina Ogrodzieniec przystąpiła do 
przebudowy dróg gminnych. Realiza-
cja zadania pn. „Dostęp do centrum 
administracyjno-kulturalno-oświato-
wego" w Ogrodzieńcu obejmuje ulice 
- Mostowa i Kopernika oraz ciąg ulicy 
Szkolnej w Ogrodzieńcu z budową 
chodnika i wodociągu rozdzielczego 
oraz odcinków przyłączy wodocią-
gowych w rejonie. Otrzymane dofi-
nansowanie na ten cel wynosi 1 482 
946,00 zł, czyli 75% wartości zadania.

 v ogrodzieniec.pl

Reklama
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Świadczymy 24 ggooddzziinnnnyy serwis produktów firmy LG

Informacje
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Zawiercie pamięta o Bogdanie Dworaku. - 
Wyjątkowy „Czwartek Literacki”

Kochał swoje miasto, a zawiercianie odwzajemniali się miłością do niego. 
Wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością, są ponadczaso-
we. W czwartek w Klubie Novum wspominaliśmy wybitnego pisarza i regio-
nalistę oraz Honorowego Obywatela Zawiercia – śp. Bogdana Dworaka.
Był człowiekiem o wyjątko-
wych zdolnościach i charyzmie, 
zawiercianinem z krwi i kości. 
Przez wiele lat organizował 
w naszym mieście „Czwartki 
Literackie”. Teraz odbył się 
pierwszy taki czwartek już bez 
Bogdana, chociaż on pozostał 
w naszych sercach. Tym ra-
zem wydarzenie było inne, niż 
wszystkie poprzednie: pełne 
zadumy, ale też uśmiechów, gdy 
wspominaliśmy nietuzinkowe 
poczucie humoru i młodzień-
czy zapał Bogdana. W tytule 
jednej ze swych książek napisał 
„Mieszkam za darmo w każdym 
z was”. I to prawda - mieszkał 
i nadal mieszka. Pisał nie tylko 
dla nas, ale i o nas. O miej-
scach, które wszyscy znamy 
i o ludziach, którzy chodzili 
tymi samymi ulicami, co on. 
Zawsze był dumny ze swoich 
korzeni i do tego samego na-
mawiał innych.
- Wprowadził mnie w świat 
kultury. Jestem mu za to bardzo 
wdzięczny. Zrobię wszystko, by 
pamięć o nim trwała. Jesteśmy 
jego przyjaciółmi i nie dociera 
do nas, że już odszedł - pod-
kreślał Prezydent Zawiercia 
Łukasz Konarski. - Trzeba 
dołożyć wszelkich starań, by 
dziedzictwo tego wspaniałego 
człowieka zostało uhonoro-

wane. Czy to będzie nadanie 
zawierciańskiej bibliotece imie-
nia Bogdana, czy też specjalna 
ławeczka, bezsprzeczne jest to, 
że taka osoba jak Bogdan na to 
po prostu zasługuje - zaznacza 
Prezydent Zawiercia.
W wyjątkowym „Czwartku 
Literackim” wzięli udział m.in. 

poeci Olgerd Dziechciarz, 
Ja rosław Nowosad, Ra fa ł 
Kierzynka oraz Marek Krystian 
Emanuel Baczewski. Nie zabra-
kło także zespołu Tubis Trio. 
To pierwsze, ale na pewno nie 
ostatnie takie wydarzenie.

 v Zdjęcia: Sławomir Smoleń 
Jurassic Photo Team 
Źródło: zawiercie.eu

Piknik w Bibliotece
Wakacje w pełni rozpoczęte. Dla wszystkich dzieci z terenu gminy Pilica, 
pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy zorganizowali 
„Letni piknik”, który odbył się 22 lipca (środa).
W słoneczny dzień odwiedziła nas 
duża grupa dzieciaczków do lat 
12, bo aż 44 uczestników. Rodzice 
mogli zostawić swoje pociechy pod 
opieką pań bibliotekarek, jak rów-
nież być uczestnikami w spotkaniu.
W godzinach dopołudniowych 
rozpoczęła się impreza i zajęcia 
edukacyjne mające na celu wyka-
zanie refleksu, sprytu, szybkości, 
kreatywnego tańca, pokonania 
toru przeszkód, a przede wszyst-
kim zapewnienia dobrej zabawy. 
Miło nam było gościć animatorkę 
zabaw ruchowych i integracyjnych 
„Panią Zagadką”, która wykre-
owała dla naszych Milusińskich 
bogaty repertuar z bańkami my-
dlanymi, przenoszeniem wody 
w kubeczkach, przemieszczanie się 
z balonem do wyznaczonego celu. 
Każde wykonane zadanie było na-
stępstwem do tanecznego układu 
z „Panią Zagadką” przy wesołej 

muzyce. Tor przeszkód, cieszył się 
dużym zainteresowaniem, gdyż 
miał na celu pokonanie trudnej 
drogi uwieńczonej karmieniem 
krwiożerczego rekina.
Nie zabrakło słodkiego poczę-
stunku i napojów z odpoczynkiem 
na kocach, jak to to zwykle na pik-
niku bywa.
Na zakończenie sympatycz-
nego spotkania były kiełbaski 

z grilla i wspólne fotki, które będą 
na pewno fajnym wspomnie-
niem z wakacyjnego „Pikniku 
w Bibliotece”.
Wsz y s t k im dz ięk ujemy z a 
wspólną zabawę i zapraszamy na 
kolejne spotkania cyklu „Wakacje 
w Bibliotece”.
Więcej informacji już niebawem.

