
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

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 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

Pamiętamy o naszych bohaterach
W Zawierciu odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą masowych, brutal-
nych aresztowań członków konspiracyjnej organizacji „Płomień” i mieszkań-
ców naszego miasta. Liczne delegacje złożyły kwiaty przed płytą, upamięt-
niającą bohaterów przy Alei Pamięci Weteranów w Parku im. T. Kościuszki. 
Wcześniej kwiaty złożono na grobie Stanisława Czapli, który był nauczycielem 
w Szkole Handlowej w Zawierciu i współzałożycielem „Płomienia”.
W ładze miasta reprezen-
towa l i :  Prezydent Łukasz 
Konarski i Zastępca Prezydenta 
Małgorzata Benc, a Powiat 
Zawierciański Członek Zarządu 
Barbara Kozioł. Nie mogło za-
braknąć oczywiście dyrektora 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w  Z a w i e r c i u  G r z e g o r z a 
Pierzchały. Oprawę roczni-
cowej uroczystości przygo-
towali uczniowie i nauczy-
ciele „Ekonomika”. Placówka 
kontynuuje tradycje Szkoły 
Handlowej, w której struktu-
rach kiedyś działała podziemna 
organizacja „Płomień”.
Członkowie dzielnie walczyli 
z hit lerowskim okupantem. 
Udzielali także pomocy zawier-
ciańskim rodzinom, redago-
wali własną gazetę, wydawali 
ulotki. Celem „Płomienia” stała 
się również ochrona młodzieży 
przed wywózkami na roboty. 
Siedzibą organizacji była Szkoła 
Handlowa przy ulicy Kościuszki.
 W 1940 roku aresztowanych 
zostało ponad 100 mieszkańców 
Zawiercia. Byli to członkowie 
„Płomienia”, osoby związane z tą 
organizacją. Wielu z nich spo-
tkał straszny los. Ginęli w obo-
zach i więzieniach.Wśród aresz-
towanych znalazł się proboszcz 
zawierciańskiej parafii ksiądz 

Bolesław Wajzler. Duchowny 
najpierw był torturowany w wię-
zieniu w Opolu, a potem zmarł 
męczeńską śmiercią w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz.
Wacława Chrzanowskiego, dy-
rektora Szkoły Handlowej wię-
ziono w Zawierciu i Lublińcu. 

Następnie został przewieziony 
do Opola, potem traf i ł do 
Berlina. Został skazany na karę 
śmierci. Zginął, mając zaledwie 
41 lat.

 v zawiercie.eu

HURT - DETAL

Zawiercie, ul. Widok 1 tel. 510 115 055, 501 278 135, 505 252 936

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

Kolormax Zawiercie- sprawdź aktualne promocje!

FARBY / LAKIERY
PODKŁADY / EMULSJE

SILIKONY / SPRAYE

AKCESORIA
LAKIERNICZE I MALARSKIE

KOSMETYKA SAMOCHODOWA

- BOLL
- NOVOL
- Spectral
- Farecla
- Sonax
- Gold Car
- Troton
- Perfect
- Plak
- K2
- Formula 1
- Menzerna
- 3M
- Senso
- Nielsen
- Italko
- APP
- Motip

- Śnieżka
- Cynkal
- Dulux
- Nobiles
- Dekoral
- Altax
- Jedynka
- Tajonit
- Bielinka
- Pilmas
- Dimer
- Bakrylex
- Blue Dolphin
- Drewnochron
- Farbowap
- Vidaron
- Renoskór
- QMar

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

Pociągiem na lotnisko w Pyrzowicach: 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Mamy dobre informacje dla naszych mieszkańców. Strategiczna 
inwestycja coraz bliżej. Chodzi o rewitalizację i odbudowę częściowo 
nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie. Dzięki 
niej będzie można dojechać z Zawiercia do portu lotniczego w Pyrzo-
wicach w zaledwie 23 minuty.
Zadanie realizują PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. 9 września 
wyłoniono najkorzystniejszą 
ofertę w przetargu na opraco-
wanie projektów wykonawczych 
i wykonanie robót budowla-
nych. To propozycja wykonawcy 
(konsorcjum następujących 
firm): Track Tec Construction, 
INFRAKOL, Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Inżynieryjnego 
i Kolejowego.
Podpisanie umowy zaplano-
wane jest w IV kwartale 2020 
roku, a zakończenie inwesty-
cji - w I kwartale 2023 roku. 
Co to oznacza dla pasażerów? 
Efektem prac będą wygodniej-
sze podróże z przebudowanych 
i dostosowanych do obsługi osób 
o ograniczonej mobilności sta-
cji: Zawiercie, Tarnowskie Góry, 
Siewierz i Poręba. Powstaną cał-
kiem nowe przystanki osobowe: 
Miasteczko Śląskie Centrum, 
Mierzęcice Łubne, Zawiercie 
Kądzielów oraz stacja Pyrzowice 
Lotnisko.
W ramach zadania zostanie 
odbudowany 30-kilometrowy 
nieczynny odcinek toru mię-
dzy Tarnowsk imi Górami 
a Siewierzem. Rewitalizacja 
i elektryfikacja dotyczyć będzie 

w sumie ok. 48 km linii kolejo-
wej. Linią do portu lotniczego 
będą jeździć pociągi osiągające 
prędkość do 140 km/h.
Pasażerowie z Zawiercia do-
jadą do lotniska w 23 mi-
nuty, a z Tarnowskich Gór 
w 15. Podróżni z Katowic 
i z Częstochow y pokonają 
tę drogę w niecałą godzinę. 
Inwestycja swoim zasięgiem 

obejmie obiekty inżynieryjne, 
w tym budowę dwupoziomo-
wych skrzyżowań m.in. z auto-
stradą A1 i drogą wojewódzką 
DW 913 Będzin – Pyrzowice 
(droga dojazdowa do lotniska). 
Będzie bezpieczniej dzięk i 
modernizacji 38 przejazdów 
kolejowo-drogowych.

