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"NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ" 
INAUGURACJA KAMPANII NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło kampanii o charakterze eduka-
cyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która ruszyła dziś 
we wszystkich jednostkach Policji na terenie całego kraju. Kampania organi-
zowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczo-
ści i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. 
Inauguracja działań w ramach kampanii odbyła się dziś w I Liceum Ogólno-
kształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zawierciu.
Celem kampanii "Narkotyki 
i dopalacze zabijają" jest prze-
kazanie młodym ludziom infor-
macji na temat zagrożeń zwią-
zanych z zażywaniem zarówno 
narkotyków, jak i tzw. dopala-
czy. Zwiększenie świadomości 
na ten temat może prowadzić do 
ograniczenia wśród młodzieży 
zagrożeń zdrowotnych, praw-
nych oraz społecznych. Bardzo 
ważnym elementem kampanii 
jest krótki spot reklamowy, 
który ma uzmysłowić młodemu 
człowiekowi, jak poważnym za-
grożeniem są substancje psycho-
aktywne, ale również zniechęcić 
do udziału w "patoklimatach", 
bowiem przewodnim hasłem 
kampanii jest zdanie: " Szkoda 
Ciebie na takie patoklimaty".
Kampania będzie prowadzona 
na terenie całego kraju przez 
wszystkie jednostki Policji do 
końca 2019 roku. Dziś na tere-
nie powiatu zawierciańskiego 
mia ła miejsce inauguracja 
działań, które będą prowa-
dzone przez zawierciańskich 
policjantów.
W I Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Stefana Żeromsk iego 

w Zawierciu odbyło się dziś spo-
tkanie z uczniami klas I-wszych 
i II-drugich. 250 młodych osób 
z zaciekawieniem słuchało nie 
tylko o odpowiedzialności praw-
nej związanej z przestępstwami 
narkotykowymi, ale ich uwaga 
została również zwrócona na 
zagrożenia dla życia i zdrowia 
zarówno samego przyjmującego 
środki psychoaktywne, jak rów-
nież dla całego społeczeństwa. 
Policjantka przedstawiała jak 
ogromny wpływ na funkcjo-
nowanie danej społeczności ma 
kwestia uzależnień, szczególnie 
od środków psychoaktywnych 
i jak ogromne jest zagrożenie 

dla każdego człowieka funk-
cjonującego w danej grupie 
społecznej.
W trakcie spotkania nie zabra-
kło również informacji o spocie 
reklamującym kampanię oraz 
o symbolice, która została za-
warta w filmie. Informacja na 
temat ilości zatrutych dopala-
czami osób, zawarta w spocie 
zszokowała wiele osób będą-
cych na sali. Mamy nadzieję, że 
dzięki naszym działaniom mło-
dzi ludzie nie będą tracić życia 
na takie "patoklimaty".

 v zawiercie.slaska.policja.gov.pl

Prawdziwa miłość
15 kwietnia, zawierciański 
Urząd Stanu Cywilnego 
gościł sześć wspania-
łych par. Obchodziły one 
jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego. Trwałe 
i silne związki są dowodem 
wzajemnej miłości i tego, 
że razem łatwiej przejść 
przez trudy życia.
Jubilaci obchodzący 50-le-
c ie  ma ł ż eń s t wa :  Da nuta 
i Zygmunt Burzyńscy, Krystyna 
i Waldemar Jaworscy, Helena 

i Marian Mrozowie, Aleksandra 
i Wojciech Pałkowie, Zof ia 
i Kazimierz Urantówkowie, 
Janina i Józef Zdańscy.  v zawiercie.eu

Zawiercie przyjazne niepełnosprawnym
W  sali narad Urzędu Miejskiego odbyły się konsultacje społeczne „Zawier-
cie przyjazne niepełnosprawnym”.
W spotkaniu uczestniczyli: 
radna sejmiku województwa 
śląskiego Maria Materla (pełno-
mocnik prezydenta Jaworzna do 
spraw osób niepełnosprawnych), 
prezydent Zawiercia Łukasz 
Konarsk i, sekretarz Agata 
Jarza-Korpyś, skarbnik Marcin 
Gawłowicz, przewodnicząca 
powiatowego zespołu do spraw 
orzekania o niepełnospraw-
ności Małgorzata Rzekiecka-
Muszyńska, pracownik socjalny 
Martyna Tyszczak Sołtysik 
i  dy rektor Zespołu Szkół 
i Placówek Specjalnych im. M. 
Grzegorzewskiej Waldemar 
Karoń.
Niedoskonałe miejsca parkin-
gowe, bariery architektoniczne, 

usługi opiekuńcze, opieka wy-
tchnieniowa – to jedynie nie-
które z poruszanych problemów.
Skala potrzeb osób niepełno-
sprawnych jest ogromna, dlatego 
tak ważne jest wspólne działanie 
(także z samorządem powiato-
wym), by razem przełamywać 

bariery. Kolejną istotną kwe-
stią jest zrozumienie, ponieważ 
tylko dzięki niemu możemy ra-
zem budować nasze miasto. Już 
niedługo przedstawimy wnioski 
z konsultacji.

 v zawiercie.eu
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

• Ogrodzenia  • Gabiony • Bramy • Automatyka • 
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

PAMIĘTAMY!
13 kwietnia w 79 rocznicę Zbrodni Katyńskiej na Placu im. T. Stosika 
w Zawierciu - przy tablicach Katyńskich i Dębach Katyńskich - przy-
wołano pamięć o żołnierzach polskich zabitych za wierność przy-
siędze wojskowej oraz o wszystkich Polakach i mieszkańcach ziemi 
zawierciańskiej, którzy zginęli z rąk NKWD.
Hołd zamordowanym od-
d a l i  c z łon k ow ie  R o d z i n 
Katyńskich, politycy, samo-
rządowcy, przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Policji, 
organizacje kombatanckie, 
społeczne, młodzież i nauczy-
ciele. W uroczystościach wzięli 
udział między innymi: posło-
wie (Danuta Nowicka, Anna 
Nemś, Waldemar Andzel), 
prezydent Zawiercia Łukasz 
Konarsk i z radnymi, prze-
wodnicząca Rady Powiatu 
Zawierciańskiego Małgorzata 

Benc z radnymi powiatowymi, 
członek zarządu powiatu Paweł 
Sokół.
Odznaczony za działalność na 
rzecz kombatantów został Paweł 
Jędrusik.
- Spotykamy się, gdyż chcemy 
podtrzymać pamięć o tamtych 
dniach i tamtych wydarzeniach. 
Słowo „Katyń” było przez długi 
czas zakazane. Jest symbolem 
miejsc, w których zamordowano 
tysiące niewinnych ludzi – mó-
wił dr n. hum. Marcin Janeczek.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej to bardzo ważne 
święto. Wydarzenia katyńskie 
zakorzeniły się w naszej historii 
i nie mogą zostać zapomniane. 
To także przesłanie dla każdego 
człowieka i wszystkich narodów. 
Symbol tego, że w nawet naj-
trudniejszych czasach znajdą się 
ludzie, którzy wybiorą wolność 
i staną po jej stronie.

