
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, Pradła, Rokitno Szlacheckie, Rudniki, Siedliszowice, Sierbowice, Smoleń, Sokolniki, 
SZCZEKOCINY, Szypowice, Turza, Udórz, Wierbka, WŁODOWICE, Zawada Pilicka, ZAWIERCIE, Zarzecze, Złożeniec, ŻARNOWIEC.

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 

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

tel. 669 502 000
inż. ŁUKASZ JANECZEK

42-400 ZAWIERCIE , ul. Łośnicka 12

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

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

DACHY PRODUCENT
• BLACHY TRAPEZOWE

• BLACHODACHÓWKI

• OBRÓBKI DEKARSKIE

• RYNNY

• AKCESORIA

• TRAPEZOWANIE BLACH

• OBMIARY DACHÓW

• WŁASNY TRANSPORT

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny

REAL
IZAC

JA

W 24 GOD
Z.

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

SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO

OD 23 LAT!!!

tel: 733 749 921

Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

optyk.ogrodzieniec
polub nas na

UU NNAASS CCOODDZZIIEENNNNIIEE

ZZRROOBBIISSZZ BBAADDAANNIIEE WWZZRROO
KKUU

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
tel. kom. 693 455 625
mdubinski@agentpzu.pl
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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

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

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Kwiaciarnia Renata Pasierb

POCZTA KWIATOWA
URODZINY, IMIENINY
A MOŻE ROCZNICA?
ZAMÓW KWIATY
Z DOWOZEM

TEL: 504 853 998

TO JUŻ 60 LAT PZERiI W ZAWIERCIU
Niosą pomoc osobom starszym i zwiększają ich aktywność we wszyst-
kich dziedzinach życia społecznego. Są dla siebie ogromnym wsparciem. 
Wspólnie spędzają czas wolny, realizują swoje pasje i zainteresowania, 
podtrzymują więzi koleżeńskie i przyjaźnie.
W restauracji „U taty” 60-le-
c i e  i s t n i e n i a  ś w i ę t o w a ł 
Oddział Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Zawierciu. Na 
czele prężnie działającej organi-
zacji od lat stoi Przewodnicząca 
Janina Krasoń, która jest mocno 
zaangażowana w problemy se-
niorów w Zawierciu i okręgu 
katowickim.
- Cieszymy się, że zawierciań-
ski samorząd jest przyjazny 
seniorom, a miasto wspiera nas 
w działaniach – mówi Janina 
Krasoń, Przewodnicząca za-
w ie rc i a ń sk iego Oddz ia łu 
Rejonowego PZERiI.
Wśród z aprosz onyc h go-
ści zna leźl i się między in-
n y m i  P r e z y d e n t  M i a s t a 
Łukasz Konarski oraz Barbara 
Kozioł z Zarządu Powiatu 
Zawierciańskiego. Tak piękny 
jubileusz był okazją do podzię-
kowania wieloletnim członkom 
i wszystkim, którzy wspierają 
związek w jego działalności.
- 60 lat to piękny jubileusz. 
Gratuluję wszystkim osobom, 
które dzia łają w Oddzia le 
R e j o n o w y m  P o l s k i e g o 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwa l idów w Zaw ierc iu. 
Życzę Przewodniczącej Janinie 
Krasoń kolejnej, piątej kadencji 
– podkreśla Prezydent Zawiercia 
Łukasz Konarski.

Złote odznaki za długolet-
nią pracę na rzecz Związku 
otrzymali: Danuta Domagała 
( S k a r b n i k  O d d z i a ł u 
w Zawierciu), Ewa Domagała 
(Zastępca Przewodniczącej 
Oddziału w Zawierciu), Wanda 
Karoń (Przewodnicząca Koła 
w Kroczycach). Małymi odzna-
kami zostali wyróżnieni: Barbara 
Ka leta (Cz łonek Za rządu 
Oddziału w Zawierciu), Grażyna 
Wnu k (Cz łonek Za r z ądu 
Oddziału w Zawierciu), Maria 
Rak (Członek Zarządu Oddziału 
w Zawierciu), Wanda Jurek 
(Sekretarz Zarządu Oddziału 
w  Z a w i e r c iu) ,  K r y s t y n a 
Łabuda Miśta (Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej Oddziału 
w  Z a w i e r c i u ) ,  C z e s ł a w 
Cz a r no ja ńc z yk  (Cz łonek 
Zarządu Koła w Ogrodzieńcu).
Okolicznościowymi statuet-
kami zosta l i uhonorowani: 
Łukasz Konarski (Prezydent 
Zaw ierc ia),  Gabr ie l  Dors 

(Sta ros ta Zaw ierc ia ńsk i), 
Marian Mucik (Przewodniczący 
O d d z i a ł u  O k r ę g o w e g o 
w Katowicach), Janina Krasoń 
(Przewodnicząca Oddziału 
Rejonowego w Zawierciu). 
Listy gratulacyjne odebrali: 
Helena Wojas (Przewodnicząca 
Koła w Pi l icy), Genowefa 
Welon (z Koła w Kroczycach), 
Tadeusz Kowalski (Oddział 
Rejonowy w Zawierciu), Anna 
Czapla (Oddział Rejonowy 
w  Z a w i e r c i u ) ,  R o m a n 
Bi lnik (Oddzia ł Rejonow y 
w Zawierciu). Dyplomy uznania 
trafiły do przedstawicieli zaprzy-
jaźnionych biur podróży oraz 
Wiesławy Kawałek (Członek 
Zarządu Oddziału w Zawierciu) 
i Iwony Wiklik (Kierownik 
Referatu Centrum Organizacji 
Po z a r z ą d o w y c h  U r z ę d u 
Miejskiego w Zawierciu).

