
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, Wierbka, 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

Zadbaj o to,
co posiadasz
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 agentemPZU

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 22 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)

tel: 733 749 921

NOWY Salon OPTYCZNY
w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 106

polub nas na optyk.ogrodzieniec
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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

Podziękowali za plony
Obchodzone od wieków dożynki są okazją, by wyrazić Bogu swoją 
wdzięczność za pomyślnie zakończone żniwa. W niedzielę 23.08.br., 
podczas uroczystej Mszy Św. Dożynkowej w Bazylice Mniejszej pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła, delegacje z całego powiatu zawierciańskie-
go podziękowały za udane zbiory i wspólnie modliły się w intencji rolników.
Zgodnie z tradycją, dożynkowi 
Starości (w tym roku byli to repre-
zentujący sołectwo Skarżyce: Jadwiga 
Kaczmarzyk oraz Witold Leśniak) 
wręczyli chleby upieczone z tego-
rocznych zbóż na ręce gospodarzy 
uroczystości: Prezydenta Zawiercia 
Łukasza Konarskiego oraz Starosty 
Zawierciańskiego Gabriela Dorsa. 
Wcześniej dary ołtarza przeka-
zano na ręce Ks. Biskupa Andrzeja 
Przybylskiego i proboszcza Bazyliki 
Ks. Jana Niziołka.
Po nabożeństwie rozstrzygnięto na-
tomiast konkurs na Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy.
I miejsce otrzymało Koło Gospodyń 
Wiejskich Kocikowa- reprezentu-
jące Gminę Pilica, II miejsce Koło 

Gospodyń Wiejskich z Otoli repre-
zentujące Gminę Żarnowiec, a III 
miejsce Koło Gospodyń Wiejskich 
„Borowianki” ze Zdowa – reprezen-
tujące Gminę Włodowice.
Wyróżnienia otrzymali: Szlachta 
Skarżycka i Koło Pszczelarzy 

Zawiercie - reprezentujący gospo-
darzy dożynek, Koło Gospodyń 
Wiejskich Ryczów – reprezentujące 
Gminę Ogrodzieniec oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich Witów – re-
prezentujące Gminę Irządze.

 v zawiercie.eu

Integracja międzypokoleniowa
„Integracja międzypokoleniowa” – to tytuł szkolenia, w którym niedawno uczest-
niczyli m.in. seniorzy, grupa wolontariacka działająca przy MOPS w Zawierciu 
oraz członkowie Zawierciańskiego Forum Młodzieży.
O psychologicznych aspektach ko-
munikacji społecznej, konfliktach 
międzypokoleniowych oraz toleran-
cji, opowiadał uczestnikom ekspert 
z zakresu psychologii - dr Leszek 
Woszczek.
Szkolenie odbyło się w ramach 
projektu „Senior - Innowacyjny 
Oby w ate l ”  f i n a nsow a nego 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
(FIO), a jego inicjatorami była 
Zawierciańska Rada Seniorów.

 v zawiercie.eu

• 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

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

Budujemy rondo
Trwa budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Zawiercia. Obec-
nie prace prowadzone są poza pasem drogi wojewódzkiej i nie utrudniają 
ruchu samochodowego. Powstaje między innymi konstrukcja ronda.
Inwestycja jest możliwa, dzięki 
pozyskaniu dof inansowania 
ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych w ramach na-
boru wniosków na 2020 rok. 
Przetarg wygrała firma Tranzit. 
Chodzi o około 50 metrów drogi 
oraz rondo, które połączy nową 
drogę z drogą wojewódzką nr 
796. Będzie to zwieńczenie za-
chodniej obwodnicy miasta. To 
jedna z najważniejszych dro-
gowych inwestycji w powiecie 
zawierciańskim. Rondo ma po-
wstać w okolicach stacji diagno-
stycznej przy ulicy Obrońców 
Poczty Gdańskiej w Zawierciu. 

Złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie 
w wysokości około 
2 milionów złotych. 
Początkowo szaco-
waliśmy, że cała 
inwestycja może 
kosztować nawet 5 
milionów złotych. 
Po przetargu oka-
zało się, że całość 
b ę d z ie  k o s z to -
wała ponad 2 mln 
400 tys. zł brutto. Dodatkowo 
gmina wykona z własnych środ-
ków drogę od ronda przy ul. 
Obrońców Poczty Gdańskiej do 

wjazdu na tereny przemysłowe 
(koszt ponad 500 tys. zł).

 v zawiercie.eu

Budynki zmienią się nie do poznania
Ruszyły prace związane z termomodernizacją remiz OSP w Blanowicach 
i Łośnicach. Swoje oblicze zmieni także znajdująca się przy ul. Powstań-
ców Śląskich filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Dzięk i środkom pozyska-
n y m  w  r a m a c h  Z I T- ó w 
(Zintegrowanych Inwestycji 
Tery toria lnych), obiekty te 
przejdą prawdziwą metamorfozę. 
Prace mają potrwać do końca 
listopada. Warto podkreślić, 
że przyznane dofinansowanie 
stanowi aż 85 procent wartości 
każdej inwestycji. Prace pro-
wadzone na terenie obiektów 
będą polegały m.in. na wymia-
nie okien oraz drzwi zewnętrz-
nych, dociepleniu ścian i dachu, 

wymianie instalacji centralnego 
ogrzewania i wymianie insta-
lacji elektrycznej (oprócz bu-
dynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy).
Dodatkowo na budynku OSP 
Blanowice zamontowana zosta-
nie  instalacja fotowoltaiczna. 
Docieplenie budynku OSP 
w Zawierciu - Blanowicach to 
koszt 616 tys. 725,26 zł (dofinan-
sowanie 483 tys. 79,83 zł) a ter-
momodernizacja filii miejskiej 
biblioteki wyniesie natomiast 

687 tys. 907,59 zł. Na ten cel 
Gminie udało się pozyskać 466 
tys. 752,95 zł dofinansowania.

 v zawiercie.eu

Informacje
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698805242,510 190038
gwarekzawiercianski@wp.pl

REKLAMAWGAZECIE
BEZWYCHODZENIA
ZDOMU

NIECZEKAJ IDOŁĄCZ
DONAJLEPSZYCH!

