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PRACA OD ZARAZ

NOWA POŻYCZKA
MECHANIK SAMOCHODOWY
PRYWATNA
• Praca na pełen etat • Umowa o pracę •
DO 25 000 zł
Stabilność zatrudnienia • Możliwość rozwoju
32 / 494-13-18
Zawiercie, tel.: 697 319 424

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

LETNIA OBNIŻKA C

tel. 728 122 613

KLIMATYZACJA

do domu i biura

• montaż i naprawa
klimatyzacji
• naprawa lodówek i zamrażarek
• naprawa chłodni sklepowych
ul. Rolnicza 40, 42-400 Zawiercie
tel: 32 672 72 52, 606 553 984
e-mail: wawis@e.pl • www.wawis.pl

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

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

POŻYCZKA

OD RĘKI

ZADZWOŃ!!!

I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
Z KONSULTANTEM

INFOLINIA: 660

111 444

•opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

941

2

Informacje

LATO W ZAWIERCIU
WAKACJE W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ZAWIERCIU

LATO W MIEŚCIE 2018

Wakacyjny konkurs fotograﬁczny
Zapraszamy wszystkich czytelników do udziału w Konkursie fotograﬁcznym „Książka na
wakacjach”. Zdjęcia w formacie elektronicznym można przesyłać do 11 września br. na adres:
im@bibliotekapzawiercie.pl, a w formie papierowej: Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna, Dział Metodyczny, ul. Powstańców Śląskich 6, 42-400 Zawiercie z dopiskiem
„Konkurs Fotograﬁczny”. Dokładny regulamin konkursu na stronie www biblioteki oraz proﬁlu
na Facebooku.
Pałacyk Szymańskiego
- Wakacyjny Klub Filmowy w wieży – 2, 9, 16, 23, 30 lipca (poniedziałki), w godz. 10.00 - 12.00;
- Wakacyjny Klub Gier Planszowych w wieży – 6, 13, 20, 27 lipca (piątek), w godz. 10.00 -14.00;
- Wakacje z postaciami z bajek – zajęcia kreatywno-plastyczne -11, 18 lipca, godz. 10.00 -12.00.
Dział Metodyczny, ul. Powstańców Śląskich 6 - 17 lipca, godz. 11.00
-Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych
Bezpłatny dostęp do Internetu:
- Czytelnia w Pałacyku Szymańskiego
- Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży, ul. Powstańców Śląskich 6
- Filia nr 4, ul. Powstańców Śląskich 6
- Filia nr 9, ul. Marszałkowska 10
- Filia nr 10, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48

CZERWIEC:
• Zajęcia w pracowni teatralnej - 25, 26.06.2018 r. - godzina 11:00 - zajęcia otwarte
• Pracownia Modelarstwa Lotniczego - 25, 27.06.2018 r. - godzina 11:00 – 13:00 - zajęcia otwarte
• Zajęcia szkółki bilardowej -25, 27, 29.06.2018 r.
- godzina 10:00 – 12:00 - zajęcia dla dzieci z półkolonii
- godzina 12:00 – 14:00 - zajęcia otwarte
• Zajęcia w pracowni plastycznej – techniki mieszane - 27, 28, 29.06.2018 r.
- godzina 9:30 - zajęcia dla dzieci z półkolonii
- godzina 10:30 - zajęcia dla dzieci z półkolonii
- godzina 11:30 - zajęcia otwarte dla dzieci
• Mała Sala Kinowa 203 - 25, 27, 29.06.2018 r. - Film niespodzianka - godzina 11:00 - seans dla dzieci z półkolonii
LIPIEC:
• Zajęcia w pracowni teatralnej - 2.07.2018 r. - godzina 10:00 - zajęcia dla dzieci półkolonii
• Zajęcia szkółki bilardowej - 2, 4, 6.07.2018 r.
- godzina 10:00 – 12:00 - zajęcia dla dzieci z półkolonii
- godzina 12:00 – 14:00 - zajęcia otwarte
• Mała Sala Kinowa 203 - 2, 4, 6.07.2018 r. - Film niespodzianka - godzina 11:00
• Zajęcia szkółki szachowej - 3.07.2018 r. - godzina 10:00 – 14:00 Impreza pn. „Plenerowy wieczór młodych talentów”
• Skwer Adama Mickiewicza (koło MOK) - 6.07.2018r. – godzina 18:00

