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• Wydawanie zaświadczeń
Dojazd do klienta • Płatność gotówką
Tel. 512 024 278, 512 024 264
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KIEŁKOWICE
ul. TURYSTYCZNA 103
GMINA OGRODZIENIEC

SPRZEDAŻ WĘGLA
• Orzech I • Orzech II •
• Kostka • Groszek •
• Ekogroszek • Miał •

tel. 728 122 613

Zapraszamy na

wielkie
otwarcie
KIEDY?? W SOBOTĘ 10.02.2018
O KTÓREJ?? W GODZINACH 12.00-23.00
CO DOSTANĘ W DNIU OTWARCIA?
W LOKALU - PIZZA, ZAPIEKANKI, BAGIETKI - 50% ZNIŻKI
W LOKALU - CO DZIESIĄTA PIZZA GRATIS
DOWÓZ - PIZZA, ZAPIEKANKI, BAGIETKI - 20% ZNIŻKI

Tel.:

530 255 707, 32 726 61 06
zamówienia online: www.boscajura.pl

tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
PŁYTA OSB
Tel. 606-139-619

NOWA POŻYCZKA
PRYWATNA
DO 25 000 zł
32 / 494-13-18
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ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI
MIESZKAŃCA - NOWOŚCI W ZGM
„Wdrożenie Usług Elektronicznego Biura
Obsługi Mieszkańca w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu” – to tytuł
zrealizowanego projektu w ramach Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług
publicznych, oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita
wartość projektu wyniosła 609.574,02 zł, z czego dofinansowanie to
451 499,18 zł, środki własne Gminy Zawiercie to 158 074,84 zł.

RADNI UCHWALILI
BUDŻET NA 2018 ROK
Ostatnia, styczniowa sesja Rady Miasta Zawiercie odbyła się dość nietypowo, bo w połowie bieżącego miesiąca. Powód – głosowanie nad
projektem budżetu na 2018 rok. Nie dziwi zatem fakt, iż to ten punkt
w porządku obrad zdominował całe posiedzenie rady.
Ostatecznie uchwała budżetowa
została przyjęta. „Za” głos swój
oddało 21 radnych. Przeciwna
była jedynie Radna Małgorzata
Benc. Radni przyjęli również
uchwałę dotyczącą emisji obligacji na kwotę 12 mln. złotych.
W bieżącym budżecie dochody wyniosą 207,5 mln złotych
a wydatki 217 mln. złotych.
Miasto planuje przeznaczyć
45 mln. złotych na inwestycję.
Najwięcej pieniędzy popłynie
do zawierciańskiego MOPS bo
ok. 57 mln. złotych. Podobna
kwota zostanie przeznaczona na

oświatę. Pamiętać jednak należy, iż w tych pokaźnych kwotach mieszczą subwencje ministerialne jakie nasz samorząd
otrzymuje na realizację zadań
w w/w obszarach. Prezydent
Miasta Witold Grim przedstawiając budżet podkreślał znaczenie inwestycji w dalszym
rozwoju miasta. Wiele uwagi
poświęcił również nowym miejscom pracy, których w naszej
gminie może powstać ok 585.
Jakie i na co dokładnie kwoty
zostaną przeznaczone możecie
się Państwo dowiedzieć, oglą-

dając relację video z sesji – link
poniżej.
http://itvregion.pl/2018/01/18/
zawiercie-sesja-rady-miejskiejzatwierdzenie-budzetu/

vv zawiercie.eu

POWSTAŁY NOWE
MIEJSCA POSTOJOWE
Miasto wzbogaciło się o dwa parkingi. Pierwszy – przebudowany –
znajduje się przy ulicy Senatorskiej, drugi – nowy – powstał przy ulicy
Piłsudskiego.
Prace na pierwszym z parkingów polegały na przebudowie istniejącej
nawierzchni miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych na
nawierzchnię z kostki betonowej. Przebudowa trwała od września do
listopada ub.r. Koszt prac to prawie 17 tysięcy zł.
Drugi parking powstał na zagospodarowanych działkach gminnych przy
ulicy Piłsudskiego. W ramach prac wybudowano miejsca parkingowe,
ścieżki, chodniki z kostki betonowej i drogę wewnętrzną oraz oświetlono
teren i zamontowano elementy dekoracyjne. Wydatkowano na ten cel
kwotę w wysokości prawie 125 tysięcy zł.

Głównym celem projektu było
stworzenie Elektronicznego
Biura Obsługi Mieszkańca,
a tym samym wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
w zakresie e-administracji oraz
zwiększenie dostępu zarówno
obywateli, jak i przedsiębiorców
do cyfrowych usług publicznych on-line. Dla interesantów
Zakładu oznacza to skrócenie
czasu potrzebnego do załatwienia danej sprawy wraz z ułatwieniem procedury jej realizacji.