Docieramy
bezpłatnie do ponad
40miejscowości!

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
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Klimatyzacja pomoże przetrwać upały.  
Sprawdź, jak ograniczyć koszty jej użytkowania

Choć klimat w Polsce jest określany jako umiarkowany ciepły przejściowy, to w miesiącach letnich termometry czasem wska-
zują ponad 30°C. To aura, która wiele osób zachęca do wypoczynku na świeżym powietrzu, ale dla niektórych, m.in. dla senio-
rów, może być groźna. Dobrym pomysłem, niekiedy jedynym ratunkiem, jest wyposażenie mieszkania w system klimatyzacji. 
W ostatnich dwóch latach (2018-2019) miesiące letnie na obszarze 
całego kraju były ekstremalnie ciepłe. Nie brakowało dni z tempe-
raturą nie tylko powyżej 30°C, ale także 35°C – 26 czerwca 2019 
roku w Poznaniu odnotowano rekordowe 38°C. Co więcej, średnia 
miesięczna temperatura w stolicy Wielkopolski była wówczas 
wyższa od normy wieloletniej z lat 1971-2000 aż o 7°C.
Upałom towarzyszą problemy z równowagą wodną. Rok 2018 
był suchy, a w 2019 sześć miesięcy pod względem opadów za-
liczono do suchych. Dodatkowo czerwiec i lipiec, które na ogół 
charakteryzują się wysokimi opadami, zostały zakwalifikowane 
do bardzo suchych. Bezśnieżne zimy i coraz częstsze susze zagra-
żają zasobom wody, potrzebnej w przemyśle, rolnictwie i naszym 
codziennym funkcjonowaniu.

Jak radzić sobie z wysokimi temperaturami? 

Ulgę w czasie upałów – negatywnie wpływających na nasze samo-
poczucie – może przynieść klimatyzacja. Urządzenie, pozwalające 
na obniżenie temperatury w pomieszczeniu, znacząco zwiększa 
komfort w gorące dni. –  Decydując się na wyposażenie domu czy 
mieszkania w klimatyzator, należy zwrócić uwagę na jego para-
metry. Ważne jest, by dobrać odpowiednią moc klimatyzatora do 
powierzchni i kubatury. Zakup zbyt słabej jednostki nie pozwoli 
na efektywne chłodzenie pomieszczenia, a zbyt mocnej wygene-
ruje zbędne wydatki – mówi Anna Sawicka, ekspert ds. rozwoju 
strategii ekologicznej Banku Ochrony Środowiska. 
W przypadku standardowego pomieszczenia o wysokości ok. 2,5 
m, przyjmuje się, że na każde 10 m2 potrzebny jest 1kW mocy 
klimatyzatora. Jeżeli jest ono wyższe, można skorzystać ze wzoru 
wykorzystującego kubaturę – wówczas zakłada się, że każdy 1 m3 
wymaga mocy 40W. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę takie 
aspekty jak usytuowanie pokoju (np. pomieszczenie na poddaszu 
będzie zazwyczaj wymagało większej mocy urządzenia), ekspo-
zycja słoneczna, izolacja budynku, ciepło pochodzące z urządzeń 
czy liczba osób przebywających w pomieszczeniu. 

Istnieją różne rodzaje k lima-
tyzatorów. Jednostki typu split 
składają się z dwóch części: we-
wnętrznej i zewnętrznej. Takie 
rozwiązanie charakteryzuje się 
z reguły większą wydajnością 
i umożl iwia poprowadzenie 
instalacji np. do kilku pomiesz-
czeń. Z kolei k l imatyzatory 
monoblokowe (jednoczęściowe) 
są kompaktowe i mogą być prze-
noszone pomiędzy pokojami, 
tam gdzie są w danej chwili po-
trzebne. Nowoczesne urządzenia 
mogą również pełnić rolę pompy 
ciepła i dogrzewać pomieszcze-
nie w okresach chłodu.

Koszty nie muszą być duże

- Choć zakup urządzenia to wy-
datek kilku tysięcy złotych, samo jego użytkowanie nie musi być 
drogie. – Dobrym pomysłem jest wykorzystanie instalacji foto-
woltaicznej, która może zaspokoić zużycie energii elektrycznej 
klimatyzatora nawet w 100 proc. Zastosowanie energii słonecznej 
zmniejsza udział tej pochodzącej z węgla w miksie energetycz-
nym, dzięki czemu przyczyniamy się do ochrony środowiska – 
  zauważa Anna Sawicka. 
Mimo że niewielka instalacja fotowoltaiczna, o mocy 3 kW, to 
koszt co najmniej kilkunastu tysięcy złotych, nie oznacza to ko-
nieczności rezygnacji z technologii. Istnieją bowiem inicjatywy 
wspierające inwestycje w fotowoltaikę – np. w ramach prowadzo-
nego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej programu „Mój Prąd” można uzyskać dofinansowanie na-
wet 50 proc. kosztów przedsięwzięcia, do wysokości 5 tys. złotych. 
Inwestycja w instalację fotowoltaiczną w domach jednorodzinnych 
podlega odliczeniu w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. 