 v pilica.pl

Ponad 100 osób wystartowało w Jurathlonie 2020
Za nami pierwsza edycja Jurathlonu. Bieg przyciągnął na Jurę Krakowsko-Częstochowską 
ponad 100 uczestników, którzy rywalizowali na dystansach 6, 12, 18 oraz 24 km. 
Biegacze startowali i finiszowali 
w Piasecznie w gminie Kroczyce, 
ale pętla (6 km) przebiegała m.in. 
w okolicach Zamku Bąkowiec 
w Zaw ierc iu - Ska rż ycach. 
Zmagania oficjalnie rozpoczęła 
Sekretarz Gminy Kroczyce Ewa 
Kaziród - Kula. Nagrody najlep-
szym zawodnikom wręczali: ho-
norowy patron imprezy Prezydent 
Zawiercia Łukasz Konarski, Sołtys 

Piaseczna Małgorzata Stolarczyk, 
Witold Leśniak ze Szlacht y 
Skarżyckiej oraz Honorata Wróbel 

- Głowacka z Active Jura, organi-
zator wydarzenia.

 v zawiercie.eu

698805242,510 190038
gwarekzawiercianski@wp.pl

REKLAMAWGAZECIE
BEZWYCHODZENIA
ZDOMU

NIECZEKAJ IDOŁĄCZ
DONAJLEPSZYCH!

Docieramy
bezpłatnie do ponad
40miejscowości!

• Kuchenne • Szafy i garderoby • Łazienkowe • Biurowe
• Pokojowe • Stoły • Krzesła • Ławy • Komody • RTV

Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR
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Bądź aktywny i dołącz do Projektu!
W niedzielę, w Parku Miejskim A.Mickiewicza w Zawier-
ciu, ruszył projekt Aktywne Zawiercie z siłownią Interfit 
Club Zawiercie. Trening Summer Body poprowadziła 
Agata Panek. Lato w pełni pogoda dopisuje i czas popra-
cować nad formą w dodatku na świeżym powietrzu! 
Dlatego  serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia.

Stowarzyszenie Koło Aktywnych Kobiet „W KOBIETACH SIŁA”

Zaprasza do udziału w PROJEKCIE  
,,SPORT I WSPÓLNE SPOTKANIA LEKARSTWEM NA NUDĘ”  

do strażnicy OSP Sadowie
W programie :

ROZGRYWKI W PIŁKĘ SIATKOWĄ  
- turniej – 09, 16.08.2020 (niedziela) godz. 16.00-18.00

ROZGRYWKI W BILARDA, TENISA STOŁOWEGO, PIŁKARZYKI 
-  spotkania towarzyskie - 9, 16, 23.08.2020,  

6, 13, 20.09.2020 (niedziela) godz. 16.00 - 18.00  
ĆWICZENIA NA BIEŻNI I ROWERKU TRENINGOWYM DLA CHĘTNYCH. 

DBAJĄCYCH O SWOJĄ KONDYCJĘ FIZYCZNĄ 
- 9, 16, 23.08.2020, 6, 13, 20.09.2020 (niedziela) godz. 16.00-18.00

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT  
- 30 sierpnia 2020 r. godz. 16.00 - 19.00

Z KONKURSAMI: 
• tor przeszkód dla najmłodszych z nagrodą za udział dla każdego uczestnika,
• „Mam talent” dla wszystkich chętnych,
• rozgrywka finałowa w piłce siatkowej,
• wręczenie nagród dla zwycięzców w piłce siatkowej za zajęcie I, II i II miejsca,
• poczęstunek dla uczestników projektu.

Spotkanie organizacyjne i zapoznanie z regulaminami odbędzie się 
02.08.2020 (niedziela) w Strażnicy OSP Sadowie o godz.16.00.

ZAPRASZAMY
Dofinansowano ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie ” Polsko-Amerykańskiej  
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce  

oraz Ośrodka  Centrum Inicjatyw Lokalnych  w Zawierciu.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW "PRZYJAŹŃ"

Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 123D, tel.: 570 070 006

TACHOGRAFY CYFROWE
AKUMULATORY
KLIMATYZACJA
STARY CZYNNIK R134A: 229 zł*
NOWY CZYNNIK R1234YF: 349 zł*
* w cenie 100 g czynnika, za każde kolejne 100 g: stary czynnik 20 zł, nowy czynnik 60 zł
KLIENCI OSKP PRZYJAŹŃ - odgrzybianie klimatyzacji GRATIS!

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTRYCZNE

Instalacje Elektryczne
Instalacje Alarmowe

Instalacje Odgromowe
Monitoring

Pomiary
Instalacja osprzętu elektrycznego

Pogotowie elektryczne 24/h

505 747 599
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KĄCIK KULINARNYKĄCIK KULINARNY

WYTRAWNE MUFFINY  
NA ŚNIADANIE – DIETA SIRT
Witam dla Was nowość ponieważ od zeszłego tygodnia jemy 
według założeń diety SIRT. To ta dieta na której schudła Adelle. 
Charakteryzuje się ona, jedzeniem produktów bogatych w sirtuiny 
czyli między innymi są to jarmuż, szpinak, rukola, daktyle, matcha .. 
czy kieliszek czerwonego wina ;) . Zmienił się zatem nasz jadłospis.
Jak się czujemy ? Genialnie, zadzi-
wiające jest to w moim przypadku, że 
od tygodnia nie czuję uczucia głodu, 
chęci zjedzenia czegoś. A jedyne co 
odczuwam to pusty żołądek – i to jest 
całkiem fajne uczucie ;)
Jak kilogramowo, zapytasz. No, zle-
ciało na razie 4 kg, wiem pewnie to 
woda .. ale i tak fajnie się o tym myśli.
Jedzenie mamy zdecydowanie bardzo 
warzywne i zdrowsze. Mięso też jest 
dozwolone, żeby nie było ;)
Dzisiaj na późne śniadanie zrobi-
łam sobie muffiny. Tym razem na 
wytrawnie.