 v zawiercie.eu 
Foto: Paula Sobota

II PIKNIK MILITARNY W ZAWIERCIU
Za nami druga edycja Pikniku Militarnego. Teren przy skryżowaniu ulic 
Wojska Polskiego i Zagłębiowskiej przypominał obozowisko wojskowe. 
Każdy mógł obejrzeć pojazdy i mundury militarne, wyposażenie żołnierza 
Wojska Polskiego i wystawę eksponatów związanych z obroną terytorialną.
W programie były także efek-
towne pokazy tank c rash, 
przejażdżki pojazdami woj-
skowymi, atrakcje dla dzieci 
(m.in. mi l ita rny tor prze-
szkód), stoiska historyczne 
i mi l ita rne czy też st rzel-
nica ASG. Organizatorzy to 
WS13 i OSP Marciszów, przy 
wsparciu Urzędu Miejskiego 
w Zawierciu.

 v zawiercie.eu 
Foto: Paula Sobota

Informacje
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SPOTKANIE W SPRAWIE REWITALIZACJI
W Urzędzie Miejskim w Zawierciu dyskutowaliśmy między innymi o obsza-
rach zdegradowanych i tych wymagających rewitalizacji. To bardzo ważne, 
by zawiercianie brali aktywny udział w przygotowaniu strategicznych 
dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji.
Otwarte spotkanie (w ramach trwają-
cych konsultacji społecznych) popro-
wadziła Agnieszka Borcz z Ecogreen 
Pomerania. Firma zajmuje się opra-
cowaniem Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Zawiercie do 
2030 roku. Powstał już raport dia-
gnostyczny. Dzięki niemu mogliśmy 
wskazać obszary zdegradowane oraz 
obszar rewitalizacji.
Dlaczego GPR jest tak istotny w roz-
woju? Pomaga ożywiać zaniedbane 
i zapomniane miejsca. Oczywiście 
w całym procesie nie chodzi o same 
budynki, ale także o ludzi, którzy 
w nich mieszkają.
Podczas spotkania została przedsta-
wiona między innymi istota procesu 
rewitalizacji, sposób wyznacze-
nia obszaru zdegradowanego oraz 

wytyczenia obszaru rewitalizacji. 
Wszyscy mieli możliwość wyraże-
nia swoich opinii, uwag i propozycji, 
które zostaną wzięte pod uwagę na 
etapie przygotowywania dokumentu 
Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Zawiercie do 2030 roku.
Przypominamy, że konsultacje spo-
łeczne dotyczące projektu uchwały 
w sprawie wyznaczenia obszaru zde-

gradowanego i obszaru rewitalizacji 
trwają do 5 września. Zachęcamy 
wszystkich mieszkańców do wzięcia 
w nich udziału. Więcej informacji 
na temat trwających konsultacji spo-
łecznych znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.zawiercie.eu w za-
kładce „Rewitalizacja Zawiercia”.

 v zawiercie.eu 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W ZAWIERCIU
W tym roku uroczystość przy Pomniku Nieznanego Żołnierza nieco różniła się od 
poprzednich. Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski, wspólnie z Poseł na Sejm RP Danu-
tą Nowicką, wręczyli bowiem medale „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” (nadawa-
ne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Otrzymali je: Maciej Świderski, 
Damian Liszczyk, Mieczysław Szczygielski oraz Jerzy Jędrusik.
 Podczas uroczystości towarzyszyli 
nam: Stowarzyszenie Skauting 
Katolicki Azymut, Jurajski Szwadron 
Kawalerii im. Króla Jana III 
Sobieskiego oraz WS13.
 Delegacje złożyły również kwiaty 
i zapaliły znicze przed Pomnikiem 
Niepodległości na Cmentarzu 
Paraf ialnym oraz oddały hołd 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

 v zawiercie.eu 

Kompleksowa naprawa samochodów
Diagnostyka komputerowa
Wymiana filtrów i oleju
Napełnianie klimatyzacji
Wymiana i wyważanie opon

Naprawa zawieszenia, hamulców itp
Wymiana sprzęgieł i kół zamachowych

Remonty i wymiany silników

Sklep internetowy otwarty całą dobę www.motogop.pl

AUTO
SERWIS

Zawiercie ul. Myśliwska 76,
Tel: 601-655-504

Zapraszamy w dni powszednie od 8:00 do 16:00

www.wymianasilnikow.pl

  

 -Praca / Współpraca- 

 Poszukujemy obecnych i byłych “Doradców d/s pożyczek”, którzy 
posiadają doświadczenie w obsłudze klientów.

 Oferujemy nowoczesne i pożądane przez rynek produkty: 

       -Upadłość Konsumencka (klient za usługę płaci w wygodnych miesięcznych ratach).

       -Ubezpieczenia                (dostęp do pełnej oferty: OC/AC, MAJĄTEK, ŻYCIE…).

       -Pożyczki krótkoterminowe  
 Nie wymagamy “lojalnościówek”. Zapewniamy dyskrecję!

 Wymagamy doświadczenia, uczciwości i zaangażowania.

 Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne.

     Jesteś zainteresowany/a ofertą pracy? A może zainteresowała 
Cię nasza oferta i chcesz skorzystać z naszych usług? 

 -Praca / Współpraca- 

Jesteś zainteresowany/a ofertą pracy? A może zainteresowała Cię 
nasza oferta i chcesz skorzystać z naszych usług?

TEL. 791126833  |  e-mail: cooperationoffers@gmail.com

Informacje
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DO SPRZEDANIA
dom146m kw z garażemwysoki
standard w pełni wyposażony w

urokliwymmiejscu nieopodal zalewu
położony na 10 a. działce gm. Kroczyce.

Cena: 699 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, domok. 200m kw,
III kondygnacje, z niezależnymiwejściami,

stan surowo zamknięty, położony
w atrakcyjnymmiejscuwChechle z szeroką

44 a budowlaną działką oraz 62 a roli.
Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom180mkw II kondygnacje,
podpiwniczony, z garażem, do

zamieszkania, położony na 6 a. działce,
przygotowany pod prowadzenie

działalności gospodarczej, gm. Bolesław.
Cena:469 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka 35 a z czego 10,6, a to działka budowlana,
pozostały 25 a fragment to las. Działka ma kształt
zbliżony do prostokąta, dojazd drogą asfaltową,

z dostępem do mediów: gaz, prąd, woda, położona
w spokojnym miejscu w miejscowości Ryczówek.