Warto również sprawdzić czy nasza gmina nie oferuje programu 
dofinansowania. Wygodnym i łatwo dostępnym dopełnieniem 
finansowania mogą być także środki z banku specjalizującego się 
w inwestycjach proekologicznych, np. w ramach EKO Kredytu 
PV w Banku Ochrony Środowiska.

Reklama
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Świadczymy 24 ggooddzziinnnnyy serwis produktów firmy LG
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Nowa dyrektorka MOPS
Martyna Tyszczak-Sołtysik została wybrana na stanowisko Dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu. Do ogłoszonego konkursu przy-
stąpiła tylko jedna kandydatka.
Martyna Tyszczak-Sołtysik od 
ośmiu lat zawodowo związana jest 
z MOPS Zawiercie. Dotychczas 
pełniła funkcję kierownika 
Działu Pomocy Środowiskowej 
i Obsługi Projektów. Jest absol-
wentką między innymi Wyższej 
Szkoły Umiejętności Społecznych 
w Katowicach i Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersy tetu 
Śląskiego w Katowicach.
Ukończyła także studia podyplo-
mowe w Wyższej Szkole Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej (specja-
lizacja z zakresu organizacji po-

mocy społecznej). Była między 
innymi koordynatorem wolon-
tariatu i pracownikiem socjal-
nym w Programie Aktywności 
Lokalnej osiedla Stary Rynek 
w Zawierciu.
- Dla mnie od zawsze najważniej-
sza była praca z ludźmi. Wiem, 
że warto pomagać. Przez wiele 
lat prowadziłam bezinteresowną 
działalność społeczną i anga-
żowałam się w wolontariat. Nie 
boję się nowych wyzwań i mam 
nadzieję, że moje dotychcza-
sowe doświadczenie zawodowe 

pozwoli im sprostać– mówi 
Martyna Tyszczak-Sołtysik.

 v zawiercie.eu

„POMAGAMY SERCEM”  
- w Łazach ruszyła akcja charytatywna

Niedawno w Łazach ruszyła akcja pn. „POMAGAMY SERCEM”, której inau-
guracja odbyła się na Osiedlu Podlesie przy ul. Częstochowskiej. Udział 
w plenerowym spotkaniu wzięli mieszkańcy Łaz, pomysłodawczyni chary-
tatywnej inicjatywy radna Edyta Wójcik, burmistrz Łaz Maciej Kaczyński 
oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach Damian Ociepka.
Punktem kulminacyjnym spotkania 
było ustawienie na skwerze dużego, 
czerwonego serca - symbolu chary-
tatywnej inicjatywy, do którego już 
można wrzucać plastikowe nakrętki.
W Łazach rozpoczęła się akcja 
POMAGAMY SERCEM, której 
celem jest pomoc osobom potrzebu-
jącym zamieszkującym Gminę Łazy 
w szczególności niepełnosprawnym 
dzieciom i dorosłym.
„W naszej Gminie jest dużo osób, 
które potrzebują różnego rodzaju 
wsparcia. Jednym ze sposobów po-
mocy tym mieszkańcom jest akcja 
pn. „Pomagamy sercem”. Na skwerku 
na Osiedlu Podlesie we współpracy 
z Gminą Łazy oraz Spółdzielnią 
Mieszkaniową w Łazach ustawi-
liśmy czerwone serce, do którego 
każdy może wrzucać plastikowe 
nakrętki. W ten sposób na począ-
tek pomagamy Arturowi Stajndor, 
jednak na wsparcie czekają kolejne 
osoby. Zachęcam mieszkańców, 
aby zaangażowali się w akcję, która 
powstała w słusznym celu. Dziękuję 
Gminie Łazy oraz Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Łazach, dzięki 
którym możemy realizować projekt” 
– powiedziała Edyta Wójcik.
W czerwonym sercu ustawio-
nym na terenie skweru przy ul. 
Częstochowskiej w Łazach będą 
gromadzone plastikowe nakrętki, 
poprzez recykling których będą gro-
madzone fundusze dla najbardziej 
potrzebujących osób.

A pierwszą z takich osób jest Artur 
Stajndor, który urodził się jako wcze-
śniak. „Artur jest dzieckiem bardzo 
pogodnym i wiecznie uśmiechnię-
tym. Niestety przed skończonym 
drugim rokiem życia, u Artura 
zdiagnozowano Mózgowe Porażenie 
Dziecięce – obustronne porażenie 
kurczowe. Diagnoza okazała się 
bardzo poważna. Walczymy w tej 
chwili o jak największe usamodziel-
nienie syna. Jest on dla nas całym 
naszym życiem – całym sercem. 
Nie wyobrażamy sobie życia bez 
niego. Bardzo często korzystamy 
z turnusów rehabilitacyjnych. 
Widać ogromne postępy każdej 
rehabilitacji. Artur chodzi i mówi. 
Niestety nasze możliwości finansowe 
stają się coraz bardziej ograniczone. 
Dodatkowo od dnia 06.11.2018r. 
trwają zabiegi podawania toksyny 
botulinowej, która bardzo korzyst-

nie wpływa na Artura." - mówi Tata 
i Mama Artura
POMAGAMY SERCEM i zbie-
ramy nakrętki - pomóżmy Arturowi 
wrócić do zdrowia!
23 lipca została odebrana pierwsza 
partia plastikowych nakrętek - ze-
braliśmy pawie 80 kg nakrętek. 
Dziękujemy Wszystkim zaangażo-
wanym w akcję!