Z dniem 1 stycznia br. ruszył
serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK) , który dostępny jest pod adresem
: https://iok.zgm-zawiercie.
pl Usługa jest dostępna dla
lokatorów i właścicieli lokali
mieszkalnych, najemców lokali
użytkowych, garaży, osób posiadających umowę na ekspozycję
reklamy oraz kontrahentów
cmentarza komunalnego.
Warunkiem utworzenia i udostepnienia konta w IOK jest:
posiadanie poczty e-mail, złoże-

nie w ZGM Zawiercie wniosku
o założenie konta w IOK (wniosek dostępny jest w poszczególnych Administracjach, siedzibie
Zakładu oraz na stronie www.
zgm-zawiercie.pl), zapoznanie
się i zaakceptowanie Regulaminu korzystania z IOK.
Użytkownik może korzystać
z następujących funkcji IOK:
kartoteki finansowej z możliwością dokonywania opłat, możli-

wości podawania stanów liczników, zgłaszania awarii/usterek,
ogłoszeń zarządcy. Korzystanie
z IOK jest bezpłatne.

Wszelkie informacje dostępne
są na stronie: http://www.zgm-zawiercie.pl/kategorie/internetowa_obsluga_kontrahenta

vv zawiercie.eu

KOLEJNA
TERMOMODERNIZACJA W ZGM
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zakończył prace budowalne w ramach
zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy
ul. Marszałkowskiej 34 w Zawierciu z dofinansowaniem z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zakres robót obejmował: wykonanie wewnętrznej instalacji
gazu i wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania indywidualnie dla każdego mieszkania,
montaż kotłów dwufunkcyjnych
wraz z podłączeniem do instalacji c.o. i c.w.u dla każdego
mieszkania, termoizolację ścian
zewnętrznych, stropu ostatniej
kondygnacji i stropu nad piwnicą, częściową wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej.

Wartość zadania to kwota
483.016,77 zł, w tym 249.080,00
zł to pożyczka z WFOŚiGW.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji w budynku zostały wprowadzone zmiany umożliwiające
zmniejszenie zużycia energii
i obniżenie kosztów użytkowania budynku, a także podniósł
się komfort życia lokatorów.

vv zawiercie.eu
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W ZAWIERCIU – KOLEJNY REKORD
Ponad 47 tysięcy złotych przekazali zawiercianie do puszek wolontariuszy podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jest
to kwota wyższa niż w roku ubiegłym o ponad 3 tysiące złotych. W programie tegorocznej imprezy było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.
Wolontariuszom, którzy odbierali identyfikatory i puszki,
towarzyszył prezydent miasta
Witold Grim oraz komendant
Straży Miejskiej Artur Kowal,
którzy przekazywali kwestującym
dzieciom i młodzieży odblaski.
Przygotowano m.in. spektakl
teatralny, wspólne animacje
taneczne, pokaz magii, zajęcia
plastyczne, gry i zabawy oraz
mozliwość zbadania wzroku,
poziomu ciśnienia tętniczego
i cukru we krwi, a także pokaz
ratownictwa drogowego i sprzętu
strażackiego. O zasadach bezpieczeństwa przypominali nie tylko
strażacy - ochotnicy, ale także
maskotki Warcik i Mrówka.
Na scenie zaprezentowały się
zespoły: Projekt, Menelaos, December, Smile oraz DJ.
Gwiazdą wieczoru – który zakończył się pokazem sztucznym ogni,
czyli Światełkiem do Nieba – był
zespół Red Storm.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w ramach 26. Finału WOŚP
przygotował zajęcia sportowo
- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Niestety warunki atmosferyczne nie pozwoliły na organizację Orkiestrowego Kuligu
i Mistrzostw Zawiercia w lepieniu
bałwana. Pogoda jednak sprzyjała
i mecz pokazowy młodzieżowych
zawierciańskich młodzieżowych
drużyn piłkarskich został rozegrany na boisku ze sztuczną

nawierzchnią. W małej hali,
dzieci sprawdzały swoje siły
w zawodach sprawnościowych
„Sprytny dzieciak", a boisku asfaltowym odbyły się otwarte zajęcia
z gry w Speed- Ball natomiast na
lodowisku oprócz jazdy na łyżwach przeprowadzone zostały gry
i zabawy na lodzie z instruktorem.
Dzięki hojności i wsparciu mieszkańców Zawiercia na wyrównywanie sznas w leczeniu noworodków przekazana na rzecz
Fundacji WOŚP kwotę ponad 47
tysięcy złotych. Z samej licytacji
udało się zebrać kwotę ponad 4
tysięcy złotych.
Organizatorem tegorocznego finału był Sztab Miejski
WOŚP – Paulina Olender, Iwona Wiklik, Marcin Neubauer,
Bartosz Romanek, Artur Smędek - Stowarzyszenie Pro Musica
oraz Miejski Ośrodek Kultury