WAKACJE Z OSIR 2018

Filia nr 2 Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Powstańców Śląskich 6
- Moje wymarzone wakacje - czwartkowe zajęcia plastyczne dla dzieci, godz. 10.00 -12.00,
- słuchanie bajek, audiobooków,
- wakacyjny kiermasz książek po 1 zł,
- komputerowy Kurs języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish” dla chętnych.
Filia nr 4, ul. Powstańców Śląskich 6 Filia nr 9, ul. Marszałkowska 10
- wakacyjny kiermasz książek po 1 zł.
Filia nr 7 w Blanowicach, Olendry 6
- wakacyjne zajęcia dla dzieci w godzinach otwarcia placówki.
Filia nr 10, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48
4 lipca, godz. 10.00 -13.00 – Gwiezdne wojny – zajęcia kreatywno-plastyczne
11 lipca, godz. 10.00 -13.00 – Alicja i jej świat fantazji 17 lipca, godz. 13.00 -15.00 –
Spotkanie Klubu 10
18 lipca, godz. 10.00 -13.00 – Harry Potter czyli mały czarodziej i jego magiczny świat magii
25 lipca, godz. 10.00 -13.00 – Prehistoryczne dinozaury – zajęcia kreatywno-plastyczne
Godziny otwarcia placówek bibliotecznych w okresie wakacyjnym
• Pałacyk Szymańskiego, ul. Szymańskiego 2, tel. 32 672 36 64
Poniedziałek, godz. 10:00 -18:00, wtorek, środa, czwartek piątek, godz. 8:00 -15:00
• Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży, tel. 32 672 43 07, Filia nr 4, tel. 32 670 03 27,
ul. Powstańców Śląskich 6 - Poniedziałek, wtorek, środa, godz. 8:00 - 15:00,
czwartek 10:00 -15:00, piątek 10.00
• Filia nr 6 w Kromołowie, ul. Filaretów 1, tel. 781 562 959 NIECZYNNA
Remont budynku do odwołania
• Filia nr 7 w Blanowicach, ul. Olendry 6 Wtorek, czwartek, godz. 9.00 -17.00,
piątek, godz. 11.00 -15.00
• Filia nr 8 w Bzowie – NIECZYNNA
• Filia nr 9, ul. Marszałkowska 10, tel. 32 670 34 06 Poniedziałek, środa, godz. 8.00 -15.30,
czwartek, godz. 10.00 -15.00, wtorek, piątek, godz. - 09.00 -17.00
• Filia nr 10, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 32, tel. 32 670 80 62
Poniedziałek, piątek, godz. 9:00 -17:00, wtorek, środa, godz. 8:00 -15:00,
czwartek, godz. 11.00 -15.00; Sierpień - nieczynna
• Oddział dla Dzieci, ul. Marszałkowska 37, tel. 781 562 959
Poniedziałek, środa, godz. 8.00 -15.30, czwartek, godz. 10.00 -15.00,
wtorek, piątek, godz. 09.00 -17.00 5 – 27 lipca -nieczynny