Wytrawne muffiny  
na śniadanie na  
diecie Sirt (i nie tylko)
• 2 jajka
• niepełna szklanka 

mąki gryczanej
• 1/2 cebuli czerwonej
• 1 duży ząbek czosnku
• 1/3 niedużej cukinii
• garść szpinaku
• 2 łyżki pokrojonego 

w drobne kawałki 
sera cheddar

• 1/2 łyżeczki chilli
• 1 malutka słodka papryka

• łyżeczka kaparów
• garść jarmużu
• 1 malutka słodka pa-

pryka czerwona
• garść rukoli
• 1/2 łyżeczki proszku 

do pieczenia
• 5 połówek orze-

cha włoskiego
• świeżo mielony 

pieprz do smaku

Piekarnik nastawiłam na 180 C.  
Formę do muffinek wyłożyłam pa-
pierem do pieczenia, pociętym na 
mniejsze kawałki.

Do miseczki wybiłam jajka i dokład-
nie wymieszałam, dodałam mąkę 
i znowu porządnie połączyłam – 
trochę to trwało. Cebulę pokroiłam 
w bardzo cienkie piórka. Czosnek ob-
rałam i pokroiłam drobno. Cukinię 
umyłam i starłam na tarce. Wszystkie 
składniki przełożyłam do miseczki 
z mąką i jajkami. Dokładnie wymie-
szałam.  Przełożyłam łyżką masę do 
foremek, na każdej ułożyłam po ka-
wałku orzecha.
Piekłam je 30 minut w 180 C.
2 takie sztuki na śniadanie i już je-
stem pełna :)

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

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

DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE

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

30.07 - 31.07 Apteka Przy Almedzie  
ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03

1.08 - 2.08 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

3.08 - 4.08 Apteka Far-Med  
ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

5.08 - 6.08 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

7.08 - 8.08 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Piłsudskiego 81F 32 678 37 10

9.08 - 10.08 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

11.08 - 12.08 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Sikorskiego 21A/2/4 32 494 13 50

13.08 - 14.08 Apteka Rodzinna  
ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

15.08 - 16.08 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

17.08 - 18.08 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Piłsudskiego 16 736 698 065

19.08 - 20.08 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 32 494 13 02

21.08 - 22.08 Apteka Słoneczna  
ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64

23.08 - 24.08 Apteka ul. Reymonta 1 32 670 78 21

25.08 - 26.08 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 571 322 407

27.08  Apteka Śląska Pharmaland 
ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

„MUR DUCHÓW”  SARAH MOSS
Ojciec Silvie jest kierowcą autobusu, ale jego prawdziwa pasja to historia Wielkiej Brytanii. W trakcie 
letniego urlopu zabiera żonę i nastoletnią Silvie na obóz antropologiczny, którego uczestnicy odtwa-
rzają życie w epoce żelaza wraz ze wszystkimi niedogodnościami. Obóz ma charakter naukowy, jednak 
zaciętość i bezkompromisowy charakter ojca Silvie sprawiają, że przeradza się on w spektakl dominacji 
mężczyzny nad rodziną. Pasja staje się obsesją, która prowadzi do ślepej wiary w konieczność prakty-
kowania dawnych rytuałów, nawet za cenę ludzkiego życia.

„ZASTRASZENI”  JOANNA DULEWICZ
Makabryczne morderstwa, które dzieli trzydzieści lat, a łączy niemal wszystko…
Niedługo po awansie w szeregach policji Patryk Wroński ma poprowadzić wyjątkowo trudną sprawę. 
W województwie świętokrzyskim na przestrzeni kilku miesięcy zostają odnalezione kolejne fragmenty 
ludzkiego ciała. Trop prowadzi do byłego ormowca, którego trzydzieści lat wcześniej podejrzewano 
o dokonanie podobnej zbrodni. Ofiarą był wówczas brat inspektor Leny Chmiel – przełożonej Wrońskiego.
Eryka Olbracht, szefowa prywatnego szpitala, od dłuższego czasu dostaje niepokojące wiadomości od 
swojego męża, który ukrywa się przed policją. Kiedy ten doprowadza do porwania jej matki, kobieta 
podejmuje ryzykowną grę, w której stawką są nie tylko olbrzymie pieniądze, ale i ludzkie życie. Jak 
się okazuje, jedna i druga sprawa ściśle się ze sobą łączą, jednak w zupełnie inny sposób, niż mogłoby 
się wydawać. Obydwie stanowią przy tym zaledwie przedsionek brudnego i bezwzględnego świata, 
w którym człowiek jest wyłącznie towarem.

„PIONIERZY. LUDZIE, KTÓRZY ZBUDOWALI AMERYKĘ”  
DAVID MCCULLOUGH

Dramatyczna panorama początków Ameryki nakreślona piórem dwukrotnego zdobywcy Nagrody 
Pulitzera! Po wojnie o niepodległość zakończonej pokojem wersalskim w 1783 roku Amerykanie wzbo-
gacili się o nowe tereny, nad którymi dotychczas panowali Brytyjczycy. Ogromne, bogate w surowce 
terytorium na północny zachód od rzeki Ohio czekało na białych osadników.
Pionierzy często podróżowali grupami, krytymi wozami, w których przewozili cały swój dobytek. 
Wyprawa na północny zachód wymagała nie lada odwagi – tereny te były zasiedlone przez plemiona 
indiańskie, które często wchodziły w konflikt z osadnikami. Amerykańscy pionierzy, pokonując kolejne 
trudności, zakładali osady i miasta, uprawiali ziemię, tworzyli kraj, który znamy dzisiaj – pełny wartości 
i ideałów, ale również z krwawą historią.