Cena: 135 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 139 a w całości teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów. Bezpośrednio

przy drodze wojewódzkiej nr 790
z dostępem domediów: prąd, woda, telekomunikacja,

w kształcie kwadratu, położona w gminie Łazy.
Cena: 389 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka 38 a, z czego budowlana

ok. 8 a, pozostała część to zieleń nieurządzona,
dojazd drogą asfaltową, pierwsza linia zabudowy,

z dostępem domediów: gaz, prąd, woda, usytuowana
w cichej i malowniczej miejscowości Rodaki.

Cena: 125 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
mieszkanie M4 67m kw. 3 pokojowe,

z dużym balkonem i piwnicą,
usytuowane w bardzo dobrej lokalizacji

w Bukownie.
Cena: 265 tys. PLN.

• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Wykonujemy 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”.

Miejsce
na Twoją

nieruchomość

Zapytaj
o szczegóły

tel. 882 554 688

DO SPRZEDANIA
domok. 280mkw, II kondygnacje,
podpiwniczony, dowykończenia,
położony na 7,8 arowejwpełni
ogrodzonej działcewwillowej

dzielnicywOgrodzieńcu
Cena: 364 tys. PLN

Jak żyją Polacy - kupujemy mieszkania  
czy stawiamy na wynajem?

Na początku pandemii ponad 62% badanych Polaków spodziewało się pogorszenia stanu swoich finansów. 
Faktycznie problem ten dotknął 40% społeczeństwa. Stajemy się coraz bardziej zamożnym narodem. Z danych 
wynika, że w 2019 roku w Polsce mieszkało 265,4 tys. osób zamożnych, co stanowi wzrost o 13,2% w porównaniu 
do poprzedniego roku. Oczywiście istnieje nadal wiele miejsc, w których zarabia się minimalną krajową, jednak 
coraz więcej firm docenia swoich pracowników i płaci im godziwe wynagrodzenie. Przyzwoite pensje i wysoka 
zdolność kredytowa spowodowały, że w ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zakupów mieszkań – 
zarówno na użytek własny, jak i w celach inwestycyjnych, np. na wynajem.  
Skąd ta chęć Polaków do inwestowa-
nia? Poczuliśmy się ponownie dość 
pewnie. Ponieważ, jak się okazuje, 
nawet przedłużający się okres trwania 
pandemii nie zrujnował krajowej go-
spodarki. Oczywiście są sektory, które 
ucierpiały bardziej, także w branży 
nieruchomościowej. Najem krótko-
terminowy, hotelarstwo, restauratorzy 
dopiero od niedawna mają szansę, by 
ponownie funkcjonować. I miejmy 
nadzieję, że tak już pozostanie. 

Czy Polacy chcą się 
nadal zadłużać?

Biorąc pod uwagę wskaźniki, które 
pokazują znaczny przyrost zacią-
ganych kredytów, Polacy nie mają 
oporów przed zaciąganiem kre-
dytów. W pierwszej połowie roku 
wzięliśmy na kredyt już łącznie 42 
mln złotych. Według analityków 
do końca roku liczba ta wzrośnie do 
83 mld złotych. Zdaniem ekspertów 
ten trend może świadczyć nie tylko 
o konieczności, ale o wyborze osób, 
które mając dobrą sytuację finan-
sową, podejmują decyzję o wzięciu 
kredytu w celach inwestycyjnych. To 
wszystkie te osoby, które dość pew-
nie czują się w swoich zawodach, jak 
np. informatycy, lekarze, prawnicy. 
Mając stabilne dochody budują swój 
majątek w nieruchomościach, które 
wynajmują. Także na najem decydują 
się te osoby, które są w stanie sprostać 

finansowo wynikającym z tego tytułu 
zobowiązaniom. 

Biorę kredyt, bo mnie 
na niego stać

Ci, którzy zaciągają kredyty, ale stać 
ich na spłacanie kolejnych rat, są 
pewni ciągłości uzyskiwania docho-
dów. Nawet gdyby przez jakiś czas 
nabyte przez nich nieruchomości 
się nie wynajmowały, będą w stanie 
spłacać raty kredytu. – Taką sytuację 
obserwuję wśród naszych klientów. 
Większość kupuje mieszkania jako 
inwestycje, które będą „pracowały”. 
Nie martwi ich przy tym sytuacja, 
w której mieszkanie będzie przez mo-
ment nie wynajęte. Dlatego z mojej 
perspektywy, odpowiedź na pytanie, 
czy Polacy chcą się nadal zadłużać, 
brzmi: tak. Przy czym dla wielu jest 
to wybór, a nie konieczność. – uważa 
Marcin Kuryło, współwłaściciel 
w firmie Horyzont Inwestycji. Jeszcze 
kilka lat temu zaciąganie zobowiązań 
wobec banków było wynikiem braku 
innej możliwości nabycia nierucho-
mości. Ludzie brali wówczas kredyty 
by sfinansować zakup mieszkań czy 
domów dla własnych potrzeb – po 
prostu chcieli w nich zamieszkać. 
Sytuacja, którą obserwujemy dzisiaj, 
wynika, obok lepszych zarobków, 
także z większej świadomości w kwe-
stii zarządzania swoimi finansami. 

Inwestuj świadomie

Jako społeczeństwo jesteśmy dziś le-
piej wyedukowani ekonomicznie. Są 
osoby, które nie decydują się na zakup 
własnego mieszkania i obciążania się 
kredytem hipotecznym, bo oznacza to 
bardzo często związanie się na dłużej 
z jednym miejscem. Stawiają więc na 
wynajem. To daje im dużą wolność. 
Dzisiaj mogą mieszkać w jednej 
części kraju, jutro w innym mieście, 
a może nawet za granicą. Dlatego de-
cyzje o tym, czy wynajmować miesz-
kanie czy kupować je w kredycie, są 
podejmowane bardziej świadomie 
i przemyślanie. Uwzględniają to, co 
ważne tu i teraz, ale także plany na 
przyszłość, które mogą się wiązać 

np. z przeprowadzką. Polacy częściej 
biorą pod uwagę także swoją dojrza-
łość do zainwestowania, która wyraża 
się m.in. w posiadaniu odpowiedniego 
zaplecza finansowego. Niemniej z ba-
dania Krajowego Rejestru Długów 
wynika, że aż co czwarty Polak zacią-
gając kolejny kredyt, raczej nie myśli 
o tym, jak go spłaci. – Tylko zakup 
nieruchomości na kredyt, gdy mnie 
na niego stać, jest wyrazem odpowie-
dzialności i umiejętności patrzenia na 
życie z uwzględnieniem długofalowej 
perspektywy. – konkluduje ekspert 
z firmy Horyzont Inwestycji. 