 v  zawiercie.eu 

Informacje
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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

Poręba walczy z dzikimi wysypiskami
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji likwiduje kolejne dzikie 
wysypiska w naszym mieście. Na leśnych terenach na Fryszerce, gdzie ostatnio 
jest ich najwięcej, zamontowana została kamera. Wszelkie próby podrzucania 
śmieci będą zgłaszane na policję.
Plastikowe butelki, opakowa-
nia, a nierzadko także śmieci 
większych gabarytów: stare 
opony a nawet połamane meble. 
Takie odpady znaleźć można 
na terenach leśnych w naszym 
mieście. Niestety, bo przecież 
za odbiór i zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi i tak 
wszyscy płacimy.
- Komuś może się wydawać, 
że podrzucając śmieci do lasu 
zaoszczędzi. Wręcz przeciw-
n ie. Gm ina ponosi koszt y 
l i k w id a c j i  t a k ic h d z i k ic h 
w ysypisk, za co ostatecznie 
płacimy my wszyscy - miesz-
kańcy Poręby - mówi Mariusz 
Grabarczyk, prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Porębie. 

Niedawno spółka miejska zli-
kwidowała duże wysypisko na 
terenie Fryszerki. Wywieziono 
kontener śmieci. - Po uprząt-
n i ę c iu  z o s t a ł a  z a monto -
wana kamera i oświetlenie. 
Póki co mamy tutaj spokój. 
Wcześniejsze dwie próby za-
śmiecania tego terenu zostały 
zgłoszone na policję - zaznacza 
prezes porębskiego MPWiK. 
Spółka przypomina, że Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (tzw. PSZOK) 
czynny od poniedziałku do 
piątku (oraz w ostatnią sobotę 
miesiąca  w godz. 7-15) po-
zwala mieszkańcom oddać bez-
płatnie odpady segregowane. 
Także te większych gabarytów. 
PSZOK znajduje się na terenie 

MPWiK w Porębie przy ul. Ks. 
Franciszka Pędzicha 12. 

 v umporeba.pl

Sprzątanie świata
„Plastik? Rezygnuję. Redukuję. 
Segreguję” – to hasło 27. finału 
akcji sprzątania świata. Dzieci 
wyposażone w worki na śmieci 
i rękawice wyruszyły uporząd-
kować najbliższą okolicę.

Akcję w naszym mieście koor-
dynował Wydział Gospodarki 
Komunalnej UM. W Zawierciu 
uczestniczyło w niej 8 szkół 
podstawowych, 9 przedszkoli 
i łącznie aż 2183 dzieci.

Fortum zainwestuje  
w Zawierciu 20 mln złotych

Nawet kilkadziesiąt nowych miejsc pracy może powstać dzięki 
inwestycji firmy Fortum na terenie Zawiercia. Pozostałe plusy? 
Większy wpływ na kształtowanie ceny za utylizację odpadów.
Fortum rozpoczyna przygotowania 
do budowy bezpiecznej dla środo-
wiska instalacji do produkcji paliwa 
z odpadów w Zawierciu – inwesty-
cja ma być warta 20 mln złotych. 
Paliwo będzie trafiać do nowocze-
snej elektrociepłowni w Zabrzu. 
To szansa na rozwój systemu od-
padowego naszego miasta zgodnie 
z zasadami Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego.
Dziś z dziennikarzami spotkali się: 
Piotr Górnik, dyrektor ds. energe-
tyki cieplnej w Fortum, Krzysztof 
Karolczyk, kierownik ds. rozwoju 
projektów w Fortum, Prezydent 
Zawiercia Łukasz Konarski i Prezes 
ZGK Krzysztof Tomczak. W no-
wym zakładzie wykorzystywane 
będą odpady, które są pozostałością 
po sortowaniu i nie nadają się do 
dalszego recyklingu, ale z których 
można wyprodukować tzw. paliwo 
RDF, które będzie wykorzysty-
wane w elektrociepłowni w Zabrzu, 
jedynej w Polsce, która w tym celu 
została zaprojektowana i ma możli-
wość współspalania takiego paliwa.
- Koszty związane z odpadami są 
coraz wyższe. Staramy się je ni-
welować. Stąd współpraca z firmą 
Fortum. Szukamy różnych rozwią-
zań - powiedział Prezydent Miasta 
Łukasz Konarski.
Instalacja, która powstanie, nie bę-
dzie przylegała do terenu Schroniska 
dla zwierząt.