„Centrum” im. A. Mickiewicza,
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Współorganizatorami byli: Apteka Zdrowit, Bliżej Natury, Fundacja Kultjura, Fundacja z Pomysłem, Jurajski Salon Optyczny Jan
Witkowski, Market Budowlany
Format PSB Mrówka, Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Młodzieżowa Rada Miasta,
Morphosis, OSP Marciszów,
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szpital Powiatowy, Śląski Związek
Pszczelarski Koło Pszczelarzy
Zawiercie, Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja.
Dziękujemy za wsparcie firmom:
PSS Społem Zawiercie, Zygzak,
Virtu, Pukawka, Chicago, Straży
Miejskiej, współorganizatorom
oraz wolontariuszom 26. Finału
WOŚP.
vv zawiercie.eu
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W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I LUDZKIE ŻYCIA
Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie i w zależności od przyjętej definicji, jest rozpoznawane u 350 –700 tysięcy osób rocznie.
Podczas wstępnej analizy rytmu serca
w około 25–30% przypadków stwierdza się migotanie komór, a prawdopodobnie u znacznie większego
odsetka osób w momencie utraty
przytomności występuje migotanie
komór lub szybki częstoskurcz komorowy. Jednak do chwili wykonania
pierwszej analizy rytmu serca, przechodzi już w gorzej rokującą asystolię.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
w połączeniu z defibrylacją w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności może pozwolić na skuteczną
reanimację w 49-75% przypadków,
a każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo
przeżycia o 10-12 proc.
Automatyczny defibrylator zewnętrzny to wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń
głosowych i wizualnych prowadzi
każdą osobę - przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu
krążenia. Wbudowany moduł automatycznej analizy EKG pozwala na
wykonywanie defibrylacji w migotaniu komór, jeżeli częstość, morfologia
i czas trwania załamka R przekraczają zaprogramowane wartości.
Defibrylatora zewnętrznego może
użyć każda osoba, która jest świadkiem zdarzenia, w którym wymagana jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ogólny dostęp do
sieci automatycznych defibrylatorów
zewnętrznych (AED) jest praktykowany w rozwiniętych państwach
Europy i świata już od wielu lat.
W Polsce, niestety, dostępność do
urządzeń AED jest wciąż mała,
a świadomość społeczeństwa w tym
zakresie znikoma.

Z powodu coraz większej liczby
przypadków zachorowań na choroby układu krążenia wpływających
bezpośrednio na umieralność, władze Gminy Zawiercie postanowiły
opracować i wdrożyć kompleksowy
projekt, którego celem jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces
ratowania ludzkiego życia - przed
przybyciem wyspecjalizowanych sił
ratowniczych.
- Realizując projekt wyposażyliśmy
w defibrylator, który został przekazany nieodpłatnie przez Firmę
AWBUD, radiowóz Straży Miejskiej, co pozwala, w razie potrzeby,
na szybkie dotarcie do osób potrzebujących pomocy. Radiowóz ten
będzie odpowiednio oznakowany, że
jest wyposażony w urządzenie AED.
Pozyskaliśmy również, na potrzeby
mieszkańców, 4 stacjonarne zestawy
z automatycznymi defibrylatorami
zewnętrznymi, z których 3 są własnością Gminy. Jeden z nich zakupiony został przy współfinansowaniu
PZU Życie S.A., drugi nieodpłatnie
przekazała nam Firma OPTOPOL,
trzeci zakupiliśmy ze środków własnych. Czwarty defibrylator pozostaje własnością CMC Poland Sp.
z o.o., jednak Zarząd Firmy wyraził
zgodę na udostępnienie go każdemu
potrzebującemu. Urządzenia AED
są całodobowo ogólnodostępne –
mówi Artur Kowal, komendant
Straży Miejskiej.
Skrzynki, w których umieszczone
są defibrylatory zostały odpowiednio oznakowane. W widocznych
miejscach na budynku Urzędu, OSiR
i CMC oraz na obiektach infrastruktury kolejowej, zostaną rozmieszczone tablice informujące o lokalizacji

defibrylatora, a na trasach dojścia do
urządzeń AED tablice kierunkowe.
Mapa ogólnodostępnych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) znajduje się na www.
zawiercie.eu
Projekt realizowany jest wspólnie
przez Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Straż
Miejską, którzy apelują do wszystkich
podmiotów posiadających takie urządzenie i wyrażają zgodę na udostępnianie go wszystkim potrzebującym
o jego zgłaszanie.
Osoby do kontaktu:
Artur Kowal – Komendant Straży
Miejskiej, tel.: 32 494 12 17, a.kowal@zawiercie.eu,
Andrzej Kozłowski - Inspektor Biura ZKiSO, tel.: 32 672 20 02, pz@
zawiercie.eu
Defibrylatory umieszczone są w:
• holu wejściowym do budynku
Urzędu Miejskiego, ul. Leśnej 2,
całodobowo dostępne;
• holu budynku OSiR,
ul. Moniuszki 10,
całodobowo dostępne;
• budynku portierni CMC
Poland, ul. Piłsudskiego 80,
całodobowo dostępne;
• poczekalni dworca PKP.
vv zawiercie.eu

