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Obszar gmin, miast i wsi: Biskupice, Chruszczobród, Ciągowice, Dzibice, Dzwono-Sierbowice, Dzwonowice, Fugasówka, Grabiec, IRZĄDZE, Kiełkowice, Kleszczowa, Kostkowice, KROCZYCE,
Lgota Murowana, ŁAZY, Niegowonice, OGRODZIENIEC, Parkoszowice, PILICA, Podlesice, Podzamcze, PORĘBA, Pradło, Rokitno Szlacheckie, Rudniki, Siedliszowice, Sierbowice, Smoleń, Sokolniki,
SZCZEKOCINY, Szypowice, Turza, Udórz, WŁODOWICE, Zawada Pilicka, ZAWIERCIE, Zarzecze, Złożeniec, ŻARNOWIEC.

TURBO-DIESEL-SERVIS

NAPRAWA I REGENERACJA:
• TURBOSPRĘŻAREK • WTRYSKIWACZY • POMP PLD
• POMP WTRYSKOWYCH • POMPO-WTRYSKIWACZY
• CZYSZCZENIE FILTRÓW DPF/FAP

TEL.: 697 980 401, 697 319 424
Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 111

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

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO
OD 21 LAT!!!

• szyby samochodowe • naprawa •
• montaż • foliowanie •
BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM I DOMÓW:
ALARMY • KAMERY • ANTENY • WIDEODOMOFONY
SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

42-400 Zawiercie, ul. Henryka Sienkiewicza 38
Tel: 32 50-65-101, 606-333-236
e-mail: zawiercie@szybex.pl

PRODUCENT BLACHY
Porównaj ofertę Kredytu Hipotecznego
wszystkie Banki w jednym miejscu.
Umów się na spotkanie z doradcą.
tel. 506 680 174

42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 91

• BLACHY TRAPEZOWE
• BLACHODACHÓWKA
• OBRÓBKI DEKARSKIE
• RYNNY
• AKCESORIA
• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• WŁASNY TRANSPORT
• REALIZACJA W 24 GODZ.

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny
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Informacje

Pałacyk Szymańskiego po remoncie
Zakończyły się prace związane z remontem Pałacyku Szymańskiego, którego odnowienie stanowi element kompleksowej rewitalizacji osiedla TAZ.

ul. Westerplatte 15,
42-400 Zawiercie
(pasaż naprzeciwko
LIDL/POLO MARKET)

Tel.: 733 444 233

M&M FIRANY ZAWIERCIE ZAPRASZA!
W sprzedaży:
• Firany polskich producentów z metra
• Tkaniny zasłonowe oraz obrusowe
• Polskie pościele i prześcieradła
• Kołdry i poduszki Oferujemy:
• Art. Dekoracyjne
• Szycie firan i zasłon
• Szycie obrusów na wymiar
M&M FIRANY • Pomiar u klienta

Klimatyczny budynek o bardzo ciekawej architekturze, nieopodal zawierciańskiej bazyliki znają chyba
wszyscy mieszkańcy. Znajduje
się w nim obecnie m.in. siedziba
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej oraz klub Novum.
Budynek, który stanowi część
układu urbanistycznego osiedla
robotniczego TAZ, wpisany jest
do rejestru zabytków województwa śląskiego. Między innymi
dzięki środkom unijnym udało się
wyremontować obiekt. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 1 142
088,53 zł, z czego dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województ wa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 stanowiło 577 456,25 zł.
Zakres prac obejmował oczyszczenie powierzchni murów elewacji

wschodniej, południowej i północnej. Konserwację przeszły okna
budynku. Wymienione zostało
pokrycie dachu i pokrycie dachowe
wieży obiektu. Wykonano wszelkie
obróbki blacharskie, które stanowią wykończenie poszczególnych

elementów. Dodatkowo wyremontowano schody wejściowe, wzmocniono trzony kominowe, elementy
konstrukcyjne więźby dachowej oraz
opasek okiennych.
vv zawiercie.eu

Park przeszedł totalną metamorfozę!
Zakończono remont w parku im. A. Mickiewicza w Zawierciu. 21
sierpnia inwestycja została odebrana.
Mamy dobrą informację dla dzieciaków. Można już bezpiecznie
korzystać z now ych urządzeń
na placu zabaw. Pojawiła się tu
nowa k ar uzela integrac y jna,
w a gow a hu ś t awk a or a z z estaw przystosowany do potrzeb
niepełnosprawnych.
Park przeszedł totalną metamorfozę. Wymieniono starą nawierzchnię na bezfazową kostkę.
Wyremontowano cztery mostki
i krąg taneczny. Prace polegały

również na zamontowaniu now ych
barierek dla niepełnosprawnych przy
wejściu od strony ul.
Leśnej. Komfort korzystających z parku
poprawi samoczyszcząca toaleta.