Jak nowa inwestycja wpłynie na 
zatrudnienie? Może powstać nawet 
kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. 
- Instalacja, jaką chcemy zbudować 
w Zawierciu, we współpracy z ZGK 
i miastem to nie tylko dopełnienie 
gospodarki obiegu zamkniętego 
(odpady, które nie nadają się do 
recyklingu, wykorzystywane są do 
produkcji ciepła i prądu), ale przede 
wszystkim ważny element systemu 
odpadowego Zawiercia. Odpady, 
które zostają po sortowaniu, nie 
powinny trafiać na wysypiska - my 
wiemy jak je dobrze wykorzystać. 
To bezpieczny i skuteczny sposób 
na rozwiązanie problemu dzikich 
wysypisk i tajemniczych pożarów 
składowisk - mówi Piotr Górnik, 
dyrektor ds. energetyki cieplnej 
w Fortum.
W konferencji uczestniczył także 
Krzysztof Karolczyk, kierownik 
ds. rozwoju projektów w Fortum. 
Firma podpisała z ZGK Zawiercie 
umowę na dzierżawę terenu, na 
którym zrealizuje projekt zakładu 
produkcji paliw alternatywnych 
przeznaczonych dla elektrocie-
płowni w Zabrzu. Umowę udało 
się sfinalizować po prawie dwulet-
nich negocjacjach. - Cieszymy się, 
że udało nam się wspólnie z firmą 
Fortum ustalić ostateczny kształt 
współpracy przy realizacji tak waż-
nej dla nas wszystkich inwestycji. 
Nowoczesna instalacja do produk-
cji paliwa z odpadów powstanie na 
terenie ZGK Zawiercie i wesprze 

lokalny system gospodarowania 
odpadami, wykorzystując pozostało-
ści po sortowaniu odpadów – mówi 
Krzysztof Tomczak, Prezes Zarządu 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Zawierciu. - Frakcja palna to jest 
obecnie dla nas największy koszt 
utylizacji odpadów. Stąd mając po 
sąsiedzku taką firmę mamy na-
dzieję, że w przyszłości będziemy 
mieli większy wpływ na kształto-
wanie ceny za utylizację odpadów 
w Zawierciu – dodaje Krzysztof 
Tomczak.
Budowa instalacji na terenie ZGK 
Zawiercie rozpocznie się na po-
czątku przyszłego roku pod warun-
kiem uzyskania odpowiednich decy-
zji administracyjnych. Oznacza to, 
że jesienią 2021 r. będzie już można 
zrealizować pierwsze dostawy pa-
liwa z instalacji w Zawierciu do 
elektrociepłowni w Zabrzu.

 v zawiercie.eu

Reklama
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Poręba dostała rządowy bon inwestycyjny. 
Powstanie coś wyjątkowego!

602.467,00 zł - bon o takiej wartości, z rządowej puli, został przydzielony 
Porębie. Jest już plan wydatkowania tej sumy. Z pewnością spodoba się 
mieszkańcom, bo - jak podkreśla burmistrz Ryszard Spyra - wszyscy na 
taką inwestycję czekaliśmy.
Pieniądze zostały przydzielonego 
w ramach rządowego programu 
wsparcia gmin. Tak zwany „bon 
inwestycyjny” trafił już do Poręby. 
Jego kwota wynosi nieco ponad 
602 tysiące złotych, a jako że są 
to pieniądze „dodatkowe” (rząd 
ogłosił program wsparcia dla gmin 
niedawno i co oczywiste - nie były 
zaplanowane wcześniej w ramach 
budżetu), burmistrz Poręby Ryszard 
Spyra wraz z radnymi zdecydowali 
się przeznaczyć je na wyjątkowy cel. 

To miejsce połączy 
wszystkie potrzeby

Co nowego pojawi się w naszym 
mieście? - To miejsce, na które 
wielu mieszkańców niecierpliwie 
czeka, a wcześniej - z racji ogra-
niczonych możliwości budżeto-
wych - nie dało się go powołać do 
życia. Pieniądze z rządowego bonu 
poświęcimy na Klub Integracji 
Międzypokoleniowej, który dzia-
łać będzie w przeznaczonym do 
remontu pomieszczeniu po byłej 
kawiarni „Kaktus” Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Porębie 
- zdradza burmistrz Ryszard 
Spyra. Dodaje, że takie miejsce 
spotkań w sposób szczególny 
przyda się porębskiej młodzieży 
(kilka razy wnioskowała o nie 
m.in. Młodzieżowa Rada Miasta) 
oraz naszym porębskim senio-
rom. W tym przypadku, o taki 
klub starało się przede wszyst-
kim Stowarzyszenie Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów „NESTOR” 
oraz Miejska Rada Seniorów. 

Władze miasta nie zapomną rów-
nież o dzieciach. - Jeśli babcia bę-
dzie chciała wybrać się do klubu ze 
swoim wnuczkiem lub wnuczką, 
coś dla siebie znajdzie tu każdy. 
Powstanie także mini kącik dla 
najmłodszych mieszkańców Poręby 
- zaznacza pan burmistrz.  