PROJEKT ORAZ MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - USŁUGI ELEKTRYCZNE

• pomiary instalacji elektrycznych
• badania i przeglądy
instalacji elektrycznych
• rozdzielnice i szafy sterujące
• instalacje elektryczne
wewnętrzne i zewnętrzne
• instalacje automatyki i sterowanie
• oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
• DOMOFONY TV/SAT
alarmy monitoring

42-450 Łazy, ul. Wyzwolenia 5a
tel. 668 056 553 • biuro@kraft-instalacje.pl

• Ogrodzenia • Gabiony • Bramy • Automatyka •
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •
• OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl

941
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W CENTRUM USŁUG SENIORALNYCH

W siedzibie Centrum Usług
Senioralnych odbył się Dzień
Babci i Dziadka, podczas którego seniorzy integrowali się
z podopiecznymi Świetlicy
Środowiskowej. Przy kawie
i ciastku spędzili razem czas
oglądając występy wychowanków Świetlicy oraz Programu Aktywności Lokalnej
osiedla Stary Rynek, przez których zostali również obdarowani laurkami. Spotkanie
pozwoliło na integrację międzypokoleniową jego uczestników. Centrum Usług
Senioralnych realizowane jest w ramach projektu „Rozwój Usług Społecznych
na terenie miasta Zawiercie”. 					 zawiercie.eu

Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia
małżeńskiego to: Danuta i Władysław Gawronowie, Janina i Marian
Kostrzejowscy, Barbara i Leszek
Kruzowie, Lidia i Marian Michalikowie, Teresa i Mieczysław Mroczkowie, Janina i Józef Niepiekłowie,
Barbara i Zofian Pabisiakowie oraz
Aniela i Eugeniusz Wasiakowie.
Natomiast 65 – lecie małżeństwa
świętowali Marianna i Henryk
Karoniowie.
Koncert dla jubilatów przygotował
działający przy Mjejskim Ośrodku
Kultury "Centrum" zespół „Pogod-

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

500 200 941

ni”, który wystąpił przy akompaniamencie Anity Maszczyk, a nad artystyczną oprawą uroczystości czuwała
Martyna Ptak. Wraz z jubilatami

świętowała rodzina, przyjaciele oraz
zaproszeni goście.
vv zawiercie.eu

SYN_OPTYK
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. (obok
3-go
ul. salonu
3-go
MajaMaja
15 (obok
15 (obok
salonu
salonu
Orange)
SYN(
Zawiercie
ul. 3-go
Maja 15
Orange)
ul. (obok
3-go
ul. salonu
3-go
MajaMaja
15
SYN_OPTYK
ul. Orange)
3-go Maja 15
Orange

500 200 941

500941
200 941
500 200

ZŁOTE GODY

Dziewięć par świętowało w zawierciańskim Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusze
długoletniego pożycia małżeńskiego. Pary, które spędziły ze sobą pół wieku uhonorowane zostały przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Odznaczania wręczył Zastępca Prezydenta Zawiercia, Marek Borowik.
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Szybka i prosta sałatka do pracy. Kolejna propozycja z cyklu
zrób to sam, nie kupuj w barze ;) Tak, bo naprawdę zrobienie
takiej sałatki do pracy to kilka minut. Dzień wcześniej kup sałatę, tuńczyka
w puszce w sosie własnym, pomidora i jajka :) Rano, wstaw jajka do gotowania
i przeczytaj poniższy przepis by wiedzieć co dalej.
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SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM
I JAJKIEM NA TWARDO
• sałata zielona
• puszka tuńczyka w puszcze
• 1 jajko ugotowane
na twardo
• 1/4 pudełka sera feta
• 1 łyżka pestek z dyni
• 1 łyżka płatków z migdałów
• 1 łyżka oleju rzepakowego