2 Lipiec - Poniedziałek
• Pływanie i rekreacja godz.9.30 – 18.30 - Basen w Blanowicach/Basen ul.Sienkiewicza
• Ćwiczenia pod chmurką godz. 7.00 – 21.00 - Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
• Speed Stacks i hokej stołowy, gry logiczne godz. 10:00 – 12:00 - Mała hala OSiR I ul. Moniuszki 10
• Wyścigi, slalom na rolkach, deskach, wrotkach przy muzyce dla dzieci SP godz. 11:00 – 12:30 - Rolkowisko OSiR I ul. Moniuszki 10
• ABC siatkówki dla dzieci SP i młodzieży szkół ponadpodstawowych godz. 11.00 – 12:00 - Hala OSiR I ul. Moniuszki 10
3 Lipiec – Wtorek
• Pływanie i rekreacja godz.9.30 – 18.30 - Basen w Blanowicach/Basen ul.Sienkiewicza
• Ćwiczenia pod chmurką godz. 7.00 – 21.00 - Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
• Holiday Handball zajęcia piłki ręcznej dla dzieci w wieku przedszkolnym godz. 10:00 – 11:00 - Hala OSiR II ul. Blanowska 40
• Holiday Handball zajęcia piłki ręcznej dla dzieci kat. SP godz. 11:15 – 12:45 - Hala OSiR II ul. Blanowska 40
• Warsztaty z tenisa stołowego dla dzieci ze szkół podstawowych godz. 11.00 – 12.00 - Hala OSiR III ul. Piłsudskiego 73 a
• Ćwiczenia w siłowni dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych godz. 13:00 – 14:00 - Siłownia OSiR II ul. Blanowska 40
4 Lipiec - Środa
• Pływanie i rekreacja godz.9.30 – 18.30 - Basen w Blanowicach/Basen ul.Sienkiewicza
• Ćwiczenia pod chmurką godz. 7.00 – 21.00 - Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
• Dzieciaki na szlaku – rowerowa wycieczka Szlaki turystyczne Jury szlakami turystycznymi Jury oraz zamków jurajskich
godz. 10.00 – 15:00 ilość miejsc ograniczona – zapisy do 3.07. do godziny 13:00*
• Zajęcia z Nordic Walking – nauczanie prawidłowej techniki godz. 11.00 – 12.00 - Stadion OSiR ul. Moniuszki 10
• Warsztaty piłki siatkowej dla dzieci SP i młodzieży szkół ponadpodstawowych godz. 11.00 – 12.30 - Hala OSiR I ul. Moniuszki 10
5 Lipiec - Czwartek
• Pływanie i rekreacja godz.9.30 – 18.30 - Basen w Blanowicach/Basen ul.Sienkiewicza
• Ćwiczenia pod chmurką godz. 7.00 – 21.00 - Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
• Holiday Handball zajęcia piłki ręcznej dla dzieci kat. SP godz. 11:15 – 12:45 - Hala OSiR II ul. Blanowska 40
• Warsztaty z tenisa stołowego dla dzieci ze szkół podstawowych godz. 11.00 – 12.00 - Hala OSiR III ul. Piłsudskiego 73 a
• Ćwiczenia w siłowni dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych godz. 13:00 – 14:00 - Siłownia OSiR I ul. Moniuszki 10
6 Lipiec – Piątek
• Pływanie i rekreacja godz.9.30 – 18.30 - Basen w Blanowicach/Basen ul.Sienkiewicza
• Ćwiczenia pod chmurką godz. 7.00 – 21.00 - Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
• Turniej tenisa plażowego kat. open godz. 10:00 – 12:00 - Basen w Blanowicach
• Mistrzostwa Zawiercia w lepieniu zamków z piasku godz. 12.00 – 14:00 - Basen w Blanowicach
9 Lipiec - Poniedziałek
• Pływanie i rekreacja godz.9.30 – 18.30 - Basen w Blanowicach/Basen ul.Sienkiewicza
• Ćwiczenia pod chmurką godz. 7.00 – 21.00 - Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
• Turniej „Siatko-nogi” godz.10.00 - Stadion OSiR ul. Moniuszki 10
• ABC siatkówki dla dzieci SP i młodzieży szkół ponadpodstawowych godz. 11:00 – 12:30 - Hala OSiR I ul. Moniuszki 10
• Siatkówka balonowa godz. 12.00 – 13.00 - Stadion OSiR ul. Moniuszki 10
10 Lipiec - Wtorek
• Pływanie i rekreacja godz.9.30 – 18.30 - Basen w Blanowicach/Basen ul.Sienkiewicza
• Ćwiczenia pod chmurką godz. 7.00 – 21.00 - Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
• Holiday Handball zajęcia piłki ręcznej dla dzieci w wieku przedszkolnym godz. 10:00 – 11:00 – Hala OSiR II ul. Blanowska 40
• Holiday Handball zajęcia piłki ręcznej dla dzieci kat. SP godz. 11:15 – 12:45 – Hala OSiR II ul. Blanowska 40
• Warsztaty z tenisa stołowego dla dzieci ze szkół podstawowych godz. 11.00 – 12.00 - Hala OSiR III ul. Piłsudskiego 73 a
• Ćwiczenia w siłowni dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych godz. 13:00 – 14:00 - Siłownia OSiR II ul. Blanowska 40
Cały harmonogram WAKACJE Z OSIR-em 2018 na: http://www.osir.net.pl
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Informacje

OD 18 LAT INTEGRUJĄ
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawierciu odbyła się XVIII edycja Familiady czyli Integracyjnego Spotkania Osób Niepełnosprawnych. Na uroczystość przybyli podopieczni ŚDS-ów
z: Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Irządz, Sosnowca, Lublińca, Żarek, Soborzyc; DPS-ów z Poraja
i Zawiercia, DDPS-u z Zawiercia i Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu.
Łącznie odliczyło się około 200 osób
wraz z opiekunami.
W programie spotkania był: konkurs
sportowy polegający na przebiegnięciu slalomu i wcelowaniu piłką do
bramki, pokaz iluzjonisty Pawła
Kwietnia, zabawa taneczna, występ
zespołu Projekt, możliwość zrobienia
zdjęcia w fotobudce. Dużą atrakcją
były prażonki pieczone w 400 – kilogramowym garnku.
Środowiskowy Dom Samopomocy
otacza wielu przyjaciół, którzy chęt-

nie uczestniczą
w różnych spotkaniach. Podopieczni zawsze
mogą liczyć na
miłe niespodzianki. Tym
razem nie było
inaczej. Tegoroczne spotkanie było osiemnaste
czyli Dom … wkroczył w pełnoletność.
Z tej okazji – w imieniu prezydenta

miasta Witolda Grima – życzenia
złożyła zastępca Teresa Mucha
Mucha – Popiel.