Mediateka dla młodszych 
i starszych

Zgodnie ze wstępnymi założe-
niami, w ramach nowego Klubu 
Integracji Międzypokoleniowej 
działać zacznie m.in. mediateka, 
kino plenerowe oraz grota solna 
zlokalizowana w piwnicy MOK-u, 
gdzie aktualnie trwa remont po-
mieszczeń pod działalność klubu 
podróżniczego „Himalaje naszych 
możliwości”. - Nie chcemy, by 
Klub był tylko pomieszczeniem do 
spotkań. Chcemy, by tętnił życiem 
i każdemu oferował coś ciekawego. 
Wstępny plan zakłada, że po re-
moncie pomieszczenia w MOK-u, 
zatrudniony przez nas projektant 
stworzy tu specjalne strefy dla 
młodszych i starszych. Będzie ką-

cik z kawą, będzie m.in. urządzenie 
do odbioru książek zamówionych 
wcześniej w bibliotece - mówi pan 
burmistrz.

W Porębie zacznie 
działać kino pod 

chmurką i grota solna
Za rządowy bon gmina zakupi 
także sprzęt multimedialny, w tym 
projektor do wyświetlania filmów. 
- Już wcześniej zatroszczyliśmy 
się o to, by przy okazji remontu 
w Miejskim Ośrodku Kultury, na-
prawić podest przed fontanną. To 
tu, w ciepłe wieczory, będziemy 
mogli urządzać seanse kina plenero-
wego - zapowiada burmistrz Spyra.
To jednak nie koniec. Porębianie 
mają na co czekać również z racji 
zaplanowanej w ramach tej inwesty-
cji groty solnej. Urządzona zastanie 
w przyziemniu MOK. Będą mogli 
skorzystać z niej wszyscy chcący za-
dbać o swoje zdrowie lub zaczerp-
nąć odrobiny relaksu.

 v umporeba.pl

Ruszyły prace budowlane przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Szczekocinach

Przypominamy, ze zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodar-
ka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energe-
tyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
Inwestycja obejmuje komplek-
sową termomodernizację bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 1 
w Szczekocinach wraz z wymianą 
źródła ciepła i montażem instala-
cji fotowoltaicznej.
W szczególności w ramach pro-
jektu zostaną wykonane nastę-
pujące prace: roboty związane 
z termomodernizacją obiektu, 
modernizacja kotłowni wraz 
z wymianą źródła ciepła, prace 

instalacyjne, wymiana oświe-
tlenia wewnętrznego na energo-
oszczędne oraz montaż instalacji 
fotowoltaicznej.
Realizacja projektu wpłynie na 
poprawę stanu środowiska natu-
ralnego dzięki ograniczeniu emisji 
CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do 
atmosfery oraz na wzrost kom-
fortu użytkowania budynków.

 v szczekociny.pl 

NIE ZWALNIAMY TEMPA - RUSZYŁY KOLEJNE PRACE!
„Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowa-
niem terenu na cele rekreacyjne” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
W zakres operacji wchodzi:
-  ocz y sz cz en ie dna zbior-
nika wodnego wraz z pracami 
porządkowymi,
- wykonanie ciągu pieszego na dłu-
gości 199,66 mb,
- utwardzenie miejsc parkingo-
wych na powierzchni 125 m2 - 8 
stanowisk,
- wykonanie ścieżki edukacyjnej 
trawiastej na długości 545,50 mb,
- montaż altan z grillami - 2 szt. 
o powierzchni zabudowy 15 m2 
każda,
- montaż pomostu drewnianego 
przybrzeżnego o długości 10 mb,

- montaż budek węd-
karskich - 7 szt. oraz 
elementów małej archi-
tektury (ławki drew-
niane - 8 szt., kosze na 
śmieci - 10 szt., tablice 
informacyjne - 3 szt., 
stojaki na rowery - 2 
szt.)
- system monitoringu 
terenu - 3 kamery.
Całkowity koszt operacji: 347 
567,84 zł. Dofinansowanie stanowi 
81,22 % kosztów kwalifikowalnych, 
tj. 282 294,00 zł, w tym EFMR 
w wysokości 239 949,90 zł, wkład 
krajowy  w wysokości  42 344,10 zł.   

Cel projektu: Poprawa walorów re-
kreacyjno – turystycznych Gminy 
Szczekociny poprzez rewitalizację 
zbiornika wodnego wraz z zagospo-
darowaniem terenu.

 v  szczekociny.pl

• Lata pracy w marketingu, reklamie poparte wykształceniem i praktyką
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach tematycznych
• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Wykonujemy profesjonalne sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem
nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu

• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali
płatnych i bezpłatnych

Dla naszych Klientów oferujemy darmową publikację ogłoszeń w gazetach "Gwarek"
ukazujących się na terenie całego powiatu zawierciańskiego "Gwarek Zawierciański"
oraz na terenie całego powiatu olkuskiego "Gwarek Olkuski", a także wybranych ofert
na łamach "Gwarka Małopolskiego"

DOSPRZEDANIA
dom dwurodzinny 150 m kw
w Szklarach, działka 20 a.

Cena: 719 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
dom120m kww stanie

surowymwAlwerni, działka 5 a.
Zacisznemiejsce, rozległe widoki.