 v zawiercie.eu

Śląskie stawia na rewitalizację
Prawie 11 mln zł trafi do Zawiercia w ramach projektów związanych 
z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
Umowy dotyczące realizacji 
czterech projektów podpisano 
w Urzędzie Marszałkowskim. 
Województwo Śląskie repre-
zentował marsza łek Jakub 
Chełstowski i wicemarszałek 
Wojciech Kałuża. Umow y 
podpisał również prezydent 
Zawiercia Łukasz Konarski.
 „Rewita l izac ja obsza rów 
zdegradowanych to jedno 
z największych wyzwań regionu. 
Środki unijne są znakomitym 
narzędziem, by te ważne z per-
spektywy mieszkańców projekty 
realizować, zarówno w tej, jak 
i przyszłej perspektywie unij-
nego finansowania. To nie tylko 
zmiana przestrzeni parku, ale 
także utworzenie nowych miejsc 
aktywności społecznej, sprzyja-
jących rozwiązywaniu proble-
mów” – mówił marszałek Jakub 
Chełstowski.
Miasto Zawiercie przeprowadzi 
rewitalizację przestrzeni pu-
blicznej w Parku Mickiewicza 
oraz odnowi obiekty położone 
na Osiedlu Szymańskiego, 
nadając im nowe funkcje spo-
łeczne. Nowa jakość przestrzeni 
publicznej ma wpłynąć na po-
prawę jakości życia mieszkań-
ców i poprawę stanu środowiska 
naturalnego na terenie Parku 
Mickiewicza. Miasto planuje 
prace związane z renowacją 
obiektów małej architektury 
m.in. wiaty, fontanny, grilla, 
stołu do tenisa stołowego, kręgu 
tanecznego, a także odnowę 

zieleni, wymianę nawierzchni 
chodników i budowę placu za-
baw. Dzięki tym pracom obszar 
bulwarów Zawiercia zyska nowy 
wizerunek i stworzy miejsce 
spotkań dla mieszkańców, aby 
mogli aktywnie spędzać czas na 
wolnym powietrzu.
„To są ogromne środki, które 
zamierzamy przeznaczyć na 
realizację trudnych projektów. 
Te tereny są objęte opieką kon-
serwatorską, chcemy odnowić 
oblicze parku i zrewitalizować 
dwa ważne budynki na cele 
społeczne. W jednym z nich ma 
powstać świetlica środowiskowa 
dla dzieci i młodzieży, a w dru-
gim hostel dla matki z dziec-
kiem” – tłumaczył prezydent 
Zawiercia Łukasz Konarski.
Rewita l izac ja przest rzen i 
przewiduje też moderniza-
cję dwóch zabytkowych bu-
dy nków z lok a l i z owanych 
przy ulicy Westerplatte oraz 
Niedziałkowskiego. W odno-
wionych budynkach będą re-

alizowane usługi społeczne, 
świadczone głównie przez spół-
dzielnię socjalną oraz świetlicę 
środowiskową. Inwestycja ma 
pomóc w  ograniczeniu zjawi-
ska wykluczenia społecznego, 
zmniejszy liczbę osób korzy-
stających z pomocy społecznej, 
a także liczbę osób bezrobot-
nych w mieście.
Wartość wszystkich czterech 
projektów to prawie 11 mln 
zł, z czego prawie 10 mln zł 
to środki pochodzące z Unii 
Europejskiej. Warto przypo-
mnieć, że w ramach całego RPO 
WSL dotychczas zostało pod-
pisanych ponad 3,5 tys. umów 
o dofinansowanie. Ich wartość 
wynosi ponad 9,5 mld zł. co 
stanowi prawie 65% dostępnych 
w regionie środków.

 v zawiercie.eu
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Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 51
Poniedziałek - piątek od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 14.00 • Tel. 695 882 795

 

PARTNER HANDLOWY OKNOPLAST

Al. Gen. Władysława Sikorskiego 23/4
42-400 Zawiercie • tel: 533 10 87 87 
e-mail: Sorbex@oknoplast.com.pl 

ZAWIERCIAŃSKI TYTAN NA 
EMERYTURZE

Dziś zawierciańscy policjanci pożegnali policyjnego 
czworonoga. Owczarek niemiecki Tytan po 9 latach 
służby, odszedł na zasłużoną emeryturę. W zawierciań-
skiej jednostce służył od 2015 roku.
Pies służbowy noszący imię Tytan, 
choć właściwie jego służbowa 
nazwa to Deryk 14938, wspólnie 
z asp. szt. Bartłomiejem Szczeklik 
służył w zawierciańskim Wydziale 
Prewencji od maja 2015r. 
Wcześniej owczarek niemiecki 
pełnił służbę na terenie powiatu 
żywieckiego, a jego przewodnikiem 
była asp. Katarzyna Czarnynoga. 
Czworonóg wspólnie ze swoim 
przewodnikiem patrolował ulice 
powiatu zawierciańskiego, ale nie-
jednokrotnie podejmował tropienia 
na terenie całego województwa. 
Doskonały węch Tytana był 
ogromnym wsparciem podczas 
poszukiwań osób zaginionych, czy 
też przestępców. Wierny kompan, 
nigdy nie zawiódł swojego prze-
wodnika podczas interwencji, czy 
innych podejmowanych czynności 
służbowych. 

Ceniony nie tylko przez policjan-
tów, ale również przez dzieci. Brał 
udział w wielu spotkaniach pro-
filaktycznych, w trakcie których 
zaskarbił sobie ogromną sympatię, 
a to dzięki charakteryzującemu go 
spokojowi i przyjaznemu nastawie-
niu do najmłodszych. 
Podczas takich spotkań dzieci 
dowiadywały się, jak należy po-
stępować ze zwierzętami i co ro-
bić w razie ewentualnego ataku. 
Niejednokrotnie Tytan prezentował 
swoje umiejętności podczas festy-
nów i pikników rodzinnych. 
Dziękując Tytanowi za służbę, 
życzymy mu godnej emerytury, 
którą spędzi w domowym zaciszu 
swojego opiekuna, a także miski 
pełnej, aż po brzegi.

 v zawiercie.slaska.policja.gov.pl

Urząd Miejski w Zawierciu informuje
Celem przeciwdziałania uciążliwościom związanym z pobytem gołębi  
MIESZKAŃCY PRZY WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDCAMI NIERUCHOMOŚCI  

WINNI PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
1. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ DOKARMIANIA  

GOŁĘBI W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH.
Dokarmianie gołębi jest z pewnością jedną z przyczyn sukcesu rozrod-
czego tych zwierząt. Należy rozważyć czy dokarmiając gołębie w oknie 
lub na balkonie jest się w porządku wobec sąsiadów ale i samych 
ptaków - zwierzęta przyzwyczajają się bardzo łatwo do miejsca dokar-
miania co może stanowić uciążliwość dla osób uczulonych czy nieko-
rzystnie wpływać na utrzymanie czystości na posesji.
W przypadku wielbicieli tych ptaków na osiedlu można rozważyć 
wyznaczenie konkretnych punktów dokarmiania w porozumieniu 
z zarządcą osiedla/nieruchomości. Należy wskazać osobę zobowiąza-
ną do dbania o czystość i porządek.
ISTOTNĄ KWESTIĄ JEST GENERALNA ZASADA DOKARMIANIA PTAKÓW – 

NIE TYLKO GOŁĘBIE MOGĄ BYĆ UŻYTKOWNIKAMI KARMNIKA.
Zgodnie z komunikatami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
dokarmianie najlepiej rozpocząć nie wcześniej niż po pierwszych 
opadach śniegu, bo dopiero wtedy zdobywanie pożywienia staje się 
utrudnione. Ptaki szybko przyzwyczajają się do miejsca dokarmiania, 
ważne jest też konsekwentne i regularne wykładanie karmy. Dokar-
mianie najlepiej zakończyć wczesną wiosną, najczęściej na początku 
marca, kiedy ptaki są już w stanie łatwo zdobyć samodzielnie poży-
wienie. Należy pamiętać, że ptaków nie należy dokarmiać odpadkami, 
tylko pełnowartościowym ziarnem.
Ponadto zauważyć należy, że ewentualne przeprowadzenie akcji anty-
koncepcyjnej wśród gołębi jest dość ryzykowne, wymaga dokładnego 
przeanalizowania i nadzoru służb weterynaryjnych, gdyż może wpły-
nąć na zmniejszenie populacji także innych ptaków.