PRZEŁĄCZENIE  
NUMERU ALARMOWEGO 

998 NA NUMER 112
Od 9 września 2021 roku mieszkańcy  

województwa śląskiego, dzwoniąc  
na numer 998, połączą się bezpośrednio 
z operatorem numeru alarmowego 112. 
Numer przełączany będzie sukcesywnie 

w każdym powiecie, aż docelowo obejmie 
całe województwo.

To usprawnienie systemu  
powiadamiania ratunkowego, które pozwoli 

na sprawniejsze powiadamianie  
i dysponowanie odpowiednich służb.

Reklama
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Kwiaty cebulowe, meble ogrodowe,  
myjka parowa, czyli jak przygotować ogród na jesień

Sierpień jest idealnym miesiącem na pierwsze jesienne porządki. Ogród każdego roku wymaga gruntownego sprzątania, dlatego 
najlepiej zrobić to w momencie, kiedy pogoda jeszcze sprzyja. Trudno uporządkować wszystko w zaledwie jeden dzień, ale takie 
urządzenia jak myjka parowa do ogrodu zdecydowanie przyspieszą proces sprzątania, a jednocześnie pozwolą zrobić to gruntowa-
nie. Co więc warto zrobić jeszcze w sierpniu w swoim ogrodzie, aby we wrześniu cieszyć się jesienną aurą?
Ogród przy domu, działka czy zielony skwer przy mieszkaniu – bez 
wzglądu na to, co posiadamy, każdego roku przed nadejściem zimy 
trzeba je uporządkować. Sprzątamy wszystko: od kostki brukowej, 
poprzez meble ogrodowe, aż do płotów i tarasów. Jesienne porządki 
są nieuniknione, dlatego warto zastanowić się, jak można ułatwić 
sobie to zadanie i zacząć wcześniej. 

Przekwitnięte kwiatostany i kwiaty cebulowe

Sierpień w ogrodzie jest idealnym miesiącem do porządkowania 
rabat, pielenia czy „porządkowanie” roślin. Dlatego przez cały 
ten miesiąc warto usuwać przekwitnięte kwiatostany róż i bylin. 
Warto o tym pamiętać, ponieważ niektóre gatunki jeszcze w tym 
samym roku powtórzą kwitnienie.
Jeżeli marzymy o zakwiecanym i kolorowym ogrodzie, pod koniec 
sierpnia zaczynamy sadzenie niektórych gatunków kwiatów cebu-
lowych (np. krokusów, przebiśniegów i lilii białej). Aby uchronić 
cebule przed gryzoniami i szkodnikami, warto pamiętać, aby sa-
dzonki były w ażurowych plastikowych koszyczkach dedykowa-
nym do roślin cebulowych. 
Myjka parowa, dmuchawa do liści i podstawowe narzędzia jak 
sekator czy grabie powinny być zawsze w pogotowiu. Sprzątanie 
nie musi być tak wymagające, jeśli tylko wiemy, w jaki sposób 
najlepiej wyczyścić konkretne powierzchnie. Sierpień jest dobrym 
momentem na coroczne porządki, warto wykorzystać go w pełni. 

Gadżet do sprzątania ogrodu

Późnym latem i wczesną jesienią w każdym ogrodzie jest też mnó-
stwo pracy porządkowej. Jest na to jednak sposób. Dzięki gadżetom 
ogrodowym, uporamy się ze wszystkim szybciej i znacznie dokład-
niej. W tym celu można wykorzystać środki chemiczne albo coś 
bardziej uniwersalnego i ekologicznego. Myjka parowa do ogrodu 
(np. marki Ariete) to urządzenie, które nie tylko wyczyści każdą 
porowatą powierzchnię w ogrodzie, ale sprawdzi się również przy 
sprzątaniu domu. 

Meble ogrodowe i grill

Teoretycznie wiele mebli ogrodowych jest odpornych 
na trudne warunki atmosferyczne, w praktyce – za-
wsze lepiej jest o nie zadbać. Po całym sezonie, krze-
sła, fotele i stoły wymagają gruntownego czyszcze-
nia. Można to zrobić tradycyjnie, czyli wyszorować 
ręcznie, ale w przypadku chociażby rattanu, będzie to 
bardzo czasochłonne zadanie. Doskonale sprawdza 
się w tym celu myjka parowa do ogrodu, która jest 
w stanie usunąć brud ze wszystkich zakamarków. 
Urządzenie ma na tyle dużą moc, że bez użycia che-
mii – czyli ekonomicznie i w pełni bezpieczne – do-
czyści nie tylko meble ogrodowe, ale też grilla. 
Umycie kratek żeliwnych lub emaliowanych jest 
żmudnym i czasochłonnym zajęciem, ale myjka 
parowa do ogrodu bez trudu usunie przypalony 
tłuszcz i resztki jedzenia. To bardzo wszech-
stronne i uniwersalne urządzenie, dzięki któ-
remu jesienne porządki będą znacznie łatwiejsze, 
a ogród zostanie w pełni uprzątnięty i przygoto-
wany na nadejście chłodnych dni. 
Czyszczenie kostki i mebli ogrodowych warto, aby było ekologiczne, 
ponieważ najczęściej odbywa się właśnie na trawniku czy w okolicach 
kwiatostanów. Dlatego warto zwracać uwagę na alternatywne rozwią-
zania, które nie wymagają chemii, a dzięki wysokiej temperaturze mycia 
zabijają bakterie i usuwają brud. Taka opcja zdecydowanie lepiej sprawdzi 
się w ogrodzie i będzie bezpieczna dla trawy i kwiatów. 