Cena: 249 ty. PLN

DOSPRZEDANIA
dom146m kw z garażemwysoki
standard w pełni wyposażony
w zacisznymmiejscu nieopodal

zalewu położony na 10 a.
działce gm. Kroczyce.
Cena: 730 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działkabudowlana43a

wbardzodobrejlokalizacji,świetna
lokatakapitału,ofertazarównodla

osobyprywatnej, jakidlaDewelopera
wewschodniejczęściZawiercia.

Cena: 350 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działka budowlana 15 a

otoczona brzozowym lasem
wmalowniczo położonej
dzielnicy Zawiercia.
Cena: 135 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działkausługowo-budowlana

wKrakowie,przyul.Kobierzyńskiej,
opowierzchni770mkw. Media

wdziałce.WZnabudynekhandlowo
usługowyzczęściąmieszkalną.

Cena: 1.200 tys. PLN
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Widzisz te piękne oczy? One nie widzą... 
Uratuj Tymka przed ciemnością!

Mój synek urodził się z wrodzoną wadą rozwojową siatkówki obu 
oczu. Lekarz pierwszego kontaktu uznał, że jest to siatkówczak 
obuoczny – podstępny nowotwór oczu, który wiele dzieci pozbawił 
już wzroku. Szybko zaczęliśmy jeździć na kolejne konsultacje. Lekarze wykluczyli nowotwór, 
ale odklejona siatkówka i nieregularny kształt źrenic wskazywały na wrodzoną ślepotę, 
z którą nic już nie można zrobić!
Stanęłam na szpitalnym korytarzu 
w jedną ręką tuląc Tymka, w drugiej 
trzymając kartkę wypisem. Mój sy-
nek został odesłany do domu z wy-
rokiem, bo diagnoza – ślepota bez 
możliwości leczenia, niewątpliwie 
wyrokiem jest.
Lekarze w Polsce próbowali odebrać 
nam nadzieję mówiąc, że niestety 
nic się nie da zrobić. Jednak my nie 
traciliśmy nadziei. Ratunek znaleź-
liśmy w Stanach, w klinice Wills 
Eye Hospital. Tam specjaliści zgo-
dzili się nam pomóc. Zaplanowano 
rozszerzoną diagnostykę i operację 
obu oczek. Pierwszy raz od dnia 
narodzin czuliśmy się szczęśliwi 

w obliczu największej 
szansy w naszym życiu! 
Nie wszystko stracone – 
Tymek wciąż może widzieć! 
Leczenie powinno rozpo-
cząć się po ukończeniu trze-
ciego miesiąca życia, czyli 
już w listopadzie. Niestety 
leczenie jest bardzo drogie 
I etap leczenia to 200 tys. zł, 
więc zwracam się do Ciebie. Pomóż 
mi uratować przed ciemnością moje 
dziecko! Czasu jest bardzo mało, bo 
w przypadku odklejonej siatkówki, 
cenny jest każdy dzień. Wszystkich 
tych, którzy chcą pomóc prosimy 
o zasilanie konta zbiórki na stronie: 

www.siepomaga.pl/tymek-imiel-
ski lub wejdź na Facebooka wpisz: 
Licytacje-oczka Tymka i weź udział 
w licytacji kupując lub sprzedając coś 
co dodatkowo zasila konto zbiórki. 

 v Paulina, mama Tymka

Gramy dla Przemka! - Bądź z nami koniecznie!
26 września o godzinie 11.00 zapraszamy na stadion w Wierbce na mecz w którym zmierzą się LTS OSPEL 
vs ULKS SOKÓŁ GOŁACZEWY. Po meczu zapraszamy Wszystkich na piknik, na którym wszystkie atrakcje są 
darmowe - zbiórka na rzecz Przemka. 
A w programie od 14.00 do 16.00: 
• Gra Kapela Jurajska
• Pokaz Grupy Jurajskiej GOPR
• Motocykliści plus grill: przejażdżka 
• Dla dzieci zjeżdżalnia zamkowa oraz plac zabaw „Palmy”
• Wypieki oraz inne specjały kół gospodyń wiejskich
• Konkurs z fantami 
• Grochówka z kuchni polowej
• Bezpłatny pomiar ciśnienia i poziomu cukru
• Przejazd bryczką
• Od 16.00 do 17.30 - Muzyka dla wszystkich - zespół EKSPRES 
• 17.30 - Zagra zespół Li 
Zbieramy na rehabilitację oraz protezę dla Przemka!
Więcej informacji na temat zbiórki na portalu Pomagam.pl pod hasłem: „Zbieramy na protezę dla Prze-
mka”. Zbiórkę publiczną prowadzi fundacja „Moc Pomocy” pod numerem 2019/6208/OR
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SYN_OPTYK500 200 941 Zawiercie

Zawiercie ul. Żabia 39 (przy PSB Mrówka- Format) • tel.: 531 721 000 • www.buadoluxokna.pl, www.budo-lux.pl

OKNA •MARKIZY • ROLETY
PROFESJONALNA

OBSŁUGA IMONTAŻ
DORADZTWO

USŁUGAPOMIARU

Zapraszamy:
poniedziałek- piątek

800- 1900
sobota 900- 1400

• Okna Aluminium oraz PCV:
Veka, Salamander, Rehau, Schuco, Aluplast

• Markizy: balkonowe, tarasowe, zaciemniające

• Rolety zewnętrzne
• Roletywewnętrzne:
plisy, dzień/noc, materiałowe, wolno wiszące,
rzymskie, rolety do okien dachowych Fakro
BARDZO DUŻYWYBÓR TKANIN