 v lazy.pl

100. rocznica Bitwy Warszawskiej
Przejażdżki opancerzonym wozem SKOT, pokazy pojazdów militarnych, strzel-
nica i stoiska historyczne - to tylko niektóre z atrakcji Pikniku Militarnego, który 
odbył się w sobotę (15 sierpnia) w ramach obchodów 100-lecia Bitwy Warszaw-
skiej i Święta Wojska Polskiego.
Pamięć bohaterów uczczono 
m.in. podczas uroczystości przy 
Pomniku Nieznanego Żołnierza.
W  p a r k u  i m .  A d a m a 
Mick iewicza w Zawierc iu 
posadzono natomiast po-
błogosławiony 23 maja 2018 
r o k u  w  R z y m i e  p r z e z 
Papieża Franc iszka „Dąb 
Niepodległości”.
Zobaczcie zdjęcia z sobot-
nich wydarzeń autorstwa Pauli 
Soboty.

 v zawiercie.eu

    SAMOSPIS INTERNETOWY

    WYWIAD TELEFONICZNY

Wypełniając formularz na stronie 
spisrolny.gov.pl.

Dzwoniąc pod numer infolinii 22 279 99 99
i odpowiadając na pytania zadawane 
przez rachmistrza telefonicznego.

SPISZMY SIĘ, JAK NA ROLNIK�W PRZYSTA�O�

Udział 
w spisie 
rolnym

jest 
obowiązkowy!

wejd� na

spisrolny.gov.pl

Rolniku,
Twoje dane

są u nas 
bezpieczne!

os�b �zycznych �gospodarstwach indywidualnych�,
os�b prawnych,
jednostek organizacyjnych niemających osobowo�ci prawnej.

SPIS ROLNY BĘDZIE PROWADZONY 
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH:

    POPRZEZ:

Z rolnikami, kt�rzy nie spiszą si� samodzielnie skontaktują si� rachmistrzowie spisowi;
będzie to uwarunkowane sytuacją epidemiczną.

POWSZECHNY 
SPIS ROLNY
1.09.-30.11.2020
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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

Kaczkomaty i labirynt! Powstanie 
wyjątkowa ścieżka dla dzieci

Nauka przez zabawę. Taki cel przyświecał porębskim urzędni-
kom. Dzięki nim już niedługo nasze przedszkolaki i uczniowie szkół 
podstawowych zyskają wyjątkową atrakcję – ścieżkę dydaktyczno-
-przyrodniczą z mnóstwem niespodzianek na jej trasie.
Jak wygląda prawdziwy wilk? 
Jakie owoce spadają z dębu? I do 
czego służy kaczkomat? To tylko 
część niespodzianek, które cze-
kać będą na porębskie maluchy 
na trasie nowej ścieżki dydak-
tyczno-przyrodniczej. Powstanie 
w wyjątkowym miejscu – wzdłuż 
ulicy Rzecznej, śladem zbudo-
wanej w zeszłym roku ścieżki 
pieszo-rowerowej. 

W labiryncie wiedzy

Jak będzie wyglądać nowa po-
rębska atrakcja? Już dziś zdra-
dzamy jej szczegóły. Przy ścieżce 
staną urządzenia edukacyjne. 
– Różnego typu. Tak, aby dzieci 
miały naprawdę dużo dobrej 
zabawy – podkreślają odpo-
wiedzialni za inwestycję urzęd-
nicy z Referatu Gospodarki 
K o m u n a l n e j  i  O c h r o n y 
Środowiska Urzędu Miasta 
w Porębie. Zdradzają, że poza 
tablicami edukacyjnymi (np. ze 
zdjęciami f lory i fauny), dzieci 
skorzystają z labiryntu wiedzy, 
paneli obrotowych i… leśnych ła-
migłówek. Rozwiązując zadania, 
porębskie przedszkolaki i ucznio-
wie szkół podstawowych, poznają 
zwierzęta kryjące się m.in. w po-
rębskich lasach, dowiedzą się jaki 
kształt mają owoce leszczyny i co 
jedzą kaczki. – Skoro o kaczkach 
mowa, w ramach inwestycji po-

wstaną tzw. kaczkomaty, czyli 
zbiorniki z ziarnem, którym kar-
mić będzie można te sympatyczne 
zwierzęta – podkreślają autorzy 
projektu.

Atrakcja już niedługo 
będzie dostępna

Poza kaczkomatami, przy 
ścieżce zamontowane zostaną 
także nowe ławeczki i kosze 
na śmieci. Wykonawca ustawi 
również tablice z informacjami 
o naszym mieście. Będzie m.in. 

mapa Poręby wraz ze zdjęciami 
i krótkimi opisami porębskich 
obiektów turystycznych. 
Maluchy podczas spaceru – 
czyli wyjątkowej lekcji przyrody 
w terenie – dowiedzą się również 
m.in. o festiwalu prażonek, czyli 
najpopularniejszej imprezie z re-
gionalną potrawą w tle. Słowem; 
w formie zabawy, nauczą się wielu 
nowych i pożytecznych rzeczy.

umporeba.pl

Leżaki w parku nad Wartą
10 nowych, drewnianych leżaków pojawiło się w Parku Miejskim im. A. 
Mickiewicza. 4 leżaki znajdują się przy kręgu tanecznym, a 6 na odcinku 
pomiędzy „Bocianówką” a ulicą Leśną. 
Liczymy na to, że spodoba 
się Państwu to rozwiązanie. 
W najbliższych dniach pogoda 
będzie sprzyjać i śmiało można 
przetestować leżaki. Zachęcamy 
do spędzania czasu na świeżym 
powietrzu leżaki to świetne 
rozwiązanie na „przystanek” 
w trakcie spaceru lub po prostu 
dłuższy relaks z książką.  