Zabezpiecz rośliny na zimne wieczory

Oprócz czyszczenia, równie ważne jest zabezpieczenie wszystkich 
miejsc, które mogą ucierpieć w pierwsze zimne wieczory. Nie można 
zapomnieć w szczególności o kwiatach i roślinach – one potrzebują 
osłony przez mrozem, aby zimno im nie zaszkodziło. 

W sierpniu i wrześniu, warto też pamiętać o przycinaniu krzewów 
i drzew. Do cienkich gałązek wystarczy zwykłe nożyce ogrodowe lub 
sekator, ale grubsze gałęzie wymagają wykorzystania piły ogrodowej. 
Tego typu prace najlepiej wykonać, kiedy na roślinach są jeszcze liście. 
Dzięki temu unikniemy usunięcia zdrowych gałęzi. 
Ścięte gałęzie oraz liście, będą świetną osłoną dla kwiatostanów, które 
są wrażliwe na zmiany pogody i wymagają szybkiego osłaniania przed 
chłodem. Dlatego już na koniec lata zbierz je w jedno miejsce albo 
przygotuj do osłonięcia nimi wybranych roślin. 
Na koniec warto dodać, że koniec sierpnia i początek września to 
jedne z najpiękniejszych miesięcy w ogrodzie. Praca w nim może być 
przyjemnością, jeżeli tylko rozłożymy zadania w czasie i wykorzy-
stamy do tego odpowiednie gadżety.

WYROBY GUMOWE
• PASY KLINOWE

do kombajnów zbożowych
• WĘŻE GUMOWE PCV
• PŁYTY GUMOWE
• KOLANKA UNIWERSALNE
• DĘTKI I OPONY DOMASZYN ROLNICZYCH
• OPASKI: NORMA I GBS

Wolbrom, ul. Okrzei
SKLEP CZYNNY: Poniedziałek – Piątek, godz. 7:00 – 15:00

Tel. 32 644 12 52 kom. 604 826 927

Najlepsze
ceny !

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

Informacje



6

NOWOCZESNA SIEĆ KLUBÓW
FITNESS ALL INCLUSIVE 
ZAPRASZA

ALL 
INCLUSIVE
WSZYSTKO 
W CENIE75ZŁ

ZAOSZCZĘDŹ 
PONAD

650 zł
Dodatkowo dla ientów dorzucamy 200  Kl

TORBĘ SPORTOWĄ !oraz gratisTRENING PERSONALNY 

*Oferta obowiązuje przy zawarciu umowy na okres 18 miesięcy. Opłata service charge w wysokości 45 złotych płatna raz na kwartał.

• PROFESJONALNĄ OPIEKĘ TRENERÓW
• NAPOJE FIRMOWE BEZ OGRANICZEŃ
• SOLARIUM BEZ OGRANICZEŃ
• SAUNĘ INFRARED BEZ OGRANICZEŃ

• BOGATĄ GAMĘ ZAJĘĆ GRUPOWYCH
• 
• 

DORADZTWO ŻYWIENIOWE

• 
BEZPŁATNY PARKING

W OFERCIE PROMOC YJNEJ ZAPEWNIAMY:

DOSTĘP  DO WSZYSTKICH KLUBÓW IF

RAZEM Z NAMI 
ZBUDUJ ODPORNOŚĆ NA JESIEŃ

PROMOCJA ważna

 31 SIERPNIA !!!
tylko do

Nie przegap takiej okazji! 

UWAGA!!!



7

CENY
JUŻ OD 10 zł/m2

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

• 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

PROFESJONALNA
OBSŁUGA IMONTAŻ

DORADZTWO
USŁUGAPOMIARU

Zapraszamy: poniedziałek- piątek 800- 1900 • sobota 900- 1400

KRZYŻÓWKA SUDOKU
Poziomo:
1. Will, grał w filmie „Ali”
4. Ocena sytuacji finansowej firmy
7. Zwierzchnik Zefira i Boreasza
8. Chrupiący graham
9. Wysiaduje jajka
10. Model małego elektryka Citroena
11. Stolica Jordanii
12. Hydrolaza lub papaina
13. Przewlekła choroba skóry
18. Siedziba rządu Szwajcarii
19. Zrzyn lub wiór
21. Daw. niewolnik, sługa
22. Masa serowa przerabiana na bryndzę
23. Tomasz, lekarz z „Ludzi bezdomnych”
24. Przed thetą
25. Siedziba prezydenta Rosji
26. Orzeczenie sądu

Pionowo:
1. Z jego liści kwaśna zupa
2. Religia Mahometa
3. Cenne czarne drewno
4. Dawna sypialnia
5. Kolejowy - z poczekalnią
6. Uraz psychiczny
14. Masz je na sobie
15. Inaczej gangrena
16. Leń
17. Bożena, grała w „Znaku orła”
19. Symptom, oznaka
20. Środek kosmetyczny w postaci proszku

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!
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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
25.08 Apteka Cefarm 36,6  

ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 161 

26.08 - 27.08 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

28.08 - 29.08 Apteka Jurajska II  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

30.08 - 31.08 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03

1.09 - 2.09 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

2.09 - 4.09 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

5.09 - 6.09 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

7.09 - 8.09 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

9.09 - 10.09 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

11.09 - 12.09 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

13.09 - 14.09 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

15.09 - 16.09 Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

17.09 - 18.09 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

19.09 - 20.09 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

21.09 - 22.09 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64 

23.09 - 24.09 Apteka ul. Reyminta 1 32 670 78 21

25.09 - 26.09 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

27.09 - 28.09 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

29.09 - 30.09 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 161

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

CAŁOROCZNY SERWIS
ROWEROWY

TEL: 794 577 544

-

Zawiercie, ul. Brata Alberta 11 • tel.: 32 670 01 30
poniedziałek - sobota 900 - 1800 niedziele handlowe 900 - 1700

www.sengam.pl

U NAS DO NABYCIA WYPRAWKA SZKOLNA

www.opiekalasota.pl

Szanowni Państwo
Zapraszamy do Zakładu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego 
położonego na terenie malowniczej Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, w miłej i spokojnej  miejscowości 
Kocikowa, obok Ogrodzieńca w gminie Pilica. Znajdujące-
go się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.

Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę 
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycz-
nych, oraz �zjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także 
psychologa.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "LASOTA" 
zapewnia całodobową opiekę osobom ze schorzeniami 
neurologicznymi, z przewlekle postępującymi chorobami 
mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach 
i urazach, z trudno gojącymi się ranami, z powikłaniami 
chorób układu krążenia, z powikłaniami w postaci 
niewydolności wielonarządowej, ze schorzeniami 
geriatrycznymi. 

  Pobyt:
- nieodpłatny (NFZ)
- komercyjny (pełna odpłatność) 

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA 

Zakład oferuje kompleksową opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi przez całą 
dobę. Zakład zapewni opiekę krótkoterminową dla osób 
nie w pełni samodzielnych, starszych, które z powodów 
zdrowotnych, zdarzeń losowych, czy wyjazdu na urlop 
członków rodziny lub opiekunów, nie mogą pozostać 
w domu bez opieki.

ZABIEGI REHABILITACYJNE 

W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy 
Państwu zabiegi �zjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie 
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces 
rehabilitacji.

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

BENTLEY
Przedstawiamy pięknego, mło-
dziutkiego psiaka, który trafił pod 
naszą opiekę.

Piesek ma około 10 miesięcy, 
waży 11 kg. Może jeszcze odrobi-
nę nabrać ciałka i ważyć do 12 kg.

Bentley to taki duży dzidziuś; 
uwielbia się przytulać, bardzo 
tęskni do ludzi.

Psiaczek dogaduje się z innymi 
pieskami, jest towarzyskim zwier-
zaczkiem. Na spacerach nie zwraca 
uwagi na koty.

Prosimy o dobry, troskliwy, aktyw-
ny dom dla tego uroczego mło-
dziaka.

To wspaniały piesek, który czeka 
na kochający dom.

Profilaktyka:

Piesek otrzymał komplet szczepień, 
jest ogólnie zdrowy. Został odroba-
czony i odpchlony. Jest zaczipowa-
ny i został 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 otrzymujemy                                    schroniskopsiepole.pl

FAJNIŚ
Jest to wesoły i aktywny piersek.

Fajniś jest w wieku maksymalnie 1 
roku (raczej 10 miesięcy), to jeszcze 
dzieciaczek. Psiak waży 21 kg, ale 
jego właściwa masa to 24 kg.

Piesek z całą pewnością wśród 
swoich przodków ma charta. Jest 
szczupły, o oddechowej konsty-
tucji, wspaniały.Piesio na pewno 
będzie fantastycznym przyjacie-
lem całej rodziny. Potrzebuje jedy-
nie trochę aktywności i uwagi ze 
strony opiekunów.

Profilaktyka:

Piesek otrzymał komplet szcze-
pień, jest ogólnie zdrowy. Został 
odrobaczony i odpchlony. Jest 
zaczipowany i zostanie za dwa dni 
wykastrowany.

DŻORDŻ 
Dżordż to młodzieniaszek - ma około 
7-8, maksymalnie 9 miesięcy, waży 
około 9 kg, większy już raczej nie 
będzie. Psiak radzi sobie z chodze-
niem na smycz.

Dżordż jest wpatrzony w opiekunów 
jak w obrazek. Przytula się, rozdaje 
psie całuski, liże po rękach. To bardzo 
kochaniutki psiak, który czeka u nas 
na najlepszy dom.

Dżordż jest albinosem - jego skóra nie 
wytwarza barwnika.

Na obecną chwilę nie ma ani alergii 
pokarmowej, ani na słońce, ale ta dru-
ga, przy dużej ekspozycji na światło, 
może się pojawić.

Bardzo prosimy o troskliwy dom dla 
Dżordżusia. To super słodziak, który 
czeka na najlepszy dom.

Profilaktyka:

Piesek otrzymał komplet szczepień, 
jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczo-
ny i odpchlony. Jest zaczipowany i za 
kilka dni zostanie 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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1 września - powrót do szkoły

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy

do współpracy

tel. 605 657 210

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

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

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

Szczekociny,
Plac Kościuszki
tel. 607-123-245

Poręba,
ul. Wojska Polskiego 24A
tel. 785-993-444

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

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

Kroczyce,
ul. Żarecka 2
tel. 667640667

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

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

ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)
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SYN_OPTYK500 200 941 Zawiercie

KĄCIK KULINARNY

SEROWE KNEDLE Z MORELAMI 
Oj, zobaczyłam je gdzieś ostatnio na zdjęciu, gdzieś 
mi wręcz mignęły. Niby mignęły, ale z głowy wyjść nie chciały, 
więc musiałam je zrobić. 
Okazało się to super proste, 
więc i Ciebie zachęcam zrób 
je w domu. Do środka możesz 
dać morele, porzeczki, maliny, 
truskawki czy śliwki na śliwki, 
które można teraz dostać bez 
problemu.

Serowe knedle z morelami
• 500 gramów białego 

sera ( u mnie dwie 
kostki po 250 gram )

• 1 i 1/4 szklanki mąki
• 2 jajka
• 10 moreli
Dodatkowo :
• masło, cukier lub miód
Ser przełożyłam do miski, roz-
gniotłam go widelcem, dodałam 
jajka i porządnie wymieszałam, 
dodając mąkę, wszystko razem 
trzeba wyrobić na jednolitą 
masę.
Wstaw garnek z wodą, u mnie 
garnek 3 litrowy, zagotuj wodę.
Potem tą masę nak ładamy 
łyżką na rękę (lub urywamy po 
kawałku), spłaszczamy ciasto 
w dłoniach. Na ciasto kładziemy 
połówkę morel i i sk lejamy 
w kulkę – u mnie były mniejsze 
i większe :)
I gotowe :) prawie, teraz wkła-
damy nasze kulki do gotującej się 

wody i gotujemy aż wypłyną na 
powierzchnią + 2 minuty.
Wykładamy na talerz, polewamy 
masłem i posypujemy cukrem. 
Takie były pierwsze, kolejne 

które będę odsmażać, odsmażę 
na maśle klarowanym i posypie 
cukrem. I co trudne ? Proste, 
prawda ? Też mi się wydawało to 
być bardziej skomplikowane : ).