2. UTRZYMYWANIE W NALEŻYTEJ CZYSTOŚCI  
I PORZĄDKU BALKONÓW I INNYCH MIEJSC  

ZAGNIEŻDŻANIA SIĘ TYCH PTAKÓW, A TAKŻE MIEJSC  
WYRZUCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Po sezonie wegetacyjnym należy posprzątać balkon, pochować 
doniczki, krzesła etc.
Puste doniczki pozostawione po sezonie wegetacyjnym stanowią 
zachętę dla ptaków do gniazdowania tym bardziej, że w przypadku 
gołębi  miejskich w sprzyjających warunkach termicznych i dostępno-
ści pokarmu mogą składać jaja w ciągu całego roku.
Resztki jedzenia należy wyrzucać do pojemników na odpady komunal-
ne. Pojemniki należy zamykać i nie dopuszczać do rozsypywania się 
śmieci wokół nich. Porozrzucany chleb lub inne pozostałości resztek 
kuchennych nie tylko zachęcają gołębie, ale i gryzonie czy w niektó-
rych miejscach miasta - dziki.

Ptakom szkodzi zepsute jedzenie, czy resztki ze śmietnika tak samo jak 
ludziom. Namoczone ziarna i chleb szybko pleśnieją, a zjedzenie przez 
ptaka zepsutego pokarmu może spowodować zaburzenia pracy prze-
wodu pokarmowego.

3. STOSOWANIE ODPOWIEDNICH ZABEZPIECZEŃ NA BALKO-
NACH PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH OSIEDLANIU SIĘ GOŁĘBI.

Jednym z polecanych sposobów zabezpieczenia przed gołębiami jest 
zawieszenie poziomo żyłek (takich jak do prania) oddalonych od siebie 
o około 15 cm. Wpadając w takie zabezpieczenie gołąb będzie odczu-
wał niepokój i nie powinien w to miejsce wracać. Jeżeli to nie zadziała 
to można zamontować siatkę.
Innym sposobem jest zawieszenie atrapy kruka z wymalowanym 
białym okiem..
Jeżeli powyższe sposoby nie pomogą, na elewacjach i balkonach 
stosuje się specjalne zabezpieczenia w postaci prętów i kolców - nale-
ży jednak pamiętać, aby nie powodowały one urazów u ptaków. Jeżeli 
stosujemy kolce to należy stosować te zakończone nakładką gumową 
lub silikonową, ewentualnie z końcówkami tępo zakończonymi nie 
powodującymi zranienia.
Urząd Miejski w Zawierciu podejmował próby uregulowania utrzymy-
wania gołębi na terenach zabudowy wielorodzinnej - w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku w 2011 roku. Wprowadzony wówczas 
zapis został uchylony rozstrzygnięciem wyższej instancji z uwagi na 
brak podstaw prawnych do traktowania gołębi jako zwierzęta gospo-
darskie, a tylko co do zwierząt gospodarskich prawo przewiduje możli-
wość zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku.

Reklama
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KIERMASZ PŁYTEK
SZCZEKOCINY

ul. Leśna 34
(KOŁO  TARGOWISKA)

tel. 667 247 982
CZYNNE: 

Pon. - Pt. 800 - 1700

Sob. 800 - 1400

CZYNNE: 
Pon. - Pt. 900 - 1700

Sob. 900 - 1400

ul. Myszkowska 116
tel. 883 247 982

ŻARKI

Cena już od 10 zł/m2!

"NIE BĄDŹ NASTĘPNY"
INAUGURACJA SEZONU MOTOCYKLOWEGO W SIEDZIBIE ŚLĄSKIEJ POLICJI

Miłośnicy bezpiecznej jazdy na motocyklach gościli na otwarciu Sezonu Moto-
cyklowego 2019 ze śląską drogówką. Policjanci rozmawiali z uczestnikami na 
temat zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów, apelując zarazem o ostroż-
ność podczas jazdy. Spotkanie uświetnił występ muzyka i motocyklisty - Tomka 
„Kowala” Kowalskiego. Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w siedzibie 
śląskiej policji, aby jeszcze mocniej zaakcentować, jak ważne dla policjantów 
jest bezpieczeństwo miłośników jednośladów.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach odbyło się otwarcie 
Sezonu Motocyklowego 2019. Na 
początku wydarzenia miłośnicy 
bezpiecznej jazdy na motocyklach 
zebrali się w auli im. aspiranta po-
licji Jana Kali, gdzie powitali ich 
gospodarze spotkania: Naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego ka-
towickiej komendy wojewódzkiej 
mł. insp. Robert Piwowarczyk oraz 
specjalista z tego wydziału: podkom. 
Tomasz Bratek.
Współorganizatorem wydarzenia 
było Miasto Katowice, które repre-
zentował jego włodarz i zarazem je-
den z gości honorowych spotkania 
dr Marcin Krupa. Prezydent sam 
jest motocyklistą. W swoich sło-
wach skierowanych do uczestników 
podkreślił, jak bliskie jego sercu jest 
bezpieczeństwo tej grupy uczestni-
ków ruchu drogowego. Jednocześnie 
wyraził on swoje zadowolenie, że 
Katowice są przyjazne motocykli-
stom, a w ostatnich dwóch latach 
na terenie miasta nie zginął żaden 
miłośnik jednośladów.
Policjanci z drogówki podczas 
swojej prezentacji podkreślili nato-
miast, że w całym województwie 
śląskim odnotowano spadek liczby 
śmiertelnych wypadków z udziałem 
motocyklistów. Mundurowi wyrazili 
nadzieję, że ten trend się utrzyma. 

Policjanci rozmawiali z uczestni-
kami na temat zdarzeń drogowych 
z udziałem jednośladów, apelując 
zarazem o ostrożność podczas jazdy.
Spotkanie uświetnił występ muzyka 
i motocyklisty Tomka „Kowala” 
Kowalskiego wraz z zespołem. 
Obecność Tomka na tym wy-
darzeniu nie była przypadkowa. 
Wokalista w 2014 roku doznał 
w wyniku wypadku motocyklowego 
poważnego urazu kręgosłupa i do 
dziś porusza się na wózku inwalidz-
kim. Udziałem w różnego rodzaju 
akcjach Tomek aktywnie promuje 
bezpieczeństwo motocyklistów.
Po części artystycznej uczestnicy 
przenieśli się na parking przed 
budynkiem komendy, gdzie za-

prezentowali swoje maszyny. Nie 
zabrakło tam charakterystycznego 
warkotu silników i wielu pozy-
tywnych emocji. Wydarzenie po 
raz pierwszy odbyło się w siedzibie 
śląskiej policji, aby jeszcze bardziej 
podkreślić, jak ważne dla policjan-
tów jest bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym kierowców jednośladów. 
„Lewa w górę”!
Wydarzenie jest kontynuacją kam-
panii śląskiej drogówki związanej 
z bezpieczeństwem motocyklistów: 
„Nie bądź następny...”. Zachęcamy 
do obejrzenia spotu filmowego to-
warzyszącego kampanii.

 v zawiercie.slaska.policja.gov.pl

JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU – 
ROWERZYSTA NA DRODZE

Dla większości osób jazda rowerem jest sposo-
bem na aktywne spędzanie wolnego czasu 
i rekreację, dla innych jest to środek komunika-
cji, którym dojeżdżają do pracy, szkoły czy po 
zakupy. Należy jednak pamiętać, że niezależnie 
w jakim celu korzystamy z roweru, to poruszając 
się tym pojazdem należymy do grupy niechronio-
nych uczestników ruchu drogowego.
Dla większości osób jazda rowerem 
jest sposobem na aktywne spędza-
nie wolnego czasu i rekreację, dla 
innych jest to środek komunikacji, 
którym dojeżdżają do pracy, szkoły 
czy po zakupy. Należy jednak pa-
miętać, że niezależnie w jakim celu 
korzystamy z roweru, to porusza-
jąc się tym pojazdem należymy do 
grupy niechronionych uczestników 
ruchu drogowego.