 v zawiercie.eu

Rajd rowerowy "Śladami miejsc 
pamięci w Gminie Żarnowiec"

GOKSiT w Żarnowcu zorganizował 17 sierpnia 2020 r. rajd rowerowy 
"Śladami miejsc pamięci.." - drogami prowadzącymi przez pola, lasy, łąki 
naszej "Małej Ojczyzny" - pięknej, zielonej Gminy Żarnowiec.
Rajd zorganizowano w nawią-
zaniu do obchodów 100-le-
c i a  Bit w y Wa r sz aw sk ie j . 
Trasa rajdu w iod ła przez 
Łany Wielkie,  Łany Małe, 
Brzeziny i Małoszyce  -  dla 
bezpieczeństwa uczestników  
mniej uczęszczanymi drogami 
gminnymi. Młodzież poznała 
historię powstania „Pomnika 
Wolności” w Łanach Wielkich. 
Uczestnicy rajdu zatrzymali 
się także obok krzyża dzięk-
czynnego z 1918 r. na trasie 
Łany Wielkie - Łany Średnie, 
a tak że odszuka l i  w lesie 
„małyskim” grób Nieznanego 
Żołnierza z 1914 roku. Mijając 

po drodze liczne 
row y (okopy) - 
ślady z czasów II 
Wojny Światowej.
Rajd łączący przy-
jemne z pożytecz-
nym zakończył się 
ogniskiem i pra-
żonkami w alta-
nie Nadleśnictwa 
Olkusz na pięk-
nej leśnej polanie 
w Brzezinach tuż obok rzeki 
Pilicy.
GOKSiT składa serdeczne po-
dziękowanie dla sołtysa Łan 
Średnich - Pana Przemysława 

Wit kow sk iego z a  pomoc 
w z organ iz owan iu ra jdu , 
wsparcie logistyczne i opiekę 
nad dziećmi z Łan Średnich.

 v zarnowiec.pl 
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Złodzieje nie próżnują. 
Seniorze, nie daj się oszukać

Kreatywność oszustów i złodziei nie zna granic. Na wnuczka, na policjan-
ta, pracownika firmy telekomunikacyjnej, ośrodka pomocy społecznej 
– oszukują w świecie realnym, oszukują w internecie. – Drodzy seniorzy, 
bądźcie czujni, jeżeli coś budzi wasz niepokój – skontaktujcie się z zaufaną 
osobą lub zadzwońcie na policje. Z kolei do młodszych apeluję – rozma-
wiajcie ze swoimi rodzicami i dziadkami, informujcie ich o zagrożeniach 
– mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Chociaż coraz więcej mówi się 
o różnego rodzaju oszustwach 
jak najpopularniejsze chyba wy-
łudzanie pieniędzy metodą „na 
wnuczka” czy „na policjanta”, 
to wciąż słyszymy o kolejnych 
skutecznych przypadkach takich 
działań. Ofiarami najczęściej 
padają osoby starsze, które nie 
zawsze dostatecznie krytycznie 
podchodzą do tego, co usłyszą 
lub wyczytają w sieci.
Dlatego tak ważne jest, by uczu-
lać i ostrzegać osoby starsze. 
Drodzy seniorzy, nigdy, pod 
żadnym pozorem nie przeka-
zujcie obcym osobom żadnych 
pieniędzy, nawet jeżeli zapew-
niają one, że środki mają np. 
pomóc komuś znajomemu wyjść 
z kłopotów. Jeżeli ktoś was o to 
poprosi, skontaktujcie się z za-
ufaną bliską osobą i powiadom-
cie ją o tym fakcie, dzwońcie 
na policje. Nie wpuszczajcie do 
mieszkania obcych, akwizyto-
rów, nie podpisujcie żadnych 
umów bez konsultacji z zaufaną 
osobą i pod presją.

Oszustwa w sieci

Inną popularną niestety me-
todą oszustw w sieci jest nawią-

zywanie relacji przyjacielskich 
lub romantycznych np. za po-
średnictwem portali społecz-
nościowych, a następnie prośby 
o pożyczki mniejszych lub więk-
szych sum pieniędzy.
Na ten rodzaj oszustwa szcze-
gólnie narażone są osoby sa-
motne. To bardzo przykre, gdy 
ktoś nadużywa zaufania takiej 
osoby, by wyłudzić od niej pie-
niądze. A warto podkreślić, że 
oszuści potrafią się uwiarygad-
niać w nadzwyczajny sposób – 
np. wysyłając fikcyjne lub cudze 
zdjęcia, które mają potwierdzać 
tożsamość.

Nigdy nie przekazujmy niezna-
jomym żadnych pieniędzy, nie 
informujmy, jakie środki mamy 
na kontach czy w domu.