„DAJ NAM JESZCZE SZANSĘ” SYLWIA TROJANOWSKA
Zwyczajny dzień, trzy osoby i jedna chwila, która zmieni ich życie na zawsze. Kamila to niezależna kobieta, 
która mimo życiowych trudności nie rezygnuje z kariery. Chciałaby zapomnieć o pewnym mężczyźnie, 
ale nie potrafi wymazać go z pamięci. Olgierd marzył o samodzielności i pracy według własnych zasad. 
Przejął jednak firmę ojca, założył rodzinę, a teraz stara się pogodzić obowiązki męża, ojca i biznesmena.
Marta popełniła jeden błąd, przez który zniszczyła swoje małżeństwo. Nie oczekiwała, że jeszcze będzie 
szczęśliwa i znów się zakocha. Kamila, Olgierd i Marta będą musieli podjąć decyzje, które wpłyną na 
przyszłość najważniejszych dla nich osób. Czy znajdą dość sił, aby poradzić sobie z trudnościami i napra-
wić błędy przeszłości? Sylwia Trojanowska tworzy przejmujące historie, których długo nie zapomnicie.

WARTO PRZECZYTAĆ ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

SZTEFAN, EDGAR I OTTO  
PIĘKNE MALEŃKIE KOTECZKI:

Przedstawiamy Sztefana, Edgara i Otto – 
prześliczne małe kotki, które trafiły pod 
naszą opiekę. Ich mama to Katharina (także 
jest już u nas).
Kociaki na razie troszkę się boją, ale wkrótce 
będą kochanymi maluszkami. Potrzebują 
czasu na adaptację i dużo głaskania :).
Kociątka są prześliczne, wyjątkowe. Wyma-
gają sporo opieki, ale z pewnością odwdzię-
czą się nowemu opiekunowi mrucząc na 
kolanach czy przy szyi.
Bardzo prosimy o dobry i kochający dom 
dla maluchów.
Obecnie Sztefanek, Edgarek i Otto mają 
około 7-9 tygodni. Będą mogły jechać do 
nowych domów około 15.07.2020 r.
Profilaktyka:
Kotki otrzymają komplet szczepień, odro-
baczeń. Są zaczipowane.
Po osiągnięciu dojrzałości zostaną wyste-
rylizowane i jest to bezwzględny warunek 
adopcji.
Sterylizacja zwierząt adoptowanych 
z naszego schroniska jest u nas bezpłatna.

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

RUDOLF
UROCZY RUDY PRZYTULAK.

Rudolf trafił do nas 2 lata temu zdezorien-
towany i wystraszony tak jakby ktoś się go 
pozbył na "stare lata". Obecnie Rudolf to 
nie ten sam psiak co na początku. Mimo 
swego wieku (ponad 10 lat) jest radosnym 
i pogodnym zwierzaczkiem.

Usposobienie:
Rudolf to psiak wspaniały, kochany, przemiły. 
Na pewno miał kiedyś dom lub przynajmniej 
kogoś, kto go lubił, okazywał serce i dbał 
o niego. Rudolf wie co to spacer, co to głaska-
nie, przytulenie i ciepło ze strony człowieka.
Chętnie przytula się do opiekunów i daje się 
głaskać. Rudolf ładnie chodzi na smyczy, jest 
pieskiem bardzo posłusznym.
Rudolf uwielbia przysmaki chętnie po nie 
sięga np. w zabawie.  Do psów jest łagodny, 
nikogo nie skrzywdzi. Bardzo zależy nam, 
by w końcu znalazł dom. Zasługuje na praw-
dziwą rodzinę.

Zdrowie:
Rudolf to piesek starszy; ma około 11-12 lat, 
ale jest w dobrej kondycji. Ma zęby w dobrej 
formie, obecnie wyczyszczone wyglądają 
ładnie i zdrowo.Rudolf waży około 30 kg.

Profilaktyka:
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest 
zaczipowany i wykastrowany. Bardzo prosimy 
o dom dla tego rudego miziaka. Zasługuje na 
troskę i opiekę, to wspaniały piesek.

ŁONDER
DZIELNY PIESEK Z JEDNYM OCZKIEM

Przedstawiamy Łonderka – spokojnego, 
grzecznego pieska, który trafił pod naszą 
opiekę po wypadku.
Psiak otrzymał uraz w głowę, w wyniku któ-
rego wypadło mu oczko.
Niestety piesek został do nas zgłoszony 
dopiero jakiś czas po wypadku i pomimo 
prób ratowania oczka ostatecznie musiało 
ono zostać usunięte.
Obecnie Łonderek czuje się dobrze, wraca 
do zdrowia. Na szczęście ma jeszcze drugie 
sprawne oczko.

Usposobienie:
Łonderek jest bardzo dzielnym pieskiem. 
Dobrze znosi zabiegi profilaktyczne i wetery-
naryjne, współpracuje z opiekunami.
Na spacerach Łonderek jest grzeczny choć 
zainteresowany otoczeniem. Nie szarpie i nie 
wyrywa się na smyczy, miło jest iść z nim na 
spacer. Psiak załatwia swoje potrzeby na 
spacerach, nie sprawia problemów, nie jest 
hałaśliwy. To bardzo miły, grzeczny, dojrzały 
psiak, który zasługuje na nową szansę – praw-
dziwy DOM. Bardzo prosimy o szansę.
Łonderk jest średniej wielkości, waży około 
16 kg, obecnie ma około 5-6 lat.

Profilaktyka:
Piesek otrzyma komplet szczepień, jest 
w trakcie leczenia. Został odrobaczony 
i odpchlony. Jest zaczipowany i został 
wykastrowany.