Na bezpieczeń-
stwo rowerzystów 
znaczący wpływ 
ma ich zachowanie 
w ruchu drogowym, przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego, ale 
też właściwie wyposażony rower.
W ramach prowadzonej aktualnie 
akcji informacyjno-edukacyjnej pn. 
„Jednośladem bezpiecznie do celu”, 
Policja między innymi przypomina 

i uświadamia rowerzystom, że sami 
w dużej mierze mają wpływ na 
swoje bezpieczeństwo na drogach.

 v zawiercie.slaska.policja.gov.pl

Informacje
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SALON MATERACY I ŁÓŻEK

MATERACE
również MEDYCZNE

do 20% taniej

ŁÓŻKA
tapicerowane 

i drewniane
na wymiar

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Zawiercie, ul. Porębska 48A
tel.: 531 487 856 
www.swiatsypialni.com.pl

Profesjonalne doradztwo!

KĄCIK KULINARNY

Marchewka, cukinia i pyszny 
przepis na obiad do pracy
Ja tak mam, że wstaję bladym świtem często jeszcze przed słońcem, co kończy się tym 
że robię sobie trzy posiłki do pracy. Szczerze, mówiąc to mój ulubiony czas, rano, cicho, 
czasem słychać ptaki za oknem, gdzieś tam na wschodzie wstaje słońce, a ja progra-
muje cały mój dzień. Tak, też były i ostatnio gdy zeszłam do kuchni, nalałam sobie 
ciepłą wodę z cytryną i zaczęłam robić przegląd kuchni i tak w me ręce wpadła cukinia, 
lekko przywiędła marchewka i tak powstało to danie. Pyszne i znakomite w smaku!
Marchewka, cukinia 
przepis na obiad 
•	 Marchewka 1 szt
•	 Cukinia 1/2 szt
•	 czosnek	1	ząbek
•	 suszone pomidory 2 szt
•	 2 oliwki zielone
•	 łyżka	pasty	truflowej	

( niekoniecznie )
•	 olej	rzepakowy	1	łyżka
•	 ser starty do posypa-

nia po podgrzaniu
Marchewkę i cukinię opłukałam 
pod zimną wodą. Obieraczką do 
warzyw zrobiłam długie i szero-
kie paski z cukinii oraz mar-
chewki. Na patelni rozgrzałam 
łyżkę oleju rzepakowego, pod-
smażyłam czosnek. Po chwili 
dodałam cukinię i marchewkę 
oraz 0.5 szklanki wody i przy-
kryłam pokrywką, aby warzywa 
się udusiły. Po kilku minutach 
dodałam suszone pomidory, 
oliwki oraz pastę truflową, za-
mieszałam i gotowe.
Następnie przełożyłam wszystko 
do pudełka posypałam pestkami 

dyni, posypałam świeżo mielo-
nym pieprzem i już .
Potem do drugiego pudłka star-
łam kawałek sera, aby całość po 
podgrzaniu posypać serem.
N a  d r u g i e  ś n i a d a n i e 
w słoiku zrobiłam płatki z jo-
gurtem i mrożonymi malinami 

i truskawkami. A popołudniową 
przekąską był biały ser wymie-
szany z natką pietruszki, do-
prawiony solą i pieprzem oraz 
warzywa.
Podsumowując to był szybko 
i pysznie przygotowany zestaw 
jedzenia do pracy!

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

www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

SATURN
Cudowny młody psiak

Przedstawiamy Saturna, cudownego, wspa-
niałego, kochanego psiaka, który trafił pod 
naszą opiekę.
Saturn to wspaniały, delikatny, bardzo 
oddany człowiekowi i posłuszny psiak, któ-
ry z całą pewnością, w odpowiednim domu, 
stanie się cudownym przyjacielem całej 
rodziny. Bardzo potrzebuje domu, rodziny, 
kontaktu z człowiekiem na co dzień.
Saturn jest młodziutkim pieskiem; obecnie 
ma około 1,5 roku, jest dość sporej wiel-
kości; waży około 27 kg i to jego właściwa 
masa ciała.
Psiak ma piękne, płowe, trójbarwne umasz-
czenie. Jego sierść jest krótka, miękka, miła 
w dotyku.
SATURN PIĘKNIE CHODZI NA SMYCZY. 
WOLONTARIUSZ SĄ NIM ZACHWYCENI.

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony 
i odpchlony. Jest zaczipowany i wyka-
strowany.

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

BROSIA
Kochana czarno biała sunia

Brosia to średniej wielkości, spokojna suczka 
o łagodnym usposobieniu.
Na razie sunia jest trochę nieśmiała, ale nie 
ma w niej cienia agresji. Z każdym dniem 
bardziej przekonuje się do ludzi i staje się 
otwartą, ufną psinką. Już teraz wkłada gło-
wę między ręce opiekuna i coraz weselej 
merda ogonkiem na widok pracowników 
schroniska.
Obecnie ma około 2-3 lat,  waży około 17-18 
kg, to jej właściwa masa ciała. Ma ładne, 
czarno-białe umaszczenie, jest w dobrej 
kondycji.
Ładnie chodzi na smyczy, nie ciągnie, nie 
wyrywa się i nie szarpie. Brosia bez proble-
mu dogaduje się z innymi psami. W boksie 
ustępuje innym i nie dominuje, na spacerze 
chętnie poznaje nowe pieski i cieszy się 
na ich widok.
Broszka to sunia z dużym potencjałem szko-
leniowym. Jedyne czego jej tylko trzeba 
to dobry dom w którym będzie mogła ten 
potencjał rozwijać.  Bardzo prosimy o dobry 
dom dla Brosi.

Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. 
Jest zaczipowana i wysterylizowana.

RUTINKA
Malutka pręgowana sunia

Rutinka to spokojna, grzeczna, troszkę nie-
śmiała suczka o łagodnym usposobieniu.
W pierwszym kontakcie jest bardzo nieśmia-
ła i czasem chowa się przed opiekunami, ale 
można ją brać na ręce, przytulać, głaskać i nie 
boi się już dotyku człowieka.
Rutinka będzie wspaniałą suczką tylko 
potrzebuje trochę czasu na adaptację.
Jest młodziutka; ma około 6 miesięcy, to 
jeszcze psie dziecko. Sunia waży obecnie 
około 7-8 kg.
Rutnina ma przepiękne, pręgowane umasz-
czenie, załamane uszka, spojrzenie szcze-
niątka.. Jest bardzo urocza.
Bardzo prosimy o dobry i kochający dom 
dla Rutinki. Zasługuje na taką prawdziwą.

Profilaktyka:
Sunia ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowa. Została kilkukrotnie odrobaczona 
i odpchlona. Jest zaczipowana i zostanie 
wysterylizowana

Schronisko Psie Pole
Racławice	91,	32-222	Racławice	k/Miechowa;	woj.	małopolskie

www.schroniskopsiepole.pl	•	e-mail:	schroniskopsiepole@interia.pl	•	Tel	kont:	793-993-779
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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.