Uważajcie na swoich 
dziadków

Szefowa resortu rodziny zwraca 
się również do osób młodszych, 
by uczulały i rozmawiały ze 
swoimi rodzicami czy dziad-
kami, ale też ze starszymi sa-
motnymi sąsiadami.
Osoby starsze nie zawsze są 
świadome zagrożeń, dlatego 
warto o nich rozmawiać, ostrze-
gać. Ostrożności nigdy za wiele.

 v zarnowiec.pl

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

27.08 - 28.08 Apteka Śląska Pharmaland  
ul. 11 Listopada 2/4 32 7333088

29.08 - 30.08 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 6700161

31.08 - 1.09 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 6702222

2.09 - 3.09 Apteka Jurajska II  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 6724168

4.09 - 5.09 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 6702003

6.09 - 7.09 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 6721044

8.09 - 9.09 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 6721790

10.09 - 11.09 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 6712819

12.09 - 13.09 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 32 6783710

14.09 - 15.09 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 6721154

16.09 - 17.09 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Sikorskiego 21A/2/4 32 4941350

18.09 - 19.09 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 6466235

20.09 - 21.09 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20  32 6742009 

22.09 - 23.09 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 736698065

24.09 - 25.09 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 324941302



9

KĄCIK KULINARNYKĄCIK KULINARNY

SZPARAGI W CIEŚCIE FRANCUSKIM
Kocham szparagi, zielone szparagi to pyszna sprawa. Tym razem zrobiłam je 
inaczej niż zwykle. Teraz zapytasz jak to jest zwykle, a zwykle to zawinięte w boczek i ugri-
lowane lub upieczone w piekarniku.
Dzisiaj wpadłam na pomysł żeby je 
zawinąć w ciasto francuskie i takie 
na blasze upiec na grillu gazowym. 
Ostatnio wykorzystujemy go częściej 
niż piekarnik. Dlaczego ? szybciej się 
rozgrzewa przede wszystkim i zużycie 
gazu jest zapewne mniejsze ( tańsze ) 
niż prądu do nagrzania piekarnika.
Oczywiście możesz je też zrobić 
w piekarniku. Rozgrzej go do 200 C, 
wstaw blachę i piecz około 20 minut.
Dobra, koniec gadania, zróbmy 
szparagi.

Szparagi  
w cieście francuskim
• 2 pęczki szpara-

gów zielonych
• arkusz ciasta francuskiego

• chilli ( u mnie w młynku )
• jajko + mleko
• arkusz papieru do pie-

czenia + blacha
Szparagom odrywam zdrewniałe 
końcówki ( tu możesz więcej prze-
czytać o przygotowaniu szparagów ) .
Rozwijam ciasto francuskie i robię 
z niego cienkie paski ( od tej krótszej 
części ) . Każdego szparaga zawijam 
paskiem ciasta.  Szparagi układam 
na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia. Jak już wszystkie szparagi 
ułożę smaruję je rozkłóconym jajkiem 
z mlekiem.
Teraz posypuję je delikatnie chilli. To 
chilli doda takiego twista w smaku .
Wstawiam do zimnego grilla, roz-
grzewam go i po maks 15 minutach 

szparagi są gotowe. Uważaj ! nie piecz 
na całej mocy, bo ciasto się przypali 
od spodu. Włącz na 1/3 mocy grilla 

i patrz co jakieś kilka minut jak się 
sytuacja rozwija.

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

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

KLEOFAS - PRZEMIŁY MŁODY PSIAK
Kleofas waży niespełna 11-12 kg, ma około 1 roku. Jest 
jeszcze trochę jak psie dziecko. Schronisko to zdecydo-
wanie nie miejsce dla tak wrażliwego maluszka.

Usposobienie:
Psiak jest grzeczny i spokojny. Nie sprawia u nas żadnych 
problemów. Klerofasek potrafi chodzić na smyczy, nie cią-
gnie i nie wyrywa się podczas spacerów. To cichy zwierzak.
Gdy się do niego przychodzi liże po rękach, bywa, że gdy się 
ośmieli da całuska czy dwa ;). Z całą pewnością będzie dosko-
nale współpracował z całą rodziną.  Bardzo prosimy o dobry 
dom dla tego ślicznego maluszka. Zasługuje na najlepszy.

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest już zdrowy 
i w dobrej kondycji. Został odrobaczony i odpchlony. 
Jest zaczipowany i zostanie za kilka dni wykastrowany.

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 otrzymujemys                                     schroniskopsiepole.pl

OKTUŚ 
DELIKATNY I NIEŚMIAŁY PSIAK

Piesek ma maksymalnie około 1 roku, waży 17 kg, to jego 
właściwa masa ciała. Obecnie Oktusiek rozdaje buziaki, 
przytula się. To bardzo kochany zwierzak. 

Usposobienie: 
Oktuś jest bardzo łagodny, nikogo nie skrzywdzi. Do 
psiaków i do ludzi jest przyjazny. Psiak jest cichy, grzeczny, 
niekłopotliwy. Nie sprawia żadnych problemów, ładnie 
chodzi na smyczy. Bardzo prosimy o szansę i dom dla 
tego ślicznego zwierzaka. To wspaniały, kochany, łagodny 
maluch, który czeka na troskliwy, spokojny dom. 

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy. 
Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i został 
wykastrowany.

GAŁĄZKA  
PIĘKNA BIAŁO-CZARNA KOTECZKA

Gałązka jest cudowna, wapniała, prze-kochana. Uwielbia 
się przytulać, jest bardzo kontaktowa. Kicia obecnie ma 
około 1-1,5 roku, waży 3,5 kg, to jej właściwa masa ciała. 
Lubi się bawić, ale najbardziej z wszystkiego lubi się przy-
tulać. Kicia jest genialna. Dla Gałązki szukamy troskliwego, 
kochającego domu. Preferujemy domy niewychodzące.
Profilaktyka: Kotka ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowa. Została odrobaczona, odpchlona i zaczipowana. 
Gałązka jest już wysterylizowana.

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

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.