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

www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779
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KRZYŻÓWKA SUDOKU
Poziomo:
1. Dół na fundament
4. Orszak sań zaprzężonych w konie
7. Oddział jazdy w wojsku rzymskim
8. Pot. szybki bieg człowieka
9. Na wierzbie wiosną
10. Imię Świątek, tenisistki
11. Odrzucane przez brakarza
12. Szklane kapilary
13. W ręku grafficiarza
16. Godło plemienia Indian
20. Uczulony na pogodę
21. Dawniej odrabiana przez chłopów
22. Wyszczególnienie czegoś
23. Alkan w ropie naftowej

Pionowo:
1. Dziwaczny ruch ciała tancerza
2. Najmniejszy wśród ptaków
3. Nonszalancko o dokumentach
4. Ani Mru-Mru z Lublina
5. Wojskowy szpital polowy
6. Ogół członków zespołu; kolegium
14. ... Śląskie, miasto w pobliżu
Bytomia
15. Odrzuca istnienie Stwórcy
17. Cząstka, która odskoczyła od
całości
18. Na północ od Łotwy
19. Jerzy Duda-..., malarz

Wypełnij diagram w taki sposób,
aby w każdym wierszu, w każdej
kolumnie i w każdym z dziewięciu
pogrubionych kwadratów 3x3
znalazło się po jednej cyfrze

od 1 do 9.

Litery na zielonychpolach czytane
odgóry dodołu utworzą hasło.

Powodzenia!

Wyjeżdżasz na urlop? Zobacz, jak zadbać  
o samopoczucie i zdrowie w trakcie wakacji

Atrakcyjny wygląd na plaży jest bez wątpienia marzeniem zarówno wielu kobiet, 
jak i mężczyzn. Co jednak jeżeli wypoczynek zbliża się wielkimi krokami, a nam 
zabrakło czasu na odpowiednie przygotowanie? W ramach Lata Centrum Praskie-
go Koneser eksperci podpowiadają, jak zadbać o siebie przed i na urlopie, by czuć 
się dobrze we własnym ciele i odpowiednio zregenerować się podczas wakacji. 

Jedz mądrze i pij wodę
Kluczem do dobrego samopoczucia 
często jest… jedzenie. Odpowiednie 
odżywianie pozwala nie tylko zapo-
biegać wielu schorzeniom, ale także 
poprawić wygląd. I nie chodzi tu wy-
łącznie o zgubienie kilku zbędnych 
kilogramów. Zdrowe i lekkie posiłki 
z pewnością pomogą  w uniknięciu 
problemów żołądkowych i przyczy-
nią się do relaksu na plaży czy pod-
czas górskiej wędrówki.  
Równie ważne dla naszego organi-
zmu jest systematyczne picie wody. 
Bez względu na to czy preferujemy 
aktywny, czy bierny wypoczynek. – 
Wysoka temperatura, w połączeniu 
ze słońcem i nawet niewielkim wy-
siłkiem fizycznym, może w krótkim 
czasie doprowadzić do odwodnie-
nia organizmu. A co za tym idzie, 
złego samopoczucia lub w skrajnych 
przypadkach utraty przytomności. 
Dlatego tak ważne jest regularne 
uzupełnianie płynów. Najlepiej 
postawić na wodę mineralną, która 
uzupełni utracone elektrolity. 
Dobrze także wybierać przekąski, 
takie jak arbuz czy ogórek, składające 
się w ponad 90 proc. z wody – za-
uważa  mgr Celina Kinicka, dietetyk 
kliniczny z Centrum Medycznego 
Damiana Koneser. 

Aktywność fizyczna 
wulkanem endorfin 

Jeżeli przed wymarzonym wyjazdem 
nie udało się zgubić kilku zbędnych 
kilogramów, nie warto rezygno-
wać z aktywnego wypoczynku. 

Ćwiczenia, zarówno podczas urlopu, 
jak i na co dzień, pozwolą na zbudo-
wanie dobrej formy i… poprawienie 
nastroju. Endorfiny, czyli popularne 
hormony szczęścia, najintensywniej 
produkowane są właśnie podczas 
treningu. Co więcej, ich podwyż-
szony poziom utrzymuje się do kilku 
godzin po wysiłku. – Nawet najbar-
dziej wakacyjne kurorty to nie tylko 
woda i piasek. Odpoczywając nad 
morzem czy jeziorem warto spróbo-
wać nowej aktywności, która zmobi-
lizuje ciało do wysiłku. Kitesurfing, 
windsurfing, kajakarstwo czy zwykłe 
pływanie to sporty, które pozwolą 
nam udanie spędzić urlop nad wodą. 
Oprócz aktywności na powietrzu 
podczas urlopu można skorzystać 
z treningów online na platformie 
Yes2Move.com – podkreśla Adrian 
Stachacz  z klubu fitness ZDROFIT 
Koneser. 

Bezpieczne opalanie
Podstawą bezpiecznych wakacji 
z pewnością jest krem z filtrem UV. 
Należy go aplikować co 

2-3 godziny, a także po każdym 
kontakcie z wodą. Ważne, aby 
chronić nie tylko skórę, ale też 
włosy. Dlatego warto zaopatrzyć 
się w kosmetyki chroniące je przed 
promieniowaniem słonecznym, 
słoną wodą i wysoką temperaturą. 
Odpowiednie przygotowanie ciała 
do opalania pozwoli cieszyć się pięk-
nym odcieniem skóry przez dłuższy 
czas. Przed kąpielą słoneczną warto 
zastosować preparat z beta-karote-
nem, czyli prowitaminą A. Oprócz 
tego, że nada on skórze zdrowego 
kolorytu, to jeszcze doskonale za-
bezpieczy przed promieniowaniem 
UV. Będzie także przeciwdziałał 
wolnym rodnikom, które powodują 
starzenie się skóry. 