DYŻURY APTEK

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

25.04 - 26.04 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 736 698 065

27.04 - 28.04 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 32 494 13 02

29.04 - 30.04 Aptaka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64

1.05 - 2.05 Apteka ul. Reymonta 1 32 670 78 21

3.05 - 4.05 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 571 322 407

5.05 - 6.05 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88 

7.05 - 8.05 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 16 

9.05 - 10.05 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22 

11.05 - 12.05 Apteka Przy Hucie ul. Piłsudskiego 80 32 671 18 19 

13.05 - 14.05 Apteka Jurajska II  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

15.05 - 16.05 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03

17.05 - 18.05 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

19.05 - 20.05 Apteka Far-Med. ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90 

21.05 - 22.05 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19 

23.05 - 24.05 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 32 678 37 10

25.05 - 26.05 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

27.05 - 28.05 Apreka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 32 494 13 50 

29.05 - 30.05 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35 

Skąd brać energię do życia?
Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. Kwitną pierwsze kwiaty, na 
drzewach pojawiają się liście, słychać śpiew ptaków – szczególnie o wcho-
dzie i zachodzie słońca, które wypadają teraz w porach naszej aktywności. 
Często oczekujemy od siebie większej aktywności, więcej energii. Zwłaszcza, 
kiedy widzimy, że sąsiedzi już umyli okna i posadzili kwiaty, a my jeszcze nie. 
Tymczasem wiele osób o tej porze roku skarży się na spadek formy, zmęcze-
nie, łatwo się przeziębia. Przypadek? Nie sądzę.

Skąd osłabienie?

Nasze ludowe przysłowia doty-
czące pór roku zawierają w sobie 
dużo prawdy. Dziwi nas oblodzenie 
w marcu zaraz po pięknym słońcu? 
Przecież w marcu jak w garncu. 
W tym roku po fali letniego słońca 
mamy w połowie kwietnia znaczne 
ochłodzenie – tradycyjnie kwiecień 
plecień, przeplata trochę zimy trochę 
lata. Zimą bywa szaro, buro i ponuro 

– na wiele osób to działa przygnębia-
jąco, ale wiosenna huśtawka też nie 
każdemu służy. Różnimy się pomię-
dzy sobą tempem przystosowywania 
do zewnętrznych zmian – dotyczy to 
nie tylko sytuacji zawodowej czy ro-
dzinnej, ale też pogody czy pory roku. 
Dla jednych zmiana pogody będzie 
wiązała się tylko z tym, że jest jaśniej 
i cieplej, dla innych oznacza koniecz-
ność odbycia „okresu przejściowego”. 
Przy tak dynamicznych zmianach 
ci drudzy mogą czuć się źle wyłącz-
nie z powodu niestabilności sytuacji 
meteorologicznej. 
Często obserwuję, że dzisiejsze re-
alia społeczne nie pozwalają na słu-
chanie swojego organizmu. Musimy 
być ciągle na posterunku, ciągle tak 
samo wydajni, a przecież wahania 
efektywności są związane z natural-
nym rytmem. Gdybym zatytułowała 
ten tekst „zaopiekuj się sobą na wio-
snę” brzmiałoby to jak internetowe 
porady, które pięknie brzmią, ale są 
zupełnie oderwane od rzeczywistości. 

Jak często bywa, że czując zmęczenie 
czy osłabienie, zamiast odebrać to 
jako sygnał, że potrzebujemy wypo-
czynku (fizycznego lub psychicznego) 
wpadamy w panikę. Słabość sprawia, 
że spada nasza wydajność, pracujemy 
wolniej, nie wyrabiamy się ze wszyst-
kimi zadaniami i, w obawie o utratę 
efektywności, próbujemy pracować 
jeszcze więcej. Brzmi jak błędne koło? 

Jak sobie pomóc?

 Kilka uniwersalnych wskazówek – do-
brych na wiosnę, ale też na co dzień, 
niezależnie od pory roku.
1. Otocz się osobami, które będą sza-

nować twoje potrzeby dotyczące 
regeneracji i odpoczynku. Znajdź 
kogoś, kto nie będzie ślepo przy-
takiwał, ale naprawdę zrozumie 
i pomoże uchronić się przed ilu-
zorycznymi wymaganiami ciągłej 
dyspozycyjności i efektywności.

2. Dziel obowiązki. Satysfakcja z do-
brze wykonanej pracy to wspaniałe 
uczucie, nie zagarniaj go tylko 
dla siebie - Wiosenne porządki? 
Świetna okazja do współpracy 
i budowania wspólnoty rodzinnej! 
Dzieci naprawdę potrafią myć okna 
i odkurzać.

3. Jedz. Wiadomo, że zdrowo, ale 
też regularnie. Nie doprowadzaj 
do sytuacji przegłodzenia się lub 
przejedzenia. Zadbaj o swoje po-
trzeby na najbardziej podstawo-
wych poziomach.

4. Wychodź na zewnątrz. Codziennie, 
chociaż na krótki spacer, niezależ-
nie od pogody (za to zależnie od 
stanu powietrza). Pospieszny marsz 
do pracy czy bieg na busa, w trak-
cie którego myślisz tylko o tym, co 
jest dziś do zrobienia, nie liczy się. 
Niech to będzie chwila wytchnienia, 
w której możesz zauważyć świat 
dookoła.

5. Śmiech. Znajdź czas i powód, żeby 
codziennie, choć przez chwilę się 
zdrowo pośmiać.

6. Smutek. Nie bój się tak zwanych 
„negatywnych” uczuć. One są na-
turalne i potrzebne, każdy z nas 
przeżywa gorsze i lepsze chwile.

7. Znajdź chwilę na refleksję. Jeśli 
powyższe, tak oczywiste, porady 
wydają się nierealne, być może 
potrzebujesz pomocy. Czasem do 
wyjścia z błędnego koła potrzebny 
jest bodziec z zewnątrz albo wspar-
cie profesjonalisty.

 v Emilia Owoc 
Psycholog - Psychotrapeuta 

tel.	508	341	423 
emilia.owoc@gmail.com 

www.psychologkrzeszowice.pl
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SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
 SPORT  TURYSTYKA  REKREACJA  FITNESS  WĘDKARSTWO

www.sengam.pl

Zawiercie, ul. Brata Alberta 11
pn. - sob. 800 - 2000

tel.: 32 670 01 30

Myszków, ul. Słowackiego 8
pn. - pt. 900 - 1800, sob. 900 - 1400

tel.: 794 577 544

SERWIS ROWEROWY
NOWOŚĆ! ROWERY ELEKTRYCZNE

Rower na raty 0%, o szczegóły pytaj w sklepie.

-

PLAN IMPREZY:
Plac Teodora Stosika

9:30 - zbiórka Pocztów Sztandarowych
9:45 - Uroczystości z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

10:30 - Msza Świeta w Intencji Ojczyzny Bazylika pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

Scena plenerowa - Parking MOK "Centrum'
16:00 - 16:30 - Zawierciańska Młodzieżowa Orkiestra Kameralna

16:50 - 18:20 - FRUKTAKI "Na zdrowie Inspektor Ogórek"
18:00 - Festiwal Kolorów 

18:50 - Pokaz Akrobatyki Powietrznej na drążku pionowym w wykonaniu Laury Pawlik
19:00 - Festiwal Kolorów
20:00 - Festiwal Kolorów
19:00 - 20:30 - HIT BOYZ
21:00 - Festiwal Kolorów

21:00 - AFTER PARTY

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu - Pałacyk Szymańskiego
10:00 - 12:00 - Głośne czytanie połączone z zajęciami plastycznymi dla dzieci 