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

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

• 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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TRWAJĄ DZIAŁANIA MOTOCYKL & QUAD
Policjanci z zawierciańskiej drogówki prowadzili niedawno działania pn. Mo-
tocykl & Quad. Celem akcji jest ograniczenie liczby ofiar zdarzeń drogowych 
z udziałem tych pojazdów. Mundurowi zwracają uwagę na zachowania mo-
tocyklistów i kierujących quadami. Kontrolują prędkość Z jaką się porusza-
ją, a także stan trzeźwości kierujących. Apelują o przestrzeganie przepisów 
drogowych oraz przypominają o wzajemnym szacunku na drodze.

Od początku lipca br. na drogach powiatu zawierciańskiego doszło do 4 
zdarzeń z udziałem motocykli. W niektórych przypadkach przyczynili się do 
nich kierowcy samochodów, w innych to motocykliści zlekceważyli przepisy. 
Doszło również do jednego zdarzenia z udziałem czterokołowca. Dla wielu 
osób jazda na motocyklu czy quadzie to pasja. I choć te ostatnie rzadziej wi-
dzi się na ulicy, to kierujący nimi również powinni pamiętać o przestrzeganiu 
przepisów drogowych.

Kierujący motocyklami i quadami wykorzystują atuty swoich pojazdów: małe gabaryty, zwrotność, przyspieszenie, zapomi-
nając, że wystarczy chwila i przyjemność jazdy zamienia się w dramat.

Bez względu na to, czy osoba kieruje motocyklem, czy quadem powinna pamiętać, że jej wyłączną ochronę stanowi odzież 
motocyklowa i kask, co w połączeniu z brakiem rozwagi, wystarczających umiejętności i odpowiedzialności prowadzi do 
poważnych w skutkach zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWY KURIER UJĘTY!
Dnia 17 sierpnia br. właściwą postawą wykazali się pracownicy jednego 
z urzędów pocztowych na terenie Zawiercia. Osoby wydające przesyłki do 
rozwiezienia wyczuły od jednego z kurierów alkohol. O fakcie poinformowa-
li przełożoną. Pracownik ochrony widząc wyjeżdżający samochód, kierowa-
ny przez wskazanego mężczyznę, zatrzymał pojazd i wyciągnął ze stacyjki 
kluczyki. Na miejsce wezwano policyjny patrol. Badanie stanu trzeźwości 
kierującego dostawczym volkswagenem wykazało, że ma 3 promile alkoholu 
w organizmie. Ujęty 43-latek przyznał się, że nie posiada uprawnień do kie-
rowania pojazdami, co zostało potwierdzone przez policjantów. Teraz męż-
czyzna odpowie nie tylko za popełnione wykroczenie, ale także za przestępstwo, jakim jest kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości.

POLICJANT NA WOLNYM ZATRZYMAŁ PIJANEGO KIEROWCĘ.  
WCZEŚNIEJ WYPROWADZIŁ GO Z DYMIĄCEGO POJAZDU

Policjant z Wydziału Kryminalnego z zawierciańskiej komendy  w niedzielny 
wieczór dnia 15.08.br wracał z rodziną do domu. Jadąc drogą prowadzącą 
z Kuźnicy Wąsowskiej do Wąsosza w gminie Koniecpol, przy moście na rzece 
Pilica zauważył samochód, który wjechał w barierkę. Spod maski wydobywał 
się dym, a z pojazdu wypływały płyny eksploatacyjne. Policjant natychmiast 
zareagował. Podszedł do samochodu, w którym znajdowała się tylko jedna 
osoba. 

Po otwarciu drzwi volkswagena policjant miał już pewność, że mężczyzna 
siedzący za kierownicą jest pod wpływem alkoholu. Wyciągnął kluczyki ze 
stacyjki, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Następnie pomógł mężczyźnie wydostać się z pojazdu. Kierowca w obawie przed 
konsekwencjami starał się przekonać policjanta, aby ten puścił go do domu. Stanowczy policjant dzwoniąc na numer alar-
mowy 112 zgłosił całe zdarzenie. Policyjny patrol sprawdził stan trzeźwości kierowcy. Jak się okazało miał on ponad 3,5 
promila alkoholu w organizmie. Nie posiadał też uprawnień do kierowania pojazdami. Na miejscu była też załoga karetki 
pogotowia. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważniejszych obrażeń.

PIJANY Z ZAKAZEM PROWADZENIA POJAZDÓW SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ
Policjanci z komisariatu w Szczekocinach otrzymali informację o kolizji 
drogowej, do jakiej doszło w sobotę 14 sierpnia około godziny 10:00 
na ulicy Żeromskiego. Udział w zdarzeniu drogowym brały trzy pojaz-
dy. Jak ustalili wstępnie policjanci, kierujący oplem wyprzedał ciąg po-
jazdów. Chcąc wrócić na swój pas ruchu, nie zachował odpowiedniej 
odległości od jadącego przed nim fiata i uderzył w samochód, który na-
stępnie wjechał w poruszającego się przed nim forda. Policjanci ustalili, 
że kierujący oplem mężczyzna w ogóle nie powinien wsiadać za kółko. 

Po pierwsze dlatego, że był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykaza-
ło ponad 3,6 promila alkoholu w jego organizmie. Po drugie 38-letni 
mieszkaniec gminy Szczekociny ma sądowy zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. Pozostali kierujący byli trzeźwi. Na szczęście nikt 
nie odniósł poważnych obrażeń. Teraz mężczyzna odpowie nie tylko za 
spowodowanie kolizji, ale także za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz za niestosowanie się do orzeczo-
nych środków karnych.