DORADZTWO, KONSULTACJE, SZKOLENIA
Agencja Rozwoju Zawiercia zaprasza do Punktu Konsultacyjnego
na indywidualne konsultacje dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.
Pracownicy Punktu Konsultacyjnego służą pomocą w przygotowywaniu Biznes Planów oraz
udzielają wsparcia pod kątem
możliwości, jakie daje Nowa Perspektywa 2014-2020 RPO WSL
dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą z udziałem
środków zewnętrznych.
ARZ zaprasza również na konsultacje: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe oraz
inne inicjatywy obywatelskie,
konsorcja przedsiębiorstw i jed-

nostek naukowych, konsorcja
przedsiębiorstw i uczelni oraz
jednostki badawcze.
W ramach oferty jest: doradztwo w zakresie pozyskiwania
funduszy zewnętrznych, możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach,
wsparcie w zakresie zakładania
działalności gospodarczej, pomoc
w wypełnianiu wniosku aplikacyjnego, przeprowadzanie analizy
opłacalności inwestycyjnej.
Więcej na stronie: http://www.

park.zawiercie.eu/kategorie/
punkt_konsultacyjny_-_doradztwo_konsultacje

Sałatę myjemy pod zimną
wodą, osuszamy ręcznikiem
papierowym. Do pudełeczka
( lunchboxa ) rwiemy nasze
liście na mniejsze kawałki. Na
wierzchu kładziemy tuńczyka,
obrane i pokrojone na ćwiartki jajka ugotowane na twardo.
Posypujemy pestkami z dyni
i migdałami, polewamy olejem
i możemy doprawię świeżo
mielonym pieprzem.
Zamykamy pudełeczko i bierzemy do pracy. W pracy całość
mieszamy – smacznego !
Do sałatki można dodać jeszcze
na przykład piórka cebuli.
Smacznego !

vv Ulla Pałka

vv zawiercie.eu

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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ZALS PO INAUGURACJI
Za nami inauguracyjna kolejka
Zawierciańskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Pierwsza kolejka nie zaskoczyła i zeszłoroczni finaliści pewnie
wygrali swoje mecze. Zapraszamy
28 stycznia na drugą kolejkę ZALS.
Wyniki 1 kolejki:
MOTO KRIS - VICTORIA WŁODOWICE
2:0/25:6,25:7
WUZET CZARNE KONIE - JAK CHCESZ
0:2/23:25,18:25
ELHURT HOTEL FAJKIER - MŁODE
WILKI
2:0/25:16,25:19
vv Zdjęcia: Agnieszka Tchórz

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu jest organizatorem XXVIII
Mistrzostw Polski Oldbojów w Halowej Piłce Nożnej.

gólne piłkarskie związki sportowe w Polsce jak i piłkarskie kluby
sportowe, natomiast dwie pozostałe to aktualny Mistrz Polski

Gwarek Zabrze oraz gospodarz
mistrzostw Warta Zawiercie.
vv zawiercie.eu

• USŁUGI DEKARSKIE
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ
GWARANCJĄ!!!
• BLACHY
• OKNA DACHOWE
• MEMBRANY
• RYNNY

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

tel. 601 464 046
Rok zał. 2000

Honorow y Pat ronat nad
Mistrzostwami objeli: Polski
Związek Piłki Nożnej, Starosta
Zawierciański oraz Prezydent
Miasta Zawiercie Witold Grim.
W turnieju, który odbędzie się
w dniach 3 i 4 lutego 2018 roku
w Zawierciu w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Blanowskiej
40, oraz hali sportowej I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego przy ul. Wojska
Polskiego 55 wezmą udział 22
drużyny, z czego 20 drużyn
będzie reprezentowało poszcze-

POKRYCIA
DACHOWE

Cen
już o y
89,9 d
0 zł*

POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC ORAZ UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW.

• Księgi przychodów i rozchodów
• Księgi handlowe
• Ewidencja ryczałtowa
• Rozliczenia VAT, ZUS
• Kredyty, leasing

Standardowe usługi dotyczące
rozliczenia firmy z US i ZUS.
Nasze atuty to: atrakcyjne ceny,
perfekcja w działaniu
Rozliczenia roczne
szybko, tanio i solidnie!

Dla każdego klienta prezent!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Od poniedziałku do piątku są czynne nasze numery 530 080 912 i 791 737 674
pod którymi otrzymają Państwo więcej informacji.
Biuro Rachunkowe " FABRYKA", 42-440 Ogrodzieniec, ul.Kościuszki 104

Zapraszamy Państwa do współpracy
www.fabrykabiuro.pl

* Cena zależna od ilości dokumentów.