Przede wszystkim zdrowie
Najważniejszą receptą na udany urlop 
jest relaks i zapomnienie o codzien-
nych sprawach. Nie należy odmawiać 
sobie również małych przyjemności, 
pamiętając jednak, że dieta i trening 
to nie tylko odchudzanie. To przede 
wszystkim lepsze samopoczucie. 
A przecież o to właśnie chodzi.

Urlop w stylu eko. O czym pamiętać 
podczas wakacji na łonie natury

Pandemia koronawirusa sprzyja turystyce krajowej. Rezygnacja z zagranicznych 
wyjazdów to dla części osób doskonała okazja do zwiedzenia niepoznanych 
dotąd regionów Polski. Zwłaszcza tych, które nie są odwiedzane tłumnie przez 
wczasowiczów. Wybierając tego rodzaju miejsca, warto sobie przypomnieć, jak 
postępować, by nie wyrządzić szkody przyrodzie.
Wakacje to dla wielu osób czas 
beztroski. Jednak tak, jak w miej-
scach publicznych, również na łonie 
natury obowiązują określone za-
sady, których należy przestrzegać. 
Będąc w górach nie wolno schodzić 
z wytyczonego szlaku. Po pierwsze, 
może być to niebezpieczne, np. ze 
względu na nieodległą przepaść.
Po drugie, tego rodzaju drogi często 
przebiegają przez parki narodowe. 
Znajdujące się w ich granicach eko-
systemy są zatem pod szczególną 
ochroną. Zabronione jest m.in. 
zrywanie owoców. Nawet jeżeli je-
żyny czy maliny wyglądają bardzo 
smakowicie. Podczas obcowania 
z przyrodą zachowujmy się też moż-
liwie cicho. Tak, by nie niepokoić 
okolicznej dzikiej zwierzyny.

Dystans nie tylko 
między ludźmi

Zgodnie z obecnymi przepisami, 
nadal konieczne jest utrzymywa-
nie odpowiedniego dystansu spo-
łecznego. Również w przestrzeni 
publicznej. Z tego obowiązku 
zwolnieni są m.in. domownicy 
oraz osoby, które zasłaniają usta 
i nos. Stosowną odległość należy 
zachowywać też w lasach czy par-
kach narodowych. I to nie tylko od 
innych turystów, ale także dzikich 
zwierząt.
– Trzeba pamiętać, że na łonie 
natury jesteśmy gośćmi,a miesz-
kańcy puszcz, łąk, rzek czy jezior 
są w tych miejscach gospodarzami. 
Nie powinniśmy więc podchodzić 

blisko zwierząt. Takie postępowa-
nie zaburzyłoby ich komfort życia 
i wywołałoby niepokój lub agresję. 
Tym bardziej nie wolno ich głaskać 
ani nawet dotykać. Zwłaszcza je-
żeli w pobliżu znajdują się młode 
– mówi Radosław Żuk, prezes 
Fundacji BOŚ.
Będąc na wycieczce poza miastem, 
nie można również dokarmiać 
zwierząt. Nawet zachowując odpo-
wiedni dystans. To bowiem zachęca 
np. dziki do coraz śmielszego od-
wiedzania terenów zamieszkiwa-
nych przez ludzi.

Nie zostawiaj 
„niespodzianek”

Kwestia dokarmiania zwierząt czę-
sto łączy się niestety z pozostawia-
niem przykrych prezentów przez 
turystów w lasach, nad jeziorem 
czy na plaży. Niektórzy, po zakoń-
czonym wypoczynku, „zapomi-
nają” zabrać ze sobą lub wyrzucić 
śmieci. – Nawet niepozorna guma 
do żucia to ogromne obciążenie dla 

ekosystemu. Tego rodzaju produkt 
rozkłada się przez ok. 5 lat. Jednak 
znacznie większym zagrożeniem 
są popularne opakowania z two-
rzyw sztucznych. Plastikowa torba 
może zatruwać środowisko przez 
500 lat, a butelka nawet przez 1000 
lat. Dodatkowo, tego rodzaju od-
pady są niebezpieczne dla zwierząt, 
szczególnie tych najmniejszych. To 
śmiertelne zagrożenie m.in. dla 
owadów, które nie potrafią w wielu 
sytuacjach wydostać się przez wą-
ski otwór z potrzasku – wskazuje 
Radosław Żuk.
Dobrym pomysłem, nie tylko 
na lato, jest zatem ograniczenie 
produkcji odpadów. Plastikową 
butelkę bez trudu można zastąpić 
wielorazową, a bardziej ekologiczną 
alternatywą dla „foliówki” jest torba 
bawełniana. Warto się nad tym 
poważnie zastanowić, bo śmieci 
produkuje
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ZAGINĘŁA MARZENA ŚLIWA
Policjanci z Łaz poszukują 47-letniej Marzeny Śliwy. Kobieta na początku lutego br. wyjechała 
w celach zarobkowych do Hiszpanii. Ostatni kontakt z zaginioną miał miejsce w połowie maja 
br. Od tamtej pory bliscy nie wiedzą co się z nią dzieje.

Policjanci z komisariatu w Łazach poszukują zaginionej Marzeny Śliwy. Kobieta w dniu 04 lute-
go br. wyjechała w celach zarobkowych do Hiszpanii. Do początku maja na bieżąco kontakto-
wała się z rodziną. 14 maja kobieta odezwała się jeszcze do znajomego mieszkańca gminy Łazy. 
Od tamtej pory nie nawiązała z nikim kontaktu.