WYBUCH GAZU W ZAWIERCIU
Zawierciańscy policjanci ustalają okoliczności i przyczyny wybuchu 
gazu, do którego doszło 15 sierpnia w jednym z mieszkań budynku przy 
ulicy Szymańskiego w Zawierciu. O eksplozji służby ratunkowe zostały 
powiadomione około godziny 14:30.

W mieszkaniu na drugim piętrze budynku wielorodzinnego, w którym 
doszło do wybuchu, przebywał 69-letni mężczyzna. Pierwsi pomocy 
udzielili mu sąsiedzi. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został 
przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Obrażeń ciała doznała także 84-letnia kobieta, prze-
bywająca w sąsiednim mieszkaniu. Seniorka była przysypana gruzem. 
Niezbędnej pomocy udzielili jej dwaj policjanci, którzy jako pierwsi po-
jawili się w mieszkaniu kobiety. Inne dwie osoby zabezpieczały miejsce 
zdarzenia. Seniorka także trafiła do szpitala. Policjanci wraz ze strażaka-
mi sprawdzili inne mieszkania. Ewakuowano 20 osób. Teren wokół budynku został zabezpieczony. Na miejscu pracowali 
strażacy, policjanci oraz inspektor nadzoru budowlanego z biegłym z zakresu pożarnictwa i naczelnik wydziału zarzą-
dzania kryzysowego z zawierciańskiego urzędu miasta. Pomoc medyczna została udzielona także 5 osobom, które ra-
towały poszkodowanych. Wśród nich było dwóch policjantów, którzy po przeprowadzonych badaniach opuścili szpital.

POLICJA

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

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

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH

OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

GwarekZawiercianski

Polub nas na Facebooku
i śledź zawsze aktualne informacje!

SKUP AUT
Osobowe • Dostawcze

SKUP MOTOCYKLI QUADÓW
Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Firma EFEKT

tel. 519 575 126

• 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 

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 • Pradła •  
• 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

Kompleksowa obsługa w zakresie
usług księgowych i płacowych.

Księgowość: Świadczymy usługi dla małych i średnich
przedsiębiorstw, spółek prawa cywilnego i handlowego,
indywidualnych osób �izycznych.

Kadry i płace: Zapewniamy Państwu kompleksową
obsługę kadrowo-płacową.

Reprezentujemy Państwa przed organami kontroli: ZUS,
Urzędem Skarbowym, Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza strona internetowa: www.andsour.eu @AndsourKsiegowoscKadryPlace

ANDSOUR Sp. z o. o.
ul. Borowe Pole 69, 42-400 Zawiercie, tel.: (32) 670 35 20, e-mail: biuro@andsour.eu

KKoommpplleekkssoowwaa oobbssłłuuggaa ppooggrrzzeebbóóww
uull.. OObbrroońńccóóww PPoocczzttyy GGddaańńsskkiieejj 2288,, 4422--440000 ZZaawwiieerrcciiee

CCaałłooddoobboowwoo:: tteell.. 778800 112211 116633 •• 778800 115511 886666

wwwwww..kkaalliinnsskkii2244..ppll

TEL. 783 614 732

HIRUDOTERAPIA - LECZENIE PIJAWKAMI
• Profesjonalna pomoc
w likwidowaniu różnych dolegliwości

• Certyfikat pochodzenia pijawek lekarskich

• Dyplomowany Hirudoterapeuta

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v „ELFINKI” Gatunek: Animowany,  

• 23.08 - 26.08 godz. 11.00 • 28.08 godz. 11.00, 15.00 • 29.08 godz. 11.00, 16.00 • 30.08 – 2.09 godz. 16.00
 v „WYROLOWANI” Gatunek: Animowany 

• 12.08 - 26.08 godz. 15:00
 v „HOLIDAY” Gatunek: Dramat, Thriller 

• 20.08 -26.08 sierpnia godz. 17:00
 v „LASSIE WRÓĆ” Gatunek: Familijny  

• 27.08 godz. 17:30 • 28.08 godz. 16:30 • 29.08 - 2.09 godz. 17:30
 v „MISTRZ” Gatunek: Biografia, Dramat 

• 27.08 -31.08 godz. 18:00
 v „ZUPA NIC” Gatunek: Komedia 

• 27.08 godz. 19:30 • 28.08 godz. 18:15 • 29.08 - 9.09  godz. 19:30
 v „O NIESKOŃCZONOŚCI” Gatunek: Dramat 

• 3.09 - 7.09 godz. 18:00

☎ 698 805 242
REKLAMAWGAZECIE

MOBILNY SERWIS KOMPUTEROWY "LuXoMaT"

Kontakt codziennie od 700 - 2000 - tel. 609 31 99 66
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

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

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

USŁUGI ZWYŻKĄ
I MINIKOPARKĄ

21
metrów

+48 608 394 729
+48 608 342 273

Atrakcyjne
ceny!

MOŻLIWOŚĆ
WYPOŻYCZENIA

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

Pobieramy wymaz w domu pacjenta Wynik w ciągu 24h
Testy robione przez akredytowane laboratorium

� �
�

MASZ OBJAWY CHOROBY?
Chcesz wiedzieć czy chorujesz na koronawirusa?

ZRÓB TEST PCR!

Zadzwoń: 513 130 787

UMÓW SIĘ:

tel. 730 667 776 Centrum Urody

MASZ PROBLEM ZE STOPAMI?
• odciski • brodawki • modzele
• Zakładanie klamer na wrastające paznokcie
• leczenie grzybicy • wrastające paznokcie
• pękające pięty • ostre stany zapalne
• przebarwienia na paznokciach

WSZYSTKIM TYM ZAJMIE SIĘ
SZYBKO I BEZBOLEŚNIE (PODOLOG)

Zawiercie, ul. Moniuszki 4

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, firmowe • inne

/lawendowy-dworek

LAWENDOWY DWOREK

Reklamy