XXVIII MISTRZOSTWA POLSKI OLDBOJÓW
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
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POLICJA

POLICJANCI URATOWALI DESPERATKĘ

Policjanci z Ogrodzieńca uratowali kobietę, która zamierzała odebrać sobie życie. Mundurowi w ostatniej chwili weszli do mieszkania,
zakręcili ulatniający się gaz i wynieśli nieprzytomną desperatkę na zewnątrz. Dzięki szybkiej reakcji nie doszło do tragedii, a 29-letnia
kobieta trafiła do szpitala.
Tuż po północy dyżurny zawierciańskiej komendy
otrzymał zgłoszenie o kobiecie, która zamierzała
popełnić samobójstwo. Z informacji wynikało, że
mieszkanka Sławniowa zażyła dużą ilość tabletek
i popiła je alkoholem. Pod wskazany adres natychmiast

skierowano najbliższy policyjny patrol. Mundurowi
już na korytarzu wyczuli silny zapach ulatniającego
się gazu. Po wejściu do mieszkania zakręcili zawór
butli i wyprowadzili z niego półprzytomną kobietę.
Na miejsce wezwano również straż pożarną i karetkę

pogotowia ratunkowego. Dzięki sprawnie przeprowadzonej interwencji policjantów, nie doszło do tragedii.
Desperatka została przewieziona do szpitala. Jej życiu
nie zagraża już niebezpieczeństwo.

TRAGICZNY WYPADEK W DRUŻYKOWEJ

Do tragicznego wypadku doszło około godz 13.30 na skrzyżowaniu DW-795 z drogą
prowadzącą w kierunku miejscowości Drużykowa w gm. Szczekociny. Ze wstępnych
ustaleń policjantów drogówki wynika, że kierujący hondą civic wyjeżdżając z drogi
podporządkowanej zderzył się z ciężarowym manem.
Niestety, 75-letniego mieszkańca powiatu myszkowskiego nie udało się uratować. Policjanci zabezpieczyli
do dalszych badań uszkodzone samochody. Utrudnienia na drodze wojewódzkiej trwały kilka godzin.
Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Przeprowadzone

badanie wykazało, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Teraz śledczy ustalają dokładne okoliczności tego
tragicznego w skutkach zdarzenia. Policjanci apelują
o ostrożną i rozważną jazdę!

TYTOŃ BEZ AKCYZY

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą ustalili, że 50-letnia mieszkanka
Poręby może zajmować się rozprowadzaniem papierosów i tytoniu niewiadomego
pochodzenia.
Została zatrzymana w chwili gdy przenosiła 2 kg
tytoniu. W należących do niej pomieszczeniach
śledczy zabezpieczyli dwa worki i dwie duże torby
wypełnione tytoniem. Śledczy ustalają teraz, gdzie

kobieta zaopatrywała się w nielegalny towar. Za
popełnienie takiego przestępstwa Kodeks Karny
Skarbowy przewiduje karę grzywny lub nawet 3
lata więzienia.

ARESZT ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW

Policjanci z wydziału kryminalnego zawierciańskiej komendy od jakiegoś czasu mieli
podejrzenia, że 25-letni mieszkaniec Zawiercia posiada niedozwolone środki. Wieczorem
namierzyli go na jednym z parkingów przy ul. Paderewskiego.

Zapraszamy na bezpłatny pomiar ostrości
wzroku przy zakupie okularów.
Ceny okularów na każdą kieszeń.

Mężczyzna po wyjściu ze swojego samochodu, na
widok policjantów zaczął uciekać. Po krótkim, pieszym
pościgu został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Miał przy sobie dużą paczkę marihuany. Kolejnym
krokiem było dokładne sprawdzenie samochodu i jego
miejsca zamieszkania. W trakcie czynności śledczy
znaleźli kolejne porcje marihuany i amfetaminy.
Łącznie zabezpieczono ponad 900 działek marihuany

i 200 porcji amfetaminy, a także wagę elektroniczną
i woreczki foliowe. Sąd Rejonowy w Zawierciu, po
zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym zdecydował o tymczasowym aresztowaniu
25-latka na okres 3 miesięcy. Za posiadanie znacznej
ilości narkotyków zatrzymanemu grozi kara do 10
lat więzienia.

PIJANY I Z DOŻYWOTNIM ZAKAZEM WIÓZŁ „LEWY TOWAR”

Do zdarzenia doszło 1 stycznia około godz 17:40 na ul. Szerokiej w Zawierciu. Dzielnicowi w trakcie patrolowania zauważyli fiata ducato, za kierownicą którego siedział
znany im mężczyzna. Policjanci wiedzieli, że ma on orzeczony dożywotni sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów.

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 55 lat

NA BEZPŁATNE BADANIE
W KIERUNKU ZABURZEŃ PAMIĘCI
W celu umówienia się prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną.

tel. 512 733 436

NZOZ MACH-MED, ul. Szpitalna 25, 41-506 Chorzów
Jeżeli zaobserwowaliście Państwo u swoich bliskich narastające

PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ

lub sami coraz częściej zapominacie o ważnych sprawach,
niepokoją Was nasilające się roztargnienie i problemy z koncentracją

NIE CZEKAJCIE! SKONTAKTUJCIE SIĘ Z NAMI!
Im szybciej zaburzenia pamięci zostaną wykryte tym większa
jest szansa na ich efektywne leczenie, spowolnienie
lub nawet zatrzymanie procesu chorobowego.
WAŻNE!
Jeśli masz już zdiagnozowaną łagodną postać choroby
Alzheimera również zapraszamy na bezpłatne konsultacje lekarskie.
Istnieje możliwość zakwaliﬁkowania do bezpłatnego
programu lekowego (leczenie, opiekę lekarską, badania laboratoryjne
i obrazowe pacjent otrzymuje bezpłatnie).