vv zawiercie.eu

74. ROCZNICA PACYFIKACJI BŁOJCA
Mieszkańcy Błojca, przedstawiciele samorządu, szkół oraz organizacji i stowarzyszeń
zgromadzili się 16 czerwca przy pomniku w Błojcu, aby złożyć hołd wszystkim tym, którzy
z najwyższym oddaniem i z narażeniem życia walczyli o wolność ojczyzny.
Data 16 czerwca 1944 roku tragicznie
wpisała się w historię mieszkańców
niewielkiego przysiółka Błojec, a także oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Gerarda Woźnicę ps.
„Hardy”. Tego dnia poległo pięciu
żołnierzy „Hardego”, a po zakończonej obławie przygotowanej przez
połączone siły Wehrmachtu i żandarmerii Niemcy spacyfikowali wioskę,
paląc wszystkie domostwa i zabijając
jedenastu mieszkańców.
16 czerwca 2018 roku kolejne pokolenia poległych w tym miejscu Polaków
stanęły przed pomnikiem z okazji
obchodów 74. rocznicy pacyfikacji
Błojca, aby pamięć o tym tragicznym
wydarzeniu nie zaginęła i aby była
pielęgnowana przez kolejne pokolenia.
„Pamięć związana z Gerardem Woźnicą jest wiecznie żywa i należy ją
pielęgnować. Miejsca upamiętniające
oddział „Hardego” to patriotyczne

symbole historii” –
podkreślił Maciej
Świderski, przewodniczący sekcji
Historii Oświaty
i Ochrony Zabytków TMZZ.
„Kiedy przyjdą
podpalić dom, ten,
w którym mieszkasz - Polskę, kiedy
rzucą przed siebie grom, kiedy runą
żelaznym wojskiem i pod drzwiami
staną, i nocą kolbami w drzwi załomocą - ty, ze snu podnosząc skroń,
stań u drzwi. Bagnet na broń! Trzeba krwi!” Wierszem Władysława
Broniewskiego pt. „Bagnet na broń”
uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Będkowskiego w Grabowej rozpoczęli montaż
słowny uświetniający uroczystość.
„W kolejną rocznicę dzisiaj my, młodzi

ludzie także chcemy uczcić tragiczne
wydarzenia oraz oddać hołd poległym
– bohaterskim żołnierzom i zwykłym
ludziom” – podkreślili uczniowie.
Aby upamiętnić wydarzenie sprzed lat
delegacje wraz z burmistrzem Maciejem Kaczyńskim i przewodniczącą
Rady Miejskiej Anną Staniaszek
złożyli kwiaty i zapalili znicze. Uroczystość poprowadził Karol Hadrych..
vv nowe.lazy.pl

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 71d

GEOMETRIA KÓŁ
/ KLIMATYZACJA
OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE

W programie imprezy, która odbyła się na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji, były m.in. występy podopiecznych stowarzyszenia, pokazy
zaprzyjaźnionych wykonawców, gry,
zabawy, zajęcia plastyczne, a dla
ciała – wypieki przygotowane przez
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
i Placówek im. M. Grzegorzewskiej.
Na przygotowanych stoiskach można
było podziwiać m.in. ręcznie malowane szkatułki i deski, pojemniki na
chusteczki, obrazki, serwetki, wyroby
z filcu i wiele innych, które przygotowali podopieczni Stowarzyszenia.
Życzenia dobrej zabawy życzył m.in.
prezydent miasta Witold Grim, który
od wielu lat również wspiera organizację.

Stowa rz ysz enie
„Z dobrego serca”
powstało z inicjatywy grupy nauczycieli i rodziców, pracujących każdego
dnia nad rozwojem
i wychowaniem dzieci niepełnosprawnych i działa przy
Zespole Szkół i Placówek w Zawierciu
od 1 lipca 2009 r.
Celem, dla którego powstało Stowarzyszenie jest szeroko rozumiana
pomoc dzieciom niepełnosprawnym
oraz ich rodzinom poprzez działanie
na rzecz tworzenia możliwie najdogodniejszych warunków do pełnego

fizycznego, umysłowego i społecznego rozwoju dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Jak również szerzenie
w społeczności wiedzy o problemach
dzieci i młodzieży specjalnej troski.
vv zawiercie.eu

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 2018
Uroczystość podsumowała tegoroczne
osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w dziedzinach nauki, sportu, kultury i sztuki.
Podziękowania złożono także na ręce
dyrektorów, nauczycieli, trenerów,
instruktorów oraz opiekunów.

DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU GRATIS

SPRAWDZANIE
I KALIBRACJA
TACHOGRAFÓW

PIKNIK INTEGRACYJNY – Z DOBREGO SERCA
Po raz kolejny odbył się Piknik Integracyjny organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Pomocy
Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Z dobrego serca”.

20 czerwca w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się gala Gminy Łazy pod
hasłem „Najlepsi z Najlepszych w roku szkolnym 2017/2018”..

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
WARSZTAT
SAMOCHODOWY

3

Na liście uczniów nominowanych do
wyróżnienia znaleźli się laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych, pasjonaci piłki
nożnej i pływania, soliści, instrumentaliści, miłośnicy rękodzieła i zwycięzcy konkursów plastycznych. Gala
została dedykowana zdolnej młodzieży, która dzięki swojej ciężkiej pracy,
zaangażowaniu i rozwijaniu swoich
pasji osiągnęła sukcesy. To trzecia edycja gali, podczas której uhonorowani
zostali Najlepsi z Najlepszych.