10:00 - 14:00 - Kiermasz Książku Używanej

FINAŁ Zawierciańskiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki 2018

W niedzielę 14.04.2019 w hali OSiR I przy ul.Moniuszki 10, został rozegrany 
finał Zawierciańskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. W pierwszym meczu o III 
miejsce walczyły zespoły: Wiosenne Bąki oraz Jak Chcesz. W tym meczu 
swoją wyższość pokazały Wiosenne Bąki wygrywając 3:0, stając tym 
samym na najniższym stopniu podium.
W finale rywalizowały ze sobą 
drużyny: Moto-Kris i Elhurt 
Hotel Fajkier. W tej walce 3:0 
zwyciężyła drużyna Moto-Kris, 
broniąc jednocześnie tytułu naj-
lepszej drużyny w Zawierciu.
Po meczu nastąpiła uroczysta 
ceremonia zakończenia ZALS 
2019 oraz wręczenie pucharów, 
medalów oraz nagród dla naj-
lepszych drużyn i zawodników 
przez dyrektora Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Zawierciu Pana 
Jacka Latko.
Najlepszych zawodników ligi 
wybierały z spośród siebie fi-

nałowe drużyny oraz sędziowie 
w głosowaniu:
•	 Najlepszy Atakujący: 

Marcin Laber
•	 Najlepszy Przyjmujący: 

Patryk Myszkowski
•	 Najlepszy Środkowy: 

Michał Faryna
•	 Najlepszy Rozgrywający: 

Krzysztof Orszański
•	 Najlepszy Libero: 

Tomasz Gorgoń
•	 MVP : Łukasz 

Szczepankiewicz
Mecz o 3 miejsce : 
Wiosenne Bąki - Jak chcesz 
25:19, 25:22, 25:23 / 3:0

Finał:
Moto-Kris - Elhurt Hotel 
Fajkier 25:18, 25:20, 25:21 /3:0
Klasyfikacja końcowa:
I. Moto-Kris
II. Elhurt Hotel Fajkier
III. Wiosenne Bąki
IV. Jak Chcesz
V. Jurajscy Rycerze 
VI. Kamszoty

Zapraszamy wszystkich na ko-
lejną Edycje Zawierciańskiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki.

 v osir.net.pl
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KRZYŻÓWKA SUDOKU
Poziomo: 
4. Mały rozmiar odzieży
7. Wstępniak w gazecie
11. Gorzka tabliczka 
12. Syn siostrzeńca 
13. Kończy spór
14. Miłośnik małej czarnej
18. Wic
20. Miejsce, w którym 
       ryby odbywają gody
21. Męskie lub żeńskie w wierszu
22. Rozbiórka np. maszyny
24. Pyli na Sycylii
25. Pomaga lekarzowi przy operacji
26. Konkurent ibupromu

Pionowo:
1. Pot. słowne zaatakowanie kogo�
2. Okršgłe kluski z tartych ziemniaków
3. Łomot, grzmot
5. Dokazywanie, zabawa
6. Odmiana czerwieni
8. Miasto na pd. od Gdańska, nad Wisłš
9. Państwo z Mombasą
10. Często psoci
15. Drugie imię Mozarta
16. Biały domek Eskimosów
17. Z Czechem i Lechem
18. Lekka, przejrzysta tkanina 
       o splocie krepowym
19. Państwo z Siedmiogrodem
23. Gaz w niebieskiej butli 

Litery na zielonych polach czytane 
od góry do dołu utworzą hasło. Powodzenia!

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.

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)

SYN_OPTYK500 200 941

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)

SYN_OPTYK500 200 941

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)

SYN_OPTYK500 200 941 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)

SYN_OPTYK500 200 941 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)

SYN_OPTYK500 200 941 Zawiercie

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 28 • tel. 886 886 280

Polerowanie i wielostopniowa
korekta lakieru
Glinkowanie (pozbywanie się 
drobin smoły i asfaltu z lakieru)
Pranie tapicerki
Profesjonalne nakładanie wosków i politur
Powłoki ceramiczne, kwarcowe i polimerowe
Polerowanie kloszy lamp
Szykowanie aut na sprzedaż, 
zloty, targi i inne eventy
Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej
Ozonowanie (pozbywanie sie przykrych zapachów)

O
F

E
R

T
A • ODZIEŻ 

• OBUWIE 
• GALANTERIA I TOREBKI
• DROBIAZGI DO DOMU 
• ZABAWKI 
• KOSMETYKI

Zawiercie, ul. Leśna 10A I piętro 
(GALERIA HANDLOWA SHOPPING CENTER)

NOWO OTWARTY SKLEP 

Zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 20.00
sob. 10.00 - 18.00
nd. (handlowe) 10.00 - 18.00

Sklep o pow. 1100 m2!!
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POLICJA

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

WRACAJĄC DO DOMU ZŁAPALI ZŁODZIEJA
Policjanci z Ogrodzieńca zatrzymali po służbie złodzieja. Mężczyzna szedł chodnikiem i zasłaniał 
głowę kocem. Miał zakrwawione ubranie i zachowywał się nerwowo. To wzbudziło podejrzenie po-
licjantów, którzy powiązali go z wcześniejszym włamaniem. Zatrzymany 24-latek odpowie teraz za 
włamanie, kradzieże i zniszczenie mienia.
Do włamania doszło w nocy w miejscowości Fugasówka. Przestępca włamał się do garażu, z które-
go wyniósł agregat prądotwórczy. Uszkodził także dwa samochody, próbując spuścić z nich paliwo. 
Został jednak spłoszony przez właściciela posesji. Wezwani policjanci zatrzymali jego wspólników, 
którzy z łupem czekali w samochodzie. 29-letniego mężczyznę i 39-letnią kobietę umieszczono w 
policyjnym areszcie.
Kilka godzin później złodzieja wypatrzyli policjanci wracający po służbie do domu. Ich podejrzenie 
wzbudziło dziwne zachowanie mężczyzny, który rozglądał wokoło i zasłaniał głowę kocem. Policjanci 
nie mieli wątpliwości, że nocne włamanie jest jego sprawką. Ponadto śledczy ustalili, że w między-
czasie okradł on inny zaparkowany przed domem samochód. Skradł z niego trzy telefony komórko-
we, skrzynkę z narzędziami i hulajnogę. Odzyskany łup został przekazany właścicielom. Mężczyzna 
usłyszał wczoraj zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

POLICJANCI ODZYSKALI CZĘŚCI SAMOCHODOWE POCHODZĄCE Z KRADZIONYCH AUT
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gra-
nicznej, odkryli na terenie powiatu zawierciańskiego skradzione części samochodowe. Wiele z nich 
najprawdopodobniej pochodzi z pojazdów, utraconych na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli potwier-
dzi się, że zostały one zdemontowane ze skradzionych aut, to właściciel firmy recyklingowej może 
usłyszeć zarzut paserstwa.
Policjanci zwalczający przestępczość samochodową z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach, wspólnie z pogranicznikami odnaleźli 27 silników, 16 skrzyń biegów oraz 
różnego rodzaju części samochodowe, które, jak wszystko na to wskazuje, pochodzą z samochodów 
skradzionych na terenie Unii Europejskiej. W większości są to silniki z osprzętem i skrzynie biegów 
samochodów dostawczych oraz elementy karoserii i wyposażenie samochodów osobowych wstęp-
nie oszacowane na kilkaset tysięcy złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzą obecnie zawier-
ciańscy policjanci. Śledczy sprawdzają okoliczności, w jakich zabezpieczone przedmioty trafiły do 
kraju i ustalają właścicieli aut, z których pochodzą. Sprawa ma charakter rozwojowy. Kodeks karny za 
handel przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa przewiduje karę do 5 lat więzienia.