Pomimo wyraźnych znaków dawanych przez funkcjonariuszy, kierujący nie zatrzymał się. Dodał gazu
i zaczął uciekać. Po chwili do pościgu dołączył drugi
patrol. Fiat Ducato zatrzymał się dopiero na ul. Wajzlera, gdzie uderzył w kosz na śmieci. Policjanci zatrzymali
41-zawiercianina i osadzili w areszcie. Badanie trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie blisko 2,8

promila alkoholu. W jego samochodzie znajdowało
się też 75 plastikowych butelek najprawdopodobniej
z zawartością spirytusu oraz 21 paczek papierosów.
Przewożony towar nie posiadał wymaganych znaków
akcyzy. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator
i sąd. Za popełnione przestępstwa może mu grozić
5 lat pozbawienia wolności.

POLICJANT NA URLOPIE ZATRZYMAŁ PIJANEGO KIEROWCĘ

Do zdarzenia doszło około 19.20 na ul. Ks. Pędzicha w Porębie. Wracający do domu
policjant, przebywający na urlopie, w ostatniej chwili zdołał uniknąć zderzenia z osobowym volkswagenem, który zajechał mu drogę.
Po chwili, gdy kierowca golfa zatrzymał się na prywatnej posesji policjant podszedł do niego. Od razu
wyczuł silną woń alkoholu i natychmiast zadzwonił do
dyżurnego zawierciańskiej komendy. Przeprowadzone
badanie dało wynik prawie 2 promili alkoholu. Okazało
się również, że 59-letni porębianin nie posiada prawa

jazdy. Stracił je trzy miesiące wcześniej, za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu. Mundurowi
ustalili również, że pojazd którym jechał nie posiadał
ważnych badań technicznych oraz obowiązkowego
ubezpieczenia.

http://www.zawiercie.slaska.policja.gov.pl/
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI JEDI
Reżyseria: Rian Johnson; Gatunek: Przygodowy, Sci-Fi; Produkcja: USA
• 2018-01-28 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-28 19:00 - 3D (Dubbing) • 2018-01-29 11:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-29 19:00 - 3D (Dubbing) • 2018-01-30 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-30 19:00 - 3D (Dubbing)
• 2018-02-01 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-01 19:00 - 3D (Dubbing)
vv PSZCZÓŁKA MAJA: MIODOWE IGRZYSKA
Reżyseria: Noel Cleary, Alexs Stadermann
Gatunek: Przygodowy, Familijny, Komedia, Animacja; Produkcja: Niemcy
• 2018-02-02 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-02 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-03 11:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-02-03 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-04 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-04 16:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-02-05 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-05 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-06 11:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-02-06 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-07 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-07 16:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-02-08 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-08 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-09 13:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-02-10 13:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-12 14:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-13 14:00 - 2D (Dubbing)
vv PADDINGTON 2
Reżyseria: Paul King;
Gatunek: Przygodowy, Familijny, Komedia; Produkcja: Francja, Wielka Brytania
• 2018-01-28 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-29 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-30 15:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-31 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-30 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-31 17:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-31 19:00 - 2D (Dubbing) • 2018-02-01 17:00 - 2D (Dubbing)
vv PLAN B
Reżyseria: Kinga Dębska; Gatunek: Komedia, Dramat; Produkcja: Polska
• 2018-02-02 18:00 - 2D (Oryg.) • 2018-02-02 20:00 - 2D (Oryg.) • 2018-02-03 18:00 - 2D (Oryg.)
• 2018-02-03 20:00 - 2D (Oryg.) • 2018-02-04 18:00 - 2D (Oryg.) • 2018-02-04 20:00 - 2D (Oryg.)
• 2018-02-05 18:00 - 2D (Oryg.) • 2018-02-05 20:00 - 2D (Oryg.) • 2018-02-06 18:00 - 2D (Oryg.)
• 2018-02-06 20:00 - 2D (Oryg.) • 2018-02-07 18:00 - 2D (Oryg.) • 2018-02-07 20:00 - 2D (Oryg.)
• 2018-02-08 18:00 - 2D (Oryg.) • 2018-02-08 20:00 - 2D (Oryg.)
vv NOWE OBLICZE GREYA
Reżyseria: James Foley, Gatunek: Melodramat, Produkcja: USA
• 2018-02-09 16:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-09 18:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-09 20:15 - 2D (Napisy)
• 2018-02-10 16:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-10 18:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-10 20:15 - 2D (Napisy)
• 2018-02-11 18:15 - 2D (Napisy) • 2018-02-11 20:30 - 2D (Napisy) • 2018-02-12 16:00 - 2D (Napisy)
• 2018-02-12 18:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-12 20:15 - 2D (Napisy) • 2018-02-13 16:00 - 2D (Napisy)
• 2018-02-13 18:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-13 20:15 - 2D (Napisy) • 2018-02-14 15:30 - 2D (Napisy)
• 2018-02-14 21:30 - 2D (Napisy) • 2018-02-16 16:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-16 18:00 - 2D (Napisy)
• 2018-02-16 20:15 - 2D (Napisy) • 2018-02-17 16:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-17 18:00 - 2D (Napisy)
• 2018-02-17 20:15 - 2D (Napisy) • 2018-02-18 16:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-18 18:00 - 2D (Napisy)
• 2018-02-18 20:15 - 2D (Napisy) • 2018-02-19 16:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-19 18:00 - 2D (Napisy)
• 2018-02-19 20:15 - 2D (Napisy) • 2018-02-20 16:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-20 18:00 - 2D (Napisy)
• 2018-02-20 20:15 - 2D (Napisy) • 2018-02-21 16:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-21 18:00 - 2D (Napisy)
• 2018-02-21 20:15 - 2D (Napisy) • 2018-02-23 16:00 - 2D (Napisy) • 2018-02-24 16:00 - 2D (Napisy)
• 2018-02-25 16:00 - 2D (Napisy)