• Żaluzje: drewniane, bambusowe, aluminiowe,

• Moskitiery:
okienne, balkonowe, plisowane, przesuwne

• Akcesoria: klamki, kotwymontażowe,
pochwyty balkonowe, odwodnienia, uszczelki

• 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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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

24.09 - 25.09 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 32494 13 02

26.10 - 27.10 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8  32 672 19 64

28.09 - 29.09 Apteka ul. Reymonta 1  32 670 78 21

30.09 - 1.10 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 571 322 407

2.10 - 3.10 Apteka Śląska Pharmaland  
ul. 11 Listopada 2/4  32 733 30 88

4.10 - 5.10 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61

6.10 - 7.10 Apteka Sikora ul. Sądowa 10  32 670 22 22

8.10 - 9.10 Apteka Jurajska II 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68

10.10 - 11.10 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25  32 670 20 03

12.10 - 13.10 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

14.10 - 15.10 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

16.10 - 17.10 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

18.10 - 19.10 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 32 678 37 10

20.10 - 21.10 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

22.10 - 23.10 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Sikorskiego 21A/2/4  32 494 13 50

24.10 - 25.10 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15  32 646 62 35

26.10 - 27.10 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

28.10 - 29.10 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 736 698 065

POWSZECHNY 
SPIS ROLNY
1.09.-30.11.2020

więcej informacji 
spisrolny.gov.pl

Rolniku, samospis to bezpieczna i wygodna metoda udziału w spisie

lub

Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzie� się, jak rozwinęło się polskie
rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą polskim rolnikom i rządowi 
podejmować trafne decyzje, poparte analizą wiarygodnych danych, których 
dostarcza statystyka publiczna. Wyniki spisu rolnego będą również wykorzystane 
przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich 
w krajach członkowskich.

Spiszmy się, jak na rolnik�w przys�a�o�

Udział w spisie rolnym 
jest obowiązkowy!

w�jd� na
spisrolny.gov.pl
i skorzystaj z aplikacji 
internetowej

zadzwo� na in�olinię 
pod numer
22 279 99 99

Twoje 
dane

są u nas 
bezpieczne!

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. Kieruje nim ordynator
7. Pierwszy człowiek
9. Miara mleka
10. Rozlew krwi
11. Wsch. sąsiad Nebraski
12. Dawny monarcha bułgarski
13. A6 na szosie
15. Służy do odprowadzania zapachów z
kuchni
18. Zerowy, to nulka
20. Końcowy lub cieplarniany
21. Prawy dopływ Wagu
24. Nowy pęd ze starego pnia
27. Scorupco lub Miko
28. Kocie łby
29. Podstawa lufy działa
30. Rodzaj słoika
31. Też jest formą obrony

Pionowo:
1. Marcin, kabareciarz
2. Zespół kaplic-stacji Męki Pańskiej
4. Papieru - na strzępy
5. Wycinał szpadą znak „Z”
6. Skandal obyczajowy
8. Głos Mruczka
14. Dawniej: gwiazda opery
16. Odbitka dokumentu
17. Pot. tysiąc złotych
19. Ivan, b. amer. tenisista
22. Zryte miejsce na drodze
23. Ogrodzony plac dla źrebaków
24. Składnik sosu winegret
25. ...-Zdrój, uzdrowisko dziecięce
26. Ślimak w przekładni ślimakowej

Litery na zielonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło. Dla
pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w poniedziałek (28.09. br.)
między 9.00 a 9.30 do redakcji Gwarka Zawierciańskiego pod numer

tel.: 510 190 038 i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Agata Przybyłek
„GRZECHU WARTA”

Sylwia Trojanowska
„SEKRETY I KŁAMSTWA”
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ZAPRASZAMY! Zawiercie, ul. Porębska 48A • tel.: 531 487 856

SALON MATERACY I ŁÓŻEK
www.swiatsypialni.com.pl

Zaufały nam już tysiące klientów
– teraz czas, abyś i Ty dobrze się wyspał!

Największy wybór
MATERACY

ŁÓŻKA tapicerowane, drewniane

Poduszki, stelaże

Produkty MEDYCZNE

Fachowa pomoc
przy doborze materaca!

RABATY!

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, firmowe • inne

/lawendowy-dworek

LAWENDOWY DWOREK

SKLEP MEBLOWO-ROWEROWY
Robert Zawalski

MEBLE
STANDARDOWE
I NA WYMIAR:
• KUCHENNE
• POKOJOWE
• MŁODZIEŻOWE
• ŁAWY I STOŁY
• KRZESŁA
• KOMODY

42-445 Szczekociny, ul. Przemysłowa 2
tel. 606 614 150 • 603 593 705

ROWERY
• CZĘŚCI
• AKCESORIA
• SERWIS

KĄCIK KULINARNYKĄCIK KULINARNY

SAŁATKA Z SEREM  
HALLOUMI, ŚLIWKĄ I FIGĄ
Sałatka z serem halloumi, śliwką i figą. To jak to u mnie bywa, szybka 
do przygotowania i łatwa do zabrania do pracy sałatka. Dlaczego tak, 
bo kocham sałatki przełamane fajnym owocowym smakiem. Lubię efekt 
zaskoczenia, gdy nagle trafiam na coś słodkiego, owocowego. A dlaczego 
halloumi, bo bardzo lubię jego słony smak i to zgrzytanie w zębach ;)
Do przygotowania tej sałatki 
potrzebujemy kilka składników. 
Możemy ją podać na kolację, do 
grzanek i steka na przykład, albo 
do tostów. Możemy ją spako-
wać tak jak ja do pudełka i za-
brać z sobą do pracy i cieszyć się 
jej smakiem w czasie przerwy 
lunchowej