!!! ZAGINĄŁ YORK !!!
CAŁY CZAS SZUKAMY!

ROKITNO SZLACHECKIE pow. Zawierciański
21.04.2020 r. z posesji zaginął 14-letni FENIKS (umasz-
czenie stalowo-złote). Znak szczególny to krótki 
ogonek (kikutek). Waga 5 kg. Nie kastrowany. Piesek 
choruje na serduszko.
FENIKS POSIADA CZIP o nr.: 953000000740631

CZEKA WYSOKA NAGRODA!

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Wygładzanie rubinu
4. Dawniej o lekarzu
7. Archaik
8. Drugie imię autora „Powrotu posła”
9. ... Smietanina, b. ros. narciarka
10. Popularny niegdyś proszek do
prania
11. Pojazd bojowy na gąsienicach
12. Coraz częściej zastępuje skalpel
13. Zwany też kometką
18. Państwo piramid
19. Dawna marka komputerów
21. Jamajka w butelce
22. Mieć je w głowie, to być głupim
23. Rywalka coli
24. Patriarcha z arki
25. To, co budzi wstręt
26. Przodek Ukraińca

Pionowo:
1. Może złapać w wodzie
2. Sznur przy siodle kowboja
3. Dawny niem. „grosz”
4. Imię Monroe, amer. aktorki
5. Osłania wyrostki zębodołowe
6. Np. szekla lub akolada
14. Półbuty sportowe
15. Dostojna, starsza kobieta
16. Piesek z pol. kreskówki
17. „Biały ...”, western W. Wylera
19. A dla elektryka
20. Zastój twórczy

NAGRODY:

Małgorzata Rogala "CENNY MOTYW"

Małgorzata Łatka "MATNIA"

Litery na zielonychpolach
czytane odgóry dodołu utworzą hasło.

Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w
poniedziałek (31.08. br.) między 9.00 a 9.30 do redakcji
Gwarka Zawierciańskiego pod numer tel.: 510 190 038

i podadzą poprawne hasło mamy książki!

ZAPRASZAMY:
PN. - CZW. 12:00 - 22:00
PT. - SOB. 12:00 - 23:00
NIEDZIELA 12:00 - 22:00

TEL. 571 801 884
ZAWIERCIE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 13

TEL. 607 037 622, 607 037 218
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WSPÓLNE DZIAŁANIA POLICJANTÓW I PRZEDSTAWICIELI SANEPIDU  
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Zawierciańscy policjanci wraz z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno 
— Epidemiologicznej w Zawierciu sprawdzali, czy klienci sklepów stosują się do 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, zakrywając usta i nos. Sprawdzano także, 
czy w sklepach dostępne są dla klientów środki do dezynfekcji rąk, nie ujawniając 
jego braku w żadnym z punktów handlowych. 

Ponadto sprzedawcy jednomyślnie stwierdzili, że zdecydowana większość klien-
tów robi zakupy w maseczkach na twarzy, a gdy ich nie mają, proszeni są przez 
obsługę o zakrycie nosa i ust, do czego szybko się stosują. Takie działania prowa-
dzone są w rejonie całego powiatu zawierciańskiego, jednak tym razem mundu-
rowi odwiedzili 16 sklepów na terenie Zawiercia. W trakcie kontroli nie ujawniono 
żadnego klienta niestosującego się do powyższych zasad. Pamiętajmy! Zasłania-
jąc usta i nos dbamy o zdrowie zarówno swoje, jak i otaczających nas osób!

ZNALEZIONO SMARTFON 
W ubiegłym tygodniu do komisariatu w Ogrodzieńcu zgłosił się mężczyzna, 
telefon. Aparat nie figuruje w policyjnej bazie rzeczy utraconych. Policjanci 
z Ogrodzieńca poszukują właściciela smartfona marki SAMSUNG. Telefon został 
znaleziony w przydrożnym rowie w obrębie masywu leśnego przy ul. 1-go maja 
w Ogrodzieńcu. Ekran urządzenia jest zablokowany kodem. Właściciela telefonu 
prosimy o kontakt z dzielnicowym asp. Sebastianem Molik tel. 798 031 266, 47 85 
357 18 lub dyżurnym zawierciańskiej komendy tel. 47 853 52 55.

PONOWNIE OSTRZEGAMY SENIORÓW!
Ponownie ostrzegamy Seniorów przed oszustami i apelujemy o ostrożność i roz-
wagę. Nadal do wyłudzenia pieniędzy wykorzystywane są metody na tzw. wnucz-
ka, czy policjanta. Ofiarami oszustów przeważnie padają osoby starsze, bądź 
samotne. Podszywając się pod wnuczka, czy policjanta przestępcy wyłudzają 
pieniądze, które niejednokrotnie są oszczędnościami zbieranymi przez wiele lat.

W taki sposób w ubiegłym tygodniu została oszukana 91-letnia mieszkanka Za-
wiercia, która chcąc pomóc wnuczce, oddała nieznanemu mężczyźnie 28 tys. zł. 
Tym razem oszust nie wszedł do mieszkania, a przekazanie pięniędzy odbyło się 
przed blokiem, w którym mieszkała kobieta.

POMAGAMY I CHRONIMY TAKŻE POZA SŁUŻBĄ
W minionym tygodniu w Szczekocinach doszło do rozboju. Idącego chodnikiem 
74-latka zaatakował mężczyzna, który przewrócił ofiarę na ziemię, a następnie 
z jego kieszeni zabrał 150 zł. Całą sytuację widziała będąca w pobliżu policjant-
ka, która na co dzień pełni służbę w Komisariacie w Szczekocinach, a w chwili 
zdarzenia była poza służbą. Natychmiast podjęła pościg za napastnikiem, dzięki 
czemu powiadomieni przez nią policjanci wiedzieli, w którą stronę oddalał się 
sprawca, a także kto nim jest. Mundurowi natychmiast podjęli poszukiwania za 
napastnikiem. 