Uroczystą galę uświetnił koncert
Orkiestry Małej Akademii Gitary
prowadzonej przez Sebastiana Rucińskiego i Tomasza Wójcika. W skład
orkiestry wchodzą młodzi muzycy
w wieku od 9 do 18 lat, których pasją
jest gra na instrumentach. Uczniowie
Małej Akademii Gitary wykonują
utwory Joe Satrianiego i w tym roku

obchodzą 10-lecie działalności.

Wyróżnienia podczas uroczystej gali
otrzymali dyplomy i statuetki z rąk
burmistrza Łaz Macieja Kaczyńskiego
oraz przewodniczącej Rady Miejskiej
Anny Staniaszek. Galę poprowadził
Karol Hadrych..
vv nowe.lazy.pl

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

UBEZPIECZENIA
880 452 840

606 788 011

www.oskpogrodzieniec.pl

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
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Reklama

Informacje

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU
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KĄCIK KULINARNY

PULPECIKI Z INDYKA W SOSIE POMIDOROWYM
Co tu zrobić na obiad ? To odwieczne pytanie które pojawia się w mojej głowie.
Pulpeciki z indyka w sosie pomidorowym to był pomysł, który w sumie pojawił się nagle. Jak się
pomysł nagle pojawił, tak od razu został wykorzystany, a że tego dnia na placu kupiłam takie
soczyste dojrzałe pomidory to powstał z nich sos. Sos z przyprawami, pyszny i aromatyczny.
Do tego makaron i obiad gotowy. Część zostawiłam dla dzieci w domu, część spakowałam
do pudełka i zabrałam do pracy.

PUSZKINEK:

GAGA:

KACHUL:

Przedstawiamy Puszkinka - spokojnego,
"niewidzialnego" staruszka, który od
kilku miesięcy przebywa pod naszą
opieką. Puszkinek jest cichutki, niepozorny, bardzo grzeczny. Puszkinek
ma kilkanaście lat. Większość dnia śpi,
nie potrzebuje wiele ruchu. To niewidomy staruszek. Nie wymaga wiele
od człowieka. Wystarczy mu, że ktoś
go przytuli, pogłaszcze, poczochra za
uchem. Bardzo prosimy o szansę i dom
dla tego staruszka. Niech ostatnie miesiące czy lata jego życia będą spokojne,
nie za schroniskowymi kratami :(.
Puszkin waży około 15 kg, nie więcej.
Otrzymuje lek wspomagający pracę
trzustki (Kreon). Poza tym wyniki badań
są dobre.

Przedstawiamy Gagę - przemiłą, wesołą, pogodną suczkę, która od kilku tygodni przebywa pod naszą opieką. Gaga
to radosna, łaciata, dość energiczna
suczka. Gaga ma prawie białe umaszczenie i kilka brązowych łatek na ciele.
Gagusia ma stojące, ciekawskie uszka,
które ukazują wszystkie jej emocje.
Suczka jest niewielka; waży około 10
kg, ma około 3-4 lata. Potrafi chodzić
na smyczy, zachowuje czystość, chętnie
załatwia się na spacerach.
Gagusia będzie świetną przyjaciółką
całej rodziny, potrzebuje tylko odrobiny czasu na adaptację. Gaga może
zamieszkać w rodzinie z dziećmi,
nikogo nie skrzywdzi. Suczka dogaduje się z innymi psiakami, jest wesoła
i towarzyska.

Przedstawiamy Kachula - wesołego,
energicznego, bardzo radosnego psiaka. Kachul to pies niewielki ciałem, ale
ogromny duchem. Wszędzie go pełno,
jest czujny, bystry, bardzo pogodny. Psiak
dużo czasu spędza w przy ogrodzeniu,
widać, że bardzo tęskni za swoim człowiekiem. Czeka na swojego człowieka,
który weźmie go na spacer, pobawi się
z nim, będzie jego towarzyszem.
Kachul nadaje się na pieska dla osób
aktywnych. Będzie chętnie biegał
w ogródku, chodził na spacery, dłuższe
wędrówki też mu nie straszne. Dla ruchliwych dzieci będzie wytrwałym towarzyszem w zabawach. Kachul potrafi chodzić
na smyczy, jest posłuszny i grzeczny choć
lubi zaszczekać.
Kachul bez problemu dogaduje się
z innymi psami, nie wykazuje agresji. Kachul ma około 3 lat, waży poniżej 10
kg. Psiak chętnie załatwia swoje potrzeby
na spacerach, jest czystym zwierzakiem.

Piesek ma komplet szczepień. Został
odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i wykastrowany.

Gaga ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona
i odpchlona. Jest zaczipowana i wysterylizowana.