Sałatka z serem 
halloumi, śliwką i figą 
(dla jednej osoby)
• dwie garści mieszanki 

sałat (lub sałatka z grządki 
jeśli taką masz : ) )

• 2 figi

• 4 śliwki

• 2 nieduże pomidory lima

• 3 plasterki halloumi

• ćwiartka czerwonej cebuli

• oliwa z oliwek

• pieprz

• (ja zrobiłam wersję luncho-
boxową więc taką tu opiszę)

Zacznijmy od halloumi – na suchej 
patelni układamy nasze plasterki 
i smażymy ser do przyrumienienia 
z każdej ze stron.

Do pojemnika wkładamy naszą 
sałatę. Figom odkrawam ogonki 
i kroję je na ćwiartki, pomidory 
kroję w małe kawałki. Śliwki prze-
krawam na pół, wyciągam pestkę 
i kroję na ćwiartki. Cebulę kroję 
w cieniutkie piórka. To wszystko 
układam na przygotowanej sała-

cie, na to halloumi, skrapiam oliwą 
z oliwek i doprawiam pieprzem. 
I koniec, gotowe.
Tą sałatkę przygotowałam dzisiaj 
rano, w ciągu kilku dosłownie mi-
nut. Tak, więc mój lunch dzisiaj 
będzie smakowity.

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

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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DZIAŁANIA ZAWIERCIAŃSKIEJ DROGÓWKI  
W RAMACH ROAD SAFETY DAYS 16 - 22 WRZEŚNIA

WIZJA ZERO (zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych) to podstawowe założenie 
działań ROAD SAFETY DAYS (Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego) prowadzonych przez Po-
licję ruchu drogowego we współpracy z innymi podmiotami z obszaru bezpieczeństwa w tym 
zakresie. Działania te organizowane są we wszystkich krajach europejskich w dniach 16-22 
września 2020 r., podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności. Koordynuje je Europejska Or-
ganizacja Policji Ruchu Drogowego ROADPOL, a popierane są m.in. przez Komisję Europejską 
i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Do działań przyłączyli się także policjanci zawierciańskiej drogówki, którzy dziś we wzmo-
żonym składzie, kontrolują przestrzeganie przepisów drogowych przez podróżujących po 
drogach naszego powiatu. Szczególnym nadzorem zostały objęte miejsca, w których do-
chodzi do największej liczby wypadków drogowych. Policjanci, w ramach działań, prze-
prowadzają statyczne pomiary prędkości. To właśnie prędkość jest najczęstszą przyczyną 
tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Mundurowi zwracają również uwagę na przestrzeganie pozostałych przepisów drogowych. 
Kierujący, którzy nie stosują się do kodeksu drogowego muszą liczyć się z konsekwencjami, takimi jak mandat, dodatkowe punkty karne, 
a nawet utrata prawa jazdy.

Apelujemy! Kierowco!

- Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego  - Przestrzegaj dozwolonych limitów prędkości. 
- Zmniejsz prędkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności   

- Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych  - Kierując samochodem rozmawiaj przez telefon korzystając z zestawu głośnomówiącego.

ZARZUTY ZA POSIADANIE PONAD 540 DZIAŁEK AMFETAMINY
Policjanci z Zawiercia zauważyli przy ulicy Blanowskiej mężczyznę, który pomimo aktyw-
nego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kierował samochodem. Na widok 
radiowozu mężczyzna wysiadł z zaparkowanego już pojazdu i zaczął uciekać. Policjanci 
podjęli za nim pościg. Po krótkiej chwili 43-latek był już zatrzymany. Jak się okazało, męż-
czyzna miał przy sobie środki psychoaktywne. W toku dalszych czynności podjętych przez 
policjantów w miejscu jego zamieszkania dodatkowo znaleziono zakazane substancje. 
Wstępne badania potwierdziły, że są to substancje psychoaktywne. Mężczyzna posiadał 
amfetaminę, z której można było przygotować ponad 540 „działek” dilerskich. Poza tym 
miał marihuanę, z której powstałoby kilka porcji. Zawiercianin został zatrzymany. Usłyszał 
już zarzuty, do których się przyznał. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór.

BOGUSŁAW NEMŚ POSZUKIWANY - UKRYWA SIĘ PRZED WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI 
Bogusław Nemś jest poszukiwany na podstawie listu gończego wystawionego przez Sąd 
Rejonowy w Zawierciu. Mężczyzna ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, najpraw-
dopodobniej poza granicami kraju. Mężczyzna ma 172 cm wzrostu i średnią budowę ciała. 
Na palcach lewej ręki posiada tatuaż w postaci napisu.