SZCZĘŚLIWY FINAŁ POSZUKIWAŃ 81-LATKI
Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 81-letniej mieszkanki Zawiercia. Zaginioną odnalazł 26-letni kierowca, który zauważył przewróconą na poboczu kobietę. 
Pomógł jej wstać i nie przyjmując sprzeciwu zaproponował transport do domu. Po dotarciu do miejsca przez nią wskazanego zdecydował, że najlepiej będzie jak 
przekaże ją policjantom.
 Około godz. 13.00 zawierciańscy policjanci zostali poinformowani o zaginięciu 81-letniej kobiety. Z relacji opiekunki zaginionej wynikało, że kobieta opuściła 
dom rano, nie podając przyczyny oraz celu swojego wyjścia. Seniorka nie posiadała przy sobie żadnych dokumentów ani telefonu komórkowego. Po zarejestrowa-
niu zaginionej w policyjnych systemach i podaniu komunikatu do wszystkich patroli rozpoczęto poszukiwania. Zakończono je po trzech godzinach. Poszukiwaną 
kobietę przywiózł do Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu 26-letni mieszkaniec gminy Pilica. Młody mężczyzna zauważył ją na poboczu drogi wojewódzkiej 790 
w pobliżu miejscowości Kocikowa, oddalonej o 15 km od Zawiercia. Pomógł jej wstać i zaproponował transport do domu. Kobieta odmawiała jednak pomocy, 
mówiąc że sama dojdzie do domu w okolicach Pilicy. 21-latek nie ustąpił i zawiózł ją we wskazane miejsce. Po ustaleniu, że był to adres zamieszkania jej rodziców 
zdecydował przekazać schorowaną staruszkę policjantom z Ogrodzieńca. Nie wiadomo jak zakończyłaby się ta sytuacja, gdyby nie godna naśladowania postawa 
młodego mężczyzny. Dziękujemy!

Przypominamy, że do poszukiwań osób zaginionych policjanci wykorzystują standardowo lokalizatory GPS. Dlatego ponownie zwracamy się do krewnych lub 
opiekunów osób starszych, które ze względu na swój stan zdrowia mogą stracić orientację w terenie i nie powrócić samodzielnie do domu o wyposażenie ich 
w telefon komórkowy lub lokalizator GPS. W sprzedaży dostępne są też różnego rodzaju zegarki, bransolety lub brania z modułami umożliwiającymi szybkie 
zlokalizowanie zaginionej osoby.

PODSUMOWANIE WEEKENDU
Zawierciańscy policjanci zatrzymali trzech pijanych kierowców oraz dwie osoby pod wpływem narkotyków. W tym czasie obsłużyli 5 kolizji, ujawnili 50 wykroczeń 
drogowych i przeprowadzili prawie tysiąc badań trzeźwości. W ostatnich dniach na terenie naszego powiatu zgłoszono ponad 70 różnego rodzaju interwencji w 
tym kilka przestępstw.
Podczas weekendu na terenie powiatu zawierciańskiego policjanci zatrzymali trzech pijanych kierowców oraz dwie osoby po zażyciu środków odurzających. 
Ponadto w ręce funkcjonariuszy wpadło trzech kierujących w stanie po użyciu alkoholu. W tym czasie nie doszło do żadnego wypadku drogowego, jednakże 
policjanci obsłużyli 5 kolizji drogowych. W trakcie służby policjanci ruchu drogowego ujawnili 50 wykroczeń, które zakończyli wystawieniem mandatu karnego 
lub skierowaniem wniosku do Sądu.

Niechlubny rekordzista miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Został zatrzymany w sobotę przez dzielnicowego na ul. Blanowskiej. 29-latek kierował Alfa 
Romeo. W Po godz. 20.00 na ul. Krańcowej zatrzymano 43-letniego kierowcę golfa. Przeprowadzone badanie wykazało, że znajduje się on pod działaniem am-
fetaminy. Następnego dnia o godz. 19.30 na ul. Anny Jagielonki została zatrzymana 26-letnia kobieta kierującą peugeotem. W tym przypadku narkotest również 
wskazał amfetaminę. W czasie weekendu policjanci obsłużyli 73 interwencje. Najczęściej zgłaszano interwencje domowe i zakłócenia porządku publicznego. 
Odnotowano też kilka przestępstw gróźb karalnych, oszustw, znęcania oraz 2 kradzieże.

ARESZT DLA SPRAWCY PRZEMOCY DOMOWEJ
Dzielnicowy z Zawiercia zatrzymał 44-letniego mężczyznę, który od kilkunastu lat znęcał się nad swoimi rodzicami. Na wniosek śledczych, Sąd Rejonowy 
w Zawierciu zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Za takie przestępstwo kodeks karny przewiduje do 5 lat więzienia.
Jak ustalili zawierciańscy policjanci okres gehenny jaką przeżywali rodzice 44-latka trwał kilkanaście lat. Dopiero gdy agresja syna narastała zdecydowali 
się ujawnić "całą prawdę" oraz złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Nietrzeźwy mężczyzna notorycznie wszczynał awantury domowe, groził i stosował 
przemoc fizyczną oraz niszczył wspólny dobytek. Na podstawie zebranych przez śledczych dowodów sąd zadecydował, że sprawca przemocy domowej 
najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego za znęcanie fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemija-
jącym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, grozi kara od 3 miesięcy 
do 5 lat pozbawienia wolności.

POSZUKIWANY PAWEŁ PILNICKI
Policjanci z Zawiercia poszukują 48-letniego Pawła Pilnickiego, za którym wystawiono list goń-
czy. Poszukiwany mężczyzna ma ponad 170 cm wzrostu, piwne oczy i siwe włosy. Mieszkaniec 
Łaz nie posiada małego palca prawej dłoni. 
Poszukiwany Paweł Pilnicki od kilku lat ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd Re-
jonowy w Zawierciu wystawił za nim list gończy. Mężczyzna jest poszukiwany na podstawie: 
Art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub 
orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej. Oso-
by znające miejsce pobytu poszukiwanego lub posiadające informacje mogące przyczynić się 
do jego zatrzymania, proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny z policjantami Wydziału 
Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, tel. 32 67 38 280 lub z najbliższą jed-
nostką policji tel. 112. Informacje można przekazać także drogą elektroniczną na adres e-mail: 
kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl lub za pomocą formularza „Powiadom nas”. W każdym 
przypadku gwarantujemy anonimowość! 

Firma GRUWAR 

• AUTOSZYBY 
• WULKANIZACJA OPON 
• MECHANIKA POJAZDOWA 

Zawiercie, ul. Blanowska 122G 
pn. - pt. 8.00 - 20.00, sob. 8.00 - 17.00 

• USŁUGI TRANSPORTOWE 
• USŁUGI AUTOLAWETĄ 
• POMOC DROGOWA 24/H

tel. 694 656 022 • 698 134 400 

   tel. 883 555 937

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

USŁUGI:
     wycinka drzew, 
     krzewów
     pielęgnacja zieleni
     malowanie i regeneracja dachów
     prace wysokościowe
     czyszczenie elewacji,
     kostki brukowej

DARMOWA WYCENA

E: jurajskiedrzewa@o2.pl
wycinkadrzewslask.pl

T: 794-762-516

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

510 190 038

gwarekzawiercianski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-zawiercianski.pl

"Gwarek	Zawierciański"	jest	kolportowany	w	miejscowościach: 
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice • Fugasówka • 
• Grabiec • Irządze • Kiełkowice • Kleszczowa • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy • 
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba • Pradło •  
• Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń  • Sokolniki • Szczekociny •  
• Szypowice • Turza • Udórz • 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.