Piesek ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i 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: 793993779. Smsów nie otrzymujemy 		
		
schroniskopsiepole.pl

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

PULPECIKI Z INDYKA W SOSIE
POMIDOROWYM
• 0,5 kg mielonego mięsa
z piersi indyka
• 2 marchewki
• 1 duża żółta cebula
• 2 ząbki czosnku
• pieprz, sól, słodka papryka
do smaku
• 4 łyżki bułki tartej
• 1 jajko
SOS POMIDOROWY
• 1 kg pomidorów
• 1 cebula
• 4 ząbki czosnku
• papryka ostra
• szczypta cukru
• łyżka oregano suszonego
• łyżka bazylii suszonej
• pieprz i sól do smaku

Marchewki obrać i zetrzeć na
tarce, cebulę obieramy i drobno
kroimy ( można jedno i drugie
pokroić i użyć blendera ).
Warzywa dodajemy do mięsa,
dodajemy jajko i doprawiamy
pieprzem i papryką, odrobiną
soli. Dokładnie całość wyrabiamy rękami. Z masy formujemy
małe kuleczki, ja je odłożyłam
na deskę.
Pomidory zmiksować blenderem, przelać na patelnie

dodać drobno pokrojoną
cebulę i czosnek, całość razem
gotujemy na mały ogniu, aż
pomidory trochę odparują (
około 20 minut ), doprawiamy
przyprawami ( bez soli ) . Do
gotującego się sosu wkładamy
delikatnie nasze pulpeciki i
całość zagotowujemy, gotujemy
około 10 minut. Doprawiamy
sos do smaku solą.

Ja podałam pulpeciki z makaronem.

Tak wyglądało jedzenie, które
zabrałam ze sobą do pracy w
pierwszym słoiczku serek grani
z pomidorem i koperkiem,
kolejny słoik to sok z ananasa,
moreli, imbiru i mięty. Pysznie
zdrowo i sezonowo.

vv Ulla Pałka

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

RZĄDOWY PROGRAM DOBRY START W ZAWIERCIU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 lipca br.
można składać wnioski w formie elektronicznej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start.
Natomiast od 1 sierpnia br. w lokalu przy ulicy Leśnej 26 (lokal nr 1 i nr 2) przyjmowane będą wnioski
w formie tradycyjnej (papierowej) w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start.
Wnioski w sierpniu br. przyjmowane będą w dniach: poniedziałek, w godz. od 8.00 do 18.00,
wtorek, w godz. od 7.00 do 18.00, środa – piątek, od godz. 7.00 do 15.00.

Informacje dotyczące składania wniosków
i realizacji Rządowego Programu DOBRY START
300 złotych – tyle wynosi świadczenie dla każdego uczącego
się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego
rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące
się w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok
szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez
nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na
wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun
faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających
w pieczy zastępczej – wniosek składa rodzic zastępczy, osoba
prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki
opiekuńczo-wychowawczej w formie papierowej od 1 sierpnia
br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze
z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już: od
1 lipca w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, www.empatia.mrpips.
gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia
droga tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć
do 30 listopada br.

Gdzie złożyć wniosek w Gminie Zawiercie?
Wnioski należy składać od 1 sierpnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w lokalu przy ulicy Leśnej 26 (lokal nr
1 i nr 2). Wnioski wydawane i przyjmowane będą w dniach:
poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 18.00, wtorek w godz.
od 7.00 do 18.00, od środy do piątku, w godzinach od 7.00
do 15.00

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny
otrzymają świadczenie nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą
Pozostałe informacje
miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na
jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji
ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń
Uproszczona procedura
z innych systemów wsparcia. Świadczenie nie przysługuje na
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące
wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i dorę- roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie szkolu lub szkole.
w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w spraDla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczewach nienależnie pobranych świadczeń.
nie i uzyskaniem informacji o Programie Dobry Start została
Informację o przyznaniu świadczenia organ prześle wnioskodaw- uruchomiona infolinia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
cy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicz- - 32 606 30 03.
nej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty
elekronicznej, organ poinformuje go o możliwości odebrania Infolinia czynna jest do 31 sierpnia br., w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.
takiej informacji.
Informacje w formie papierowej dla osób, które we wniosku nie
wskazały adresu poczty elektronicznej wydawane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul.
Piłsudskiego 47, parter, pok. nr 1 - w poniedziałki, w godzinach od
www.zawiercie.eu
8.00 do 18.00 i od wtorku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00
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PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW
Realizacja zamówień:

Okulary korekcyjne do pracy
przy komputerze od 169 zł
oraz bezpłatny pomiar ostrości wzroku

Stypy • Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gratis!

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

obok Biedronki

tel. 518-940-675

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •

POLICJA

ZAGINIONA NASTOLATKA

ZOSTAWIŁA TRZY PSY W SAMOCHODZIE

Do zdarzenia doszło wieczorem na parkingu przed jednym
z zawierciańskich hoteli. Psy zostały pozostawione w szczelnie
zamkniętej osobówce. Zwierzęta były przytomne i reagowały
na stukanie w szyby. Policjanci szybko ustalili nieodpowiedzialną opiekunkę, która po upalnym dniu odpoczywała
na basenie.