Zaginiona ma 175 wzrostu, średnią budowę ciała, krótkie, wiśniowe włosy długości do ucha 
i brązowe oczy.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, proszone są o pil-
ny kontakt z zawierciańskimi policjantami - telefon 47 85 352 55, policjantami komisariatu 
w Łazach – telefon 47 85 356 10 lub z najbliższą jednostką Policji tel. 112. Wszelkie informacje 
można przekazać także za pomocą poczty elektronicznej lazy@zawiercie.ka.policja.gov.pl lub 
za pomocą formularza „Powiadom nas”.

W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość! Informujemy, że dalsze publikowanie wizerunku i danych osoby poszukiwanej (zaginionej) po 
ustaleniu miejsca pobytu lub uchyleniu podstawy prawnej jest nielegalne.

PODZAMCZE - KIEROWCA COFAJĄC POTRĄCIŁ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH DWIE OSOBY
Dnia 26.07.br. o godz. 13:15 w Podzamczu doszło do zdarzenia drogowego. Potrącone zostały 
dwie osoby. Jak ustalili policjanci, kierujący osobowym audi 24-latek, jadąc ul. Wojska Polskie-
go, szukał konkretnej posesji. Chciał tam zaparkować samochód. Mieszkaniec województwa 
małopolskiego zauważył interesujący go numer, kiedy przejechał już usytuowane w pobliżu 
przejście dla pieszych. 

Mężczyzna, chcąc tam wjechać, rozpoczął manewr cofania. W tym czasie na przejściu dla 
pieszych znajdowały się dwie osoby, które zostały potrącone. 40-latka została przewiezio-
na karetką do szpitala. Po 37-letniego mężczyznę przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Teraz policjanci ustalają 
szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.

POLICJANCI USTALAJĄ OKOLICZNOŚCI TRAGICZNEGO ZDARZENIA
22.07.br.j w Zawierciu przy ul. Borowej doszło do niecodziennego zdarzenia. Dwóch męż-
czyzn spożywało alkohol. Jeden z nich opuszczając miejsce spotkania, upadł na położone 
w pobliżu deski, wbijając sobie wystający gwóźdź w głowę. Na miejscu byli policjanci, straż 
pożarna, a także załoga karetki pogotowania. 48-latek został przetransportowany Lotni-
czym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. Mundurowi wyjaśniają szczegółowe okolicz-
ności zdarzenia.

Dnia 22.07.br o godz. 18:35 zawierciańscy policjanci zostali poinformowani o zakrwawio-
nym mężczyźnie, który leży na jednej z posesji przy ul. Borowej w Zawierciu. Jak ustalili 
mundurowi, doszło tam do niecodziennego zdarzenia. Dwaj mężczyźni spożywali alko-
hol. Po skończonym spotkaniu jeden z nich opuszczając już teren ogródka działkowego, 
upadł na składowane na posesji deski. Sytuacja była poważna, ponieważ wystający z deski 
gwóźdź wbił się w głowę 48-latka. Na miejscu poza załogą karetki pogotowia, interwenio-
wali także strażacy. Ratownicy podjęli decyzję o transporcie poszkodowanej osoby Lotni-
czym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. Teraz mundurowi będą ustalać szczegółowe okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia.

POLICYJNY DOZÓR DLA SPRAWCÓW POBICIA
Policjanci ze Szczekocin zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy dnia 19.07.br pobili 16-latka. 
Obaj usłyszeli już zarzuty i zostali objęci policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwa 
może grozić im kara do 8 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 19.07.br. w Szczekocinach, gdzie został pobity 16-latek. 
Sprawcy używali niebezpiecznych przedmiotów. Zadawali ciosy w głowę metalowym prętem 
i butelką. Młody mieszkaniec Szczekocin trafił do szpitala. Policjanci z miejscowego komisa-
riatu natychmiast zatrzymali sprawców. Jak się okazało, byli nietrzeźwi. 23-latek miał w orga-
nizmie prawie 2 promile alkoholu. Jego o 3 lata młodszy kolega – 1,5 promila. Mężczyźni usły-
szeli już zarzuty. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych napastników dozory policyjne. 
Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

KOLEJNY ROWER CZEKA NA WŁAŚCICIELA
Policjanci z komisariatu w Łazach szukają właściciela roweru, który znaleziono w miejscowo-
ści Hutki Kanki. Właściciela jednośladu prosimy o kontakt z dzielnicowym asp. Sylwestrem 
Kasperczykiem tel. 47 853 56 16, 723 658 262 lub z dyżurnym zawierciańskiej komendy tel. 
47 853 52 55.

Rower marki Montana został znaleziony w pobliżu zbiornika wodnego przy ul. Jurajskiej 
w miejscowości Hutki Kanki. Właściciel jednośladu proszony jest o kontakt z dzielnicowym 
asp. Sylwestrem Kasperczykiem tel.: 47 853 56 16, 723 658 262 lub tel. kom. 723 658 262,

e-mail: dzielnicowy.lazy12@zawiercie.ka.policja.gov.pl W tej sprawie można się także kon-
taktować z dyżurnym zawierciańskiej komendy tel. 47 853 52 55.

POLICJA

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

Tel.: 883 384 925 • Infolinia: 801 011 416
www.kolizja.eu

Bezpłatny bus zastępczy 
na wypadek kolizji

Rozwiązania 
dla 
firm

Czesci Motocyklowe,
Daniel Szendzielorz

MotoRiders - Części Motocyklowe Zawiercie
tel.: 507-167-531 • 42-400 Zawiercie, ul. Żabia 41 a

☎ 698 805 242
REKLAMA JUŻ OD 60 ZŁ BRUTTO

Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

• Diagnostyka układu
• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna

KONKURENCYJNE CENY!!!