Osoby znające miejsce pobytu poszukiwanego lub posiadające informacje mogące przy-
czynić się do jego zatrzymania, proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny z poli-
cjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, tel. 47 85 352 
80, 47 85 352 55 lub z najbliższą jednostką policji tel. 112. Informacje można przekazać 
także drogą elektroniczną na adres e-mail: kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl lub za 
pomocą formularza „Powiadom nas”. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!

ZATRZYMANY NIETRZEŹWY KIERUJĄCY. NA TYLNYM SIEDZENIU PRZEWOZIŁ DZIECKO
Zawierciańscy policjanci zatrzymali 32-latka. Mężczyzna jechał osobowym citroenem, ma-
jąc 1,5 promila alkoholu w organizmie. Na tylnym siedzeniu w foteliku był 4-letni chłopiec. 
O losie mieszkańca Zawiercia zadecyduje sąd.

8 września około godziny 18:45 zawierciańscy mundurowi otrzymali informację o nietrzeź-
wym kierującym, który w danej chwili miał przebywać na terenie jednej ze stacji paliw 
w Zawierciu. Policjanci natychmiast udali się na miejsce, gdzie zauważyli jadący samochód. 
Podczas kontroli drogowej potwierdzili, że kierujący jest nietrzeźwy. Mężczyzna miał 1,5 
promila alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Zawiercia nie jechał sam. Na tylnym siedzeniu, 
w foteliku przewoził swojego 4-letniego syna. Teraz mężczyzna odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości. Zbadana zostanie także kwestia 
stworzenia zagrożenia dla chłopca.

Kolejny raz apelujemy o rozsądek! Nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich! Widzisz osobę pod dzia-
łaniem alkoholu za kierownicą – zareaguj! Nie reagujesz – akceptujesz!

USZKODZIŁ ELEWACJE BUDYNKÓW
Zawierciańscy policjanci szukają sprawcy uszkodzenia elewacji kilku budynków w Zawierciu 
przy ulicy Paderewskiego. Do pomalowania ścian doszło w nocy z 18 na 19 lipca br. Każdy, 
kto posiada informację mogącą pomóc w ustaleniu sprawy, proszony jest o kontakt tel. 47 85 
352 80 lub 47 85 352 55. Gwarantujemy anonimowość!
W nocy z 18 na 19 lipca br. uszkodzono elewacje kilku budynków przy ulicy Paderewskiego 
w Zawierciu. Sprawca na ścianach bloków mieszkalnych i budynku prywatnego farbą w ae-
rozolu namalował napisy. Mężczyznę uchwyciła kamera monitoringu. Łączne straty oszaco-
wano na kilka tysięcy złotych.
Każdy, kto rozpoznaje mężczyzn lub ma jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w jego 
identyfikacji, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi 
sprawę tel. 47 85 352 55, lub 47 85 352 80.

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

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

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

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

Reżyseria: Niki Caro, Gatunek: Dramat/ Przygodowy, Produkcja: USA

 v • 2020-09-24 18:00 - 2D • 2020-09-25 16:00 - 2D • 2020-09-26 16:00 - 2D 
• 2020-09-27 16:00 - 2D • 2020-09-28 16:00 - 2D • 2020-09-29 16:00 - 2D 
• 2020-09-30 16:00 - 2D • 2020-10-01 16:00 - 2D

 v „25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY” 
Reżyseria: Jan Holoubek, Gatunek: Dramat / Sensacyjny, Produkcja: Polska

 v • 2020-09-24 20:15 - 2D • 2020-09-25 20:15 - 2D • 2020-09-26 20:15 - 2D 
• 2020-09-27 20:15 - 2D • 2020-09-28 20:15 - 2D • 2020-09-30 20:15 - 2D 
• 2020-10-01 20:15 - 2D

 v „TARAPATY 2” Reżyseria: Marta Karwowska, Gatunek: Familijny / Przygodowy, 
Produkcja: Polska 
2020-09-25 18:00 - 2D • 2020-09-26 18:00 - 2D • 2020-09-27 18:00 - 2D • 2020-09-28 18:00 - 2D • 2020-09-30 18:00 - 2D • 2020-10-01 18:00 - 2D • 
2020-10-16 18:00 - 2D • 2020-10-17 18:00 - 2D • 2020-10-18 18:00 - 2D • 2020-10-19 18:00 - 2D • 2020-10-20 18:00 - 2D • 2020-10-21 18:00 - 2D

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

 698 805 242

REKLAMA W GAZECIE
już od 50 PLN 

Nie Czekaj i Dołącz
do Najlepszych!

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.

• Koszenie działek i poboczy
• Karczowanie terenu
• Sprzątanie działek
• Wycinka drzew
• Wywóz złomu
• Usługi kosiarką bijakową
• Odśnieżanie

Zapraszamy do kontaktu

796 126 773

Oferujemy takie usługi jak:

Wideofilmowanie, fotografia. Chrzciny, komunie,
urodziny, wesela, imprezy okolicznościowe, filmy

i zdjęcia reklamowe. Wspaniałe pamiątki dla Ciebie,
Twojego dziecka lub Twojej firmy.

Zapraszamy serdecznie :)

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ: 505 623 112

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