Policjanci z Zawiercia poszukują
16-letniej Nikoli Fik.
Zaginiona nastolatka opuściła 14
czerwca miejsce zamieszkania i do
chwili obecnej nie powróciła. Nie
nawiązała też kontaktu z rodziną. Osoby mogące pomóc w jej odnalezieniu
proszone są o kontakt z policją tel. 32
67 38 255 lub tel. alarmowy 112.

Kobieta tłumaczyła się, że na zewnątrz nie ma już wysokiej
temperatury, a w pojeździe jest chłodno. Dalszym wyjaśnieniem
okoliczności tej sprawy zajmą się zawierciańscy policjanci. W tym
przypadku na szczęście nie doszło do tragedii, ale policja apeluje
o rozsądek i ostrożność w tego typu sytuacjach.

POSZUKIWANY KAMIL SŁOWIK

Policjanci z Zawiercia poszukują 31-letniego Kamila Słowik, podejrzanego
o kradzieże i oszustwo. Poszukiwany
mężczyzna ma około 180 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i jasne włosy.
Na lewym nadgarstku posiada tatuaż.
Wszelkie informacje mogące pomóc
w ustaleniu miejsca jego pobytu prosimy kierować pod nr tel. 32 67 38 255
lub tel. alarmowy 112.

Po zderzeniu z ciężarówką i pokonaniu barierki samochód
spadł z wysokiej skarpy. Rozbita osobówka zatrzymała
się na drzewie. Na szczęście 28-letni kierowca nie doznał
obrażeń. Przeprowadzone badanie wykazało że obaj
uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawca kolizji, 42-letni
kierowca ciężarówki otrzymał mandat karny. Policjanci
zatrzymali także dowód rejestracyjny zniszczonego pojazdu. Ponownie apelujemy o ostrożną jazdę.

PODSUMOWANIE AKCJI „ALKOHOL I NARKOTYKI”

Około godz. 17.00 w miejscowości Kidów mundurowi zatrzymali 46-letniego
mieszkańca powiatu zawierciańskiego. Mężczyzna w stanie nietrzeźwości
kierował bmw. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że miał
organizmie prawie 1 promil alkoholu.

KOLIZJA NA WIADUKCIE

Oba pojazdy jechały drogą krajową nr 78 w kierunku
Siewierza. Przed wjazdem na wiadukt kierujący ciężarówką wykonał manewr zmiany pasa ruchu, zajeżdżając drogę osobówce. Kierowca opla corsy uciekł na
przeciwny pas ruchu, a następnie widząc nadjeżdżający
z przeciwka pojazd zjechał na prawo przed samochód
ciężarowy.

Przypominamy, że narażenie lub doprowadzenie zwierzęcia do
śmierci z powodu zbyt wysokiej temperatury i pozostawienie go
w samochodzie jest przestępstwem, o którym mowa w 35 art.1 Ustawy o Ochronie Zwierząt. Ustawa przewiduje grzywnę
lub nawet karę ograniczenia wolności do roku, sąd może również odebrać zwierzę właścicielowi.

Dwie godziny później na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu
zatrzymano dwóch kolejnych pijanych kierowców. 40-letnia mieszkanka
Częstochowy, kierująca osobowym volkswagenem miała prawie 2,5 promila,
a 44-letni zawiercianin jadący matizem 1 promil alkoholu. Następnego
nietrzeźwego kierowcę zatrzymano na ul. Podmiejskiej. 43-letni mieszkaniec Zawiercia kierował osobową hondą mając w swoim organizmie 0,6
promila alkoholu. Po godz 8.00 we Włodowicach został zatrzymany 75-letni mieszkaniec Zawiercia. Mężczyzna
kierował motocyklem marki Junak bez wymaganych uprawnień. Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwości jest przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2. Pijanemu
kierowcy grozi również utrata prawa jazdy na co najmniej 3-lata oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości
nie mniejszej niż 5 tys. złotych.

KOMENDANCI ZATRZYMALI NIETRZEŹWEGO KIEROWCĘ

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 86 w pobliżu Sarnowa.
Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu wraz ze swoim zastępcą
wracał ze spotkania służbowego. Jadąc nieoznakowanym radiowozem zwrócili uwagę na volkswagena polo. Jego kierowca jadąc
zygzakiem wyprzedał inne pojazdy.
W dogodnym miejscu, używając sygnałów świetlnych zatrzymali
podejrzany pojazd. Od kierowcy od razu wyczuli silną woń alkoholu.
Nietrzeźwego mężczyznę przekazali patrolowi z będzińskiej drogówki.
Kierowca volkswagena wydmuchał prawie 2 promile alkoholu. Dalsza
jego jazda mogła zakończyć się tragicznie. Teraz nieodpowiedzialnemu
34-latkowi oprócz 2-letniego więzienia grozi wysoka grzywna, 3-letni
zakaz prowadzenia oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie
mniejszej niż 5 tys. złotych