W wyniku działań dzielnicowego, godzinę po zdarzeniu, do szczekocińskiego ko-
misariatu zgłosił się napastnik. Całą skradzioną kwotę odzyskano. 41- letni męż-
czyzna został zatrzymany i osadzono w policyjnym areszcie. Następnie usłyszał 
zarzut popełnienia przestępstwa rozboju, do którego się przyznał. W piątek sąd 
postanowił o jego tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe 3 miesiące spędzi za 
kratkami. Za przestępstwo popełnione w warunkach wielokrotnej recydywy grozi 
mu wieloletnie więzienie.

WRĘCZYŁ ŁAPÓWKĘ I USŁYSZAŁ ZARZUT
Chciał przekupić policjantów podczas podjętej wobec niego interwencji, aby Ci 
nie karali go mandatem. Resztę nocy 36-latek spędził w policyjnym areszcie. Ko-
lejnego dnia usłyszał zarzut wręczenia korzyści majątkowej.

W niedzielę 16.08.br przed północą policjanci interweniowali wobec mężczy-
zny, który nie stosując się do przepisów ruchu drogowego, szedł środkiem ulicy 3 
Maja w Zawierciu. Takie zachowanie zagrażało nie tylko jemu, ale również innym 
uczestnikom ruchu drogowego. Podczas interwencji mieszkaniec gminy Ogro-
dzieniec próbował przekupić policjantów. W zamian za łapówkę mieli nie karać go 
mandatem. 36-latek został zatrzymany, a resztę nocy spędził w policyjnym aresz-
cie. Wczoraj usłyszał zarzut, do którego się przyznał. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

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

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

• AUTO-HANDEL
SPRZEDAŻ
SAMOCHODÓW
KLASY PREMIUM

• WULKANIZACJA
• KLIMATYZACJA
- ODGRZYBIANIE
- PRZEGLĄDY
- SERWIS

POMOC
DROGOWA

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

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych 

• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH 
   I WARSZAWSKICH
• HYDRAULIKA SIŁOWA 
• WYNAJEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

WIKBUD

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

www.wikbud.com.pl 

GwarekZawiercianski

Polub nas na Facebooku
i śledź zawsze aktualne informacje!

SKUP AUT
Osobowe • Dostawcze

SKUP MOTOCYKLI QUADÓW
Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

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

gwarekzawiercianski@wp.pl

GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl

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

510 190 038

Wydawca:
Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:
Mateusz Mucha
Skład i łamanie:
Krzysztof Kurdyła
Druk:
Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec.

„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 • Wierbka • 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.

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

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

Zapraszamy: 
 poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000

• Zabiegi również w sedacji wziewnej 
   (podtlenek azotu  tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 
• Finansowanie zabiegów medycznych 
  możliwe w systemie ratalnym

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO

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 7500 zł.

Kontakt: 882-554-688

 v „O CZYM MARZĄ ZWIERZĘTA” 
Reżyseria: Ricard Cussó, Gatunek: Animacja / Przygodowy,  
Produkcja: Australia  
• 2020-08-27 18:00 - 2D • 2020-08-28 16:00 - 2D • 2020-08-30 16:00 - 2D 
• 2020-08-31 16:00 - 2D • 2020-09-01 16:00 - 2D • 2020-08-02 16:00 - 2D 
• 2020-08-03 16:00 - 2D

 v „WŁOSKIE WAKACJE” 
Reżyseria: James D’Arcy, Gatunek: Dramat / Komedia, Produkcja: Wielka 
Brytania / Włochy  
• 2020-08-27 20:00 - 2D

 v „NOWI MUTANCI” 
Reżyseria: Josh Boone, Gatunek: Horror / Sci-Fi, Produkcja: USA 
• 2020-08-28 18:00 - 2D • 2020-08-30 18:00 - 2D • 2020-08-31 18:00 - 2D • 2020-08-28 20:00 - 2D • 2020-08-30 20:00 - 2D • 2020-08-31 20:00 - 2D  
• 2020-09-01 18:00 - 2D • 2020-09-02 18:00 - 2D • 2020-09-03 18:00 - 2D • 2020-09-01 20:00 - 2D • 2020-09-02 20:00 - 2D • 2020-09-03 20:00 - 2D  
• 2020-09-04 16:00 - 2D • 2020-09-05 16:00 - 2D • 2020-09-06 16:00 - 2D • 2020-09-07 16:00 - 2D • 2020-09-08 16:00 - 2D • 2020-09-09 16:00 - 2D  
• 2020-09-10 16:00 - 2D

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
• CAŁA ROZMIARÓWKA ODZIEŻY ROBOCZEJ!
• PEŁNA OFERTA RĘKAWIC DLA KAŻDEJ BRANŻY
• DUŻY WYBÓR OBUWIA OCHRONNEGO
• UBRANIA SPAWALNICZE
• PRZYŁBICE, MASECZKI, OKULARY
OCHRONNE I INNE AKCESORIA BHP

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!

Łazy
ul. Brzozowa 29
Godziny otwarcia:

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

EKOPAL XXI Tomasz Rudy

tel. 603 387 695

• ZŁOM STALOWY
• ŻELIWO
• METALE KOLOROWE

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

Reklamy