C.R.C
car repair center

Blacharstwo

Lakiernictwo

Mechanika pojazdowa

Diagnostyka komputerowa

Renowacja aut zabytkowych

798 445 572
Zawiercie, ul. Wojska polskiego 74

MOBILNY SERWIS KOMPUTEROWY "LuXoMaT"

Kontakt codziennie od 700 - 2130 - tel. 731 565 418
www.luxomat.pl serwisluxomat@gmail.com

DOJAZD DO KLIENTA! • serwis, naprawa
laptopów i komputerów
• czyszczenie układów chłodzenia
• instalacja systemów
operacyjnych, programów

• doradztwo komputerowe
• FAKTURA VAT

• AUTO-HANDEL
SPRZEDAŻ
SAMOCHODÓW
KLASY PREMIUM

• WULKANIZACJA
• KLIMATYZACJA
- ODGRZYBIANIE
- PRZEGLĄDY
- SERWIS

POMOC
DROGOWA

Reklamy
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ul. Króla KazimierzaWielkiego
29pokój 34, 32-300Olkusz

gwarekzawiercianski@wp.pl

GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl
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pon. - pt. w godz. 900 - 1500
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• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice • Fugasówka • 
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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.

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ 

• PROTEZY 
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ

• PROTEZY ZĘBOWE 

• NAKŁADKI DO 
WYBIELANIA 

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

tel. 730 800 108 
Zawiercie, ul. Żabia 39 (na terenie sklepu Format)

Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 17.00, sob. 9.00 - 13.00

ELEKTRONARZĘDZIA • RTV • AGD
SPRZĘT OGRODNICZY

Sklep Angielski Zawiercie 

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v „WIKING I MAGICZNY MIECZ”  

Reżyseria: Éric Cazes;  Gatunek: Animacja;  Produkcja: Belgia/Francja/Niemcy 
• 2020-07-30 11:00 - 2D

 v „SCOOBY DOO” 
Reżyseria: Tony Cervone;   
Gatunek: Animacja/Komedia/Przygodowy;  Produkcja:USA 
• 2020-07-30 17:30 - 2D • 2020-07-31 17:30 - 2D,  
• 2020-08-01 15:00 - 2D • 2020-07-01 17:30 - 2D

 v „POLOWANIE” 
Reżyseria: Thomas Vinterberg; 
Gatunek: Dramat obyczajowy;  Produkcja: Dania/Szwecja 
• 2020-07-30 20:00 - 2D, 2020-07-31 20:00 - 2D

KONKURS FOTOGRAFICZNY  
DLA SENIORÓW  

„MÓJ ZACZAROWANY OGRÓD”
Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Porębie oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna w Porę-
bie serdecznie zapraszają 
wszystkie osoby, które ukoń-
czyły 60 lat do konkursu 
fotograficznego, w którym 
na zdjęciu uwiecznią swój 
ogródek, taras, balkon, 
działkę czy inne miejsce 
w naturze, które kochają 
i gdzie spędzają miło czas. 

W konkursie można zgłosić swój udział poprzez przesłanie 
zdjęcia. Do wysłanego i opisanego zdjęcia należy dołączyć 
podpisane Oświadczenie Uczestnika konkursu w przed-
miocie przekazania całości praw autorskich prac na rzecz 
Organizatorów Konkursu oraz w przedmiocie wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
wskazanym w poniższym oświadczeniu w przedmiocie 
przekazania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych (w formie zdjęcia lub skanu), które można pobrać 
z naszej strony internetowej :mokporeba.pl 

Adres e-mail: biblioteka@mbpporeba.pl
Termin nadesłania zdjęć: od 24.07.2020 r. do 20.08.2020 r.

Sprzedam! Volkswagen New Beetle Garbus  
2.0 Benzyna+LPG 115 km 1999 r.

Stan techniczny perfekcyjny, brak korozji, nowy rozrząd, świece, przewody 
zapłonowe, reduktor gazu, po wymianie oleju i wszystkich filtrów, orygi-
nalne 17-calowe alufelgi, komplet opon zima plus lato, ważny przegląd 
i ubezpieczenie, zarejestrowany w kraju. Cena 7800 zł.

Kontakt: 882-554-688

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

Czynne:

AKUMULATORY 
CIĄGOWICE

Sprzedaż • Serwis • Wymiana
Zapraszamy do autoryzowanej

stacji obsługi akumulatorów

tel. 32 671-90-41 • tel. kom. 502-034-851
www.startbat.pl

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

CENY
JUŻ OD 10 zł/m2

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

HURT-DETAL
• BOGATA OFERTA RĘKAWIC DLA KAŻDEJ BRANŻY!
• PRZYŁBICE, MASECZKI, OKULARY OCHRONNE
I INNE AKCESORIA BHP
• UBRANIA SPAWALNICZE
• OBUWIE OCHRONNE
• ODZIEŻ ROBOCZA

11 LISTOPADA 2/4, 42-400 ZAWIERCIE • TEL: 578 13 13 15, BIURO: 787 624 133

DOWÓZ NA TERENIE POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO GRATIS!!! KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

tel. 697 032 232
www.cisowa.com

To oszczędność 2000 zł na rok
w porównaniu do zwykłego szamba!

SZEROKI ASORTYMENT

USŁUGI ZWYŻKĄ

21
metrów

+48 608 394 729
+48 519 595 668

Atrakcyjne
ceny!

ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie,
tel: 32 670 26 06 • 602 395 436

e-mail: biuro@e-domax.pl • www.e-domax.pl

SCHODY I PARKIETY
Z DREWNA
SCHODY NA WYMIAR
- wykonanie i montaż
PARKIETY I PODŁOGI
- sprzedaż, montaż i cyklinowanie
Bogaty wybór materiałów
polskich oraz egzotycznych.

Reklamy