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v AVENGERS: KONIEC GRY  

Reżyseria: Anthony Russo, Joe Russo; Gatunek: akcja, science fiction; Produkcja: USA 
• 2019-04-26 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-04-26 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-04-27 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-04-27 20:15 - 2D (Napisy pl)  
• 2019-04-28 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-04-28 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-04-29 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-04-29 20:15 - 2D (Napisy pl)  
• 2019-04-30 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-04-30 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-01 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-01 20:15 - 2D (Napisy pl)  
• 2019-05-02 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-02 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-03 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-03 20:15 - 2D (Napisy pl)  
• 2019-05-04 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-04 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-05 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-05 20:15 - 2D (Napisy pl)  
• 2019-05-06 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-06 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-07 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-07 20:15 - 2D (Napisy pl)  
• 2019-05-08 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-08 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-10 21:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-11 19:00 - 2D (Dubbing)  
• 2019-05-12 19:30 - 2D (Dubbing) • 2019-05-14 19:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-15 19:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-16 19:00 - 2D (Dubbing) 

 v KRAINA CUDÓW 
Reżyseria: Dylan Brown; Gatunek: animowany, komedia, przygodowy; Produkcja: Hiszpania, USA 
•2019-05-11 11:00 - 2D • 2019-05-11 13:00 - 2D • 2019-05-11 17:00 - 2D • 2019-05-12 10:00 - 2D • 2019-05-12 12:00 - 2D  
• 2019-05-12 18:00 - 2D • 2019-05-14 15:30 - 2D • 2019-05-14 17:00 - 2D • 2019-05-15 15:30 - 2D • 2019-05-15 17:00 - 2D  
• 2019-05-16 15:30 - 2D • 2019-05-16 17:00 - 2D • 2019-05-18 11:00 - 2D • 2019-05-18 13:00 - 2D • 2019-05-18 17:00 - 2D  
• 2019-05-19 11:00 - 2D • 2019-05-19 13:00 - 2D • 2019-05-19 17:00 - 2D • 2019-05-20 15:30 - 2D • 2019-05-20 17:00 - 2D  
• 2019-05-21 15:30 - 2D • 2019-05-21 17:00 - 2D • 2019-05-22 15:30 - 2D • 2019-05-22 17:00 - 2D • 2019-05-23 15:30 - 2D  
• 2019-05-23 17:00 - 2D 

 v JOHN WICK 3  
Reżyseria: Chad Stahelski; Gatunek: akcja, thriller; Produkcja: Kanada, USA 
• 2019-05-17 21:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-18 19:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-19 19:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-20 19:00 - 2D (Napisy pl)  
• 2019-05-21 19:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-22 19:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-23 19:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-24 19:15 - 2D (Napisy pl)  
• 2019-05-25 19:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-26 19:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-27 19:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-28 19:15 - 2D (Napisy pl)  
• 2019-05-29 19:15 - 2D (Napisy pl) • 2019-05-30 19:15 - 2D (Napisy pl) 

 v ALADYN  
Reżyseria: Guy Ritchie; Gatunek: musical, przygodowy; Produkcja: USA 
• 2019-05-24 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-24 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-05-25 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-25 15:00 - 2D (Dubbing) 
• 2019-05-25 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-05-26 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-26 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-26 17:15 - 2D (Dubbing) 
• 2019-05-27 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-27 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-05-28 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-28 17:15 - 2D (Dubbing) 
• 2019-05-29 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-29 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-05-30 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-30 17:15 - 2D (Dubbing) 
• 2019-05-31 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-05-31 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-06-01 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-01 15:00 - 2D (Dubbing) 
• 2019-06-01 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-06-02 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-02 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-02 17:15 - 2D (Dubbing) 
• 2019-06-03 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-03 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-06-04 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-04 17:15 - 2D (Dubbing) 
• 2019-06-05 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-05 17:15 - 2D (Dubbing) • 2019-06-06 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-06-06 17:15 - 2D (Dubbing) 

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

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

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

Majówka na Zamku w Ogrodzieńcu 1.05 – 5.05
•	 1	maja	–	RYCERSKIE	ZMAGANIA	dla	dużych	i	małych	–	program	pokazów	rycerskich	z	aktywnym	udziałem	publiczności.	Mini	turniej	
rycerski	dla	dzieci,	walki	pokazowe,	walki	sportowe,	średniowieczna	artyleria	w	godz.	15.00	-18.00	(w	cenie	biletu	wstępu	na	zamek).	

•	 2	maja	-	WIECZÓR	Z	DUCHAMI	-	Zapewne	każdy	z	Was	wie,	że	Zamek	Ogrodzieniec	to	największe	ruiny	wśród	śląskich	obiektów	
zamkowych	na	Jurze	Krakowsko-Częstochowskiej.	Z	zamkiem	wiąże	się	wiele	mrocznych	historii	oraz	legend.	Słyszeliście	o	Pięknej	
Olimpii,	Czarnym	Psie	czy	Anzelmie?	Z	tymi	postaciami,	a	także	z	kilkoma	innymi,	możecie	się	spotkać	podczas	organizowanych	na	
Zamku	Ogrodzienieckim	„Wieczorów	z	Duchami”.	W	czasie	zwiedzania	przewodnik	zabierze	Was	w	podróż	po	zamkowych	murach	opowiadając	owiane	legendą	historie,	a	z	ciemnych	zakamar-
ków	wyłonią	się	niespodziewanie	zjawy…

•	 3	maja	–	HUSARIA	-	SKRZYDLACI	RYCERZE	–	pokazy	konne	osadzone	w	realiach	XVII	w.	godz.	15.30	(w	cenie	biletu	wstępu	na	zamek)	
•	 4	maja	-	WIECZÓR	Z	DUCHAMI	-	kolejny	wieczór	podczas	którego	będziecie	mogli	spotkać	zjawy	Zamku	Ogrodzienieckiego.	
•	 5	maja	–	ŚREDNIOWIECZNE	ATELIER	–	pokaz	mody	średniowiecznej,	prelekcja	na	temat	historii	ubioru	oraz	przebieralnia	dla	zwiedzających.	Możliwość	wykonania	zdjęć	w	strojach	z	epoki,	
godz.	15.30	(w	cenie	biletu	wstępu	na	zamek)

Bilety	do	nabycia	na	stronie	www.zamek-ogrodzieniec.pl

Informacje
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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

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

     Zawiercie
ul. Daszyńskiego 8a

tel. 601-176-831

    Kromołów
ul. Filaretów 6

tel. 603-451-908

     Poręba
ul. LWP 24A

tel. 785-993-444

   Pilica
ul. Plac Mickiewicza 11

tel. 607-449-010

     Zawiercie
ul. Piłsudskiego 87A

tel. 607-123-245

     Zawiercie
ul. Zegadłowicza 36

tel. 607-357-823

     Zawiercie
ul. Okólna 103

tel. 691-141-470

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy

do współpracy 
tel. 32 672-29-89

   Zawiercie
Wschodnia 5a/2
tel. 667 640 667

Zapr�amy
na py�ne lody!

• POMAGAMY W UZYSKANIU DOFINANSOWANIA 
   Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 
• TERMOMODERNIZACJA DOMU NAWET ZA 0 ZŁOTYCH 
• PRZYŁĄCZA GAZOWE

• CENTRUM OCIEPLEŃ 
• MATERIAŁY IZOLACYJNE 
• TYNKI I FARBY 
• PARAPETY
• OKNA I DRZWI 
• KOTŁY
• REKUPERACJA 

NISKIE CENY
BEZPŁATNE WYCENY I POMIARY

tel. 796 450 490 • Zawiercie, ul. 11 Listopada 9 • biuro@ocieplenia.org • www.ocieplenia.org 

Teren Stacji Demontażu Pojazdów w Ogrodzieńcu-Józefowie! 

Reklamy