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

Informacje

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO

AUTO
DO
ŚLUBU!


vv UPROWADZONA KSIĘŻNICZKA
Reżyseria: Oleg Malamuzh; Gatunek: Animacja, Komedia, Fantasy; Produkcja: Ukraina
• 2018-06-25 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-06-25 17:30 - 2D (Dubbing) • 2018-06-26 11:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-06-26 17:30 - 2D (Dubbing) • 2018-06-27 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-06-27 17:30 - 2D (Dubbing)
• 2018-06-28 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-06-28 17:30 - 2D (Dubbing) • 2018-06-29 11:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-06-29 17:30 - 2D (Dubbing) • 2018-06-30 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-06-30 17:30 - 2D (Dubbing)
• 2018-07-02 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-07-03 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-07-04 16:00 - 2D (Dubbing)
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Muscle Car BUICK RIVIERA z 1972 r.

vv DZIEDZICTWO. HEREDITARY
Reżyseria: Ari Aster; Gatunek: Dramat, Horror; Produkcja: USA
• 2018-06-25 19:30 - 2D (Napisy pl) • 2018-06-26 19:30 - 2D (Napisy pl) • 2018-06-27 19:30 - 2D (Napisy pl)
• 2018-06-28 19:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-06-29 19:30 - 2D (Napisy pl) • 2018-06-30 19:30 - 2D (Napisy pl) •
2018-07-01 19:30 - 2D (Napisy pl) • 2018-07-02 16:00 - 2D (Napisy pl) • 2018-07-03 16:00 - 2D (Napisy pl)
• 2018-07-04 16:00 - 2D (Napisy pl)

www.MEBLEbenek.pl

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

DO SPRZEDANIA
NIEPOWTARZALNA POSESJA W RUDNIE W POWIECIE
KRAKOWSKIM. DOM 300 M KW, DZIAŁKA 30 A.
DLA INWESTORA LUB PRYWATNIE.
CENA: 1.390 TYS. PLN.

tel. 696 595 118
DO SPRZEDANIA

DZIAŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA M1U
7 A W KOBYLANACH, K. KRAKOWA.
CENA: 135 TYS. PLN.

tel. 696 595 118
DO SPRZEDANIA
DZIAŁKA BUDOWLANA 32 A
W RUDAWIE, K. KRAKOWA.
DLA DEWELOPERA LUB PRYWATNIE.
CENA: 426 TYS. PLN.

tel. 696 595 118
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.pl

Biuro czynne:

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:
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ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
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gwarekzawiercianski@wp.pl
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• 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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Reklamy

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

znajdź nas na

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

• Księgi przychodów i rozchodów
• Księgi handlowe
• Ewidencja ryczałtowa
• Rozliczenia VAT, ZUS
Okna i drzwi
drewniane

Bramy
i drzwi

Cen
już o y
89,9 d
0 zł*

• Rozliczenia roczne szybko, tanio i solidnie!
* dla każdego klienta prezent

42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 104
tel. 530 080 912 i 791 737 674

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

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

Posiadamy bogaty asortyment:

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

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy
do współpracy

tel. 32 672 29 89

JUŻ W LIPCU ZAPRASZAMY DO NASZEGO
NOWEGO PUNKTU W ZAWIERCIU NA ULICY WSCHODNIEJ

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

Poręba
ul. LWP 24A
tel. 785-993-444
Zawiercie
ul. Okólna 103
tel. 691-141-470
Zawiercie
ul. Zegadłowicza 36
tel. 607-357-823

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

PRODUCENT WYROBÓW Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
lipy, świerka, buka, dębu i jesionu
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
NOW
• Akcesoria kuchenne
OŚĆ
• Drewniane zabawki dziecięce • P • Płyty OS !
łyty
B
s
to
• Ozdoby, bibeloty
• Skl larskie
ejka
• Skrzynki do decupage
oraz
• DRZWI
SERDECZNIE
• MEBLE OGRODOWE
ZAPRASZAMY!
• MEBLE POKOJOWE
OGROMNY WYBÓR
- salon, sypialnia
I NISKIE CENY!
- tradycyjne i nowoczesne

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

O FE RTA

U NAS NAJTANIEJ!

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA
Polerowanie i wielostopniowa korekta lakieru
Glinkowanie (pozbywanie się
drobin smoły i asfaltu z lakieru)
Pranie tapicerki
Profesjonalne nakładanie wosków i politur
Powłoki kwarcowe i polimerowe
Polerowanie kloszy lamp
Myjnia ręczna premium
Szykowanie aut na sprzedaż,
zloty, targi i inne eventy
Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej
Ozonowanie (pozbywanie sie przykrych zapachów)
Sprzedaż profesjonalnych
kosmetyków samochodowych

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 28 • tel. 886 886 280
www.motomorfoza.com.pl • e-mail: biuro@motomorfoza.com.pl

* Cena zależna od ilości dokumentów.

Rok zał. 2000

tel. 32 646 62 84