Realizacja zamówień:

Stypy • Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gratis!

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

tel. 518-940-675

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

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

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

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22
PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

dr n. med. Manfred Zappa
specjalista II st.chirurgii ortopedycznej

Leczenie schorzeń układu
kostno-stawowo-mięśniowego
• fala uderzeniowa (Storz Medical Masterpuls - Szwajcaria)
• Laser (Felas Medical Laser - Niemcy)
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz,
Rejestracja telefoniczna od 1200 - 1700 • tel. 786 866 820
przyjmuje wtorek, środa, czwartek, piątek: 1400-1700
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.pl

Biuro czynne:

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
29 pokój 41, 32-300 Olkusz
www.mobioos.pl
510 190 038
gwarekzawiercianski@wp.pl

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 • Irządze • Kiełkowice • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy •
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba •
• Pradło • Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń • Sokolniki •
• Szypowice • Turza • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych
na terenie powiatu zawierciańskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest
własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
HURT-DETAL
OFERTA:

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH
ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy
oskplazy@interia.pl

• kable i przewody
• oświetlenie LED
• osprzęt siłowy
• osprzęt odgromowy
• gniazdka i wyłączniki
• automatyka bram

znajdź nas na

Facebooku
Czynne Pon. - Pt. 700 - 2000
Sob. 700 - 1400
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

tel. 32 646 62 84

wielkie
otwarcie
KIEDY??
W SOBOTĘ 10.02.2018

świetnie wypieczone ciasto

USŁUGI:
• instalacje elektryczne
• pomiary
Zapraszamy:
Pon.-Pt. 800 - 1600
Sob. 900 - 1200

Łazy, ul. Wyzwolenia 5A (osiedle ZMS)
biuro@bearpol.pl • www.bearpol.pl
tel: 600 418 962

zawsze świeże warzywa

oryginalne włoskie sery
ZAMÓWIENIA ONLINE:

O KTÓREJ??
W GODZINACH 12.00-23.00

WWW.BOSCAJURA.PL

oryginalna receptura

GDZIE?

Kiełkowice
ul. Turystyczna 103
42-440 Ogrodzieniec

najwyższej jakości włoskie wędliny

Tel. 530 255 707 • 32 726 61 06

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

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy
do współpracy

tel. 32 672 29 89

„LAWENDOWY DWOREK” W KLUCZACH
ZAPRASZA NA

Bal Karnawalowy
PIĄTEK
09.02.2018
1900 – 400

260 zł
od pary

Zagra dla Was zespół

DIVERSE !

WYŚMIENITE MENU:
Trzy kolacje gorące – dwie w formie bufetu,
zimna płyta – szwedzki stół, słodki stół,
bufet kawowo-herbaciany
Żurek po staropolsku
i barszczyk czerwony - całą noc.
Napoje zimne niegazowane
i woda z miętą i cytryną bez limitu
Alkohol we własnym zakresie
lub do zakupu w lokalu po cenie promocyjnej.

REZERWACJA MIEJSC: 796 720 700, 602 574 450 • ZAPRASZAMY!!!

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

Myszków
Rynek 5
tel. 667-640-667
Poręba
ul. LWP 24A
tel. 785-993-444

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

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

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

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