Koszt inwest ycji
to ponad 2 miliony 489 tysięcy
złotych, z czego 85% stanowiły

środki unijne, a 10% środki budżetu państwa.
vv zawiercie.eu

Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 4/11
tel. 504 853 998

NAPEŁNIANIE
BALONÓW HELEM
POCZTA KWIATOWA
Zamów kwiaty
z dowozem
tel.: 504 853 998
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek od 800 do 1900
Sobota od 800 do 1800 • Niedziela od 900 do 1500

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Kwiaciarnia Renata Pasierb

Informacje
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Obchody Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia przy Pomniku Nieznanego Żołnierza odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. Jesteśmy dumni z naszych wartości i dumni z Polski.
Dziękujmy za niepodległość, za Cud nad Wisłą, za wolność.
Uroczystość poprowadził dr n. hum.
Marcin Janeczek, który w imieniu Prezydenta Miasta Łukasza
Konarskiego przywitał przybyłych
na święto przedstawicieli władz
państwowych oraz samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, społecznych,
politycznych.

- Dla nas Polaków to święto niezwykle wzruszające, święto wielkiego
polskiego zwycięstwa, święto wielkości Rzeczypospolitej, wielkości
polskiego oręża i wielkości nas jako
narodu, z czego wszyscy jesteśmy
ogromnie dumni. To wielkie święto
zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej,

to wielkie święto przełomu w wojnie
polsko-bolszewickiej – przypomniał
Marcin Janeczek.
W 1920 roku Polacy nie tylko obronili swoją świeżo odzyskaną wolność, ale także zatrzymali marsz
rewolucji bolszewickiej na Europę

Zachodnią. W czasie obchodów
słowa uznania zostały skierowane
także do wszystkich polskich żołnierzy i ich najbliższych, do pracowników Wojska Polskiego.
vv zawiercie.eu

15-lecie powołania SRH „Czuwaj”

Za nami XII Zlot Członków Kręgów Terenowych Stowarzyszenia Ruchu
Harcerskiego Czuwaj i Kadry Instruktorskiej Śląskiej Chorągwi ZHP. Wydarzenie połączono z obchodami 15-lecia powołania SRH Czuwaj.
17 sierpnia w Miejskim Ośrodku
Kultury w Zawierciu odbył się
koncert Harcerskiego Zespołu
Artystycznego „Słoneczni”. Słowa
uznania do harcerzy skierował
Prezydent Zawiercia Łukasz
Konarski. Stowarzyszenie odgrywa
ogromną rolę w wychowywaniu
młodzieży i wskazuje piękną drogę,
którą mogą podążać młodzi ludzie.
Jubileusz stał się okazją do licznych
gratulacji. Harcerstwo nadal jest
aktywnym ruchem, który przyciąga
dzieci i młodzież. SRH wspiera
i udziela pomocy harcerzom, współdziała z instytucjami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami.
vv zawiercie.eu

Naprawy Silników Samochodowych
Wymiany Silników z Gwarancją
Serwis Ogólny Samochodów
Diagnostyka Komputerowa
Serwis Klimatyzacji
Wymiana i Sprzedaż Opon
Zapraszamy w dni powszednie od 8:00 do 16:00
Zawiercie ul. Myśliwska 76 • Tel: 601-655-504
www.wymianasilnikow.pl
Sklep internetowy otwarty całą dobę pod adresem
www.motogop.pl

• 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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Reklama

Dożynki Gminne, Święto Chleba oraz Jurajska ryba po irządzku.
Wydarzenie promujące rybołówstwo i akwakulturę na terenie Gminy Irządze
Jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika odbył się 11 sierpnia 2019 roku w miejscowości Irządze pod hasłem Dożynki Gminne,
Święto Chleba oraz Jurajska ryba po irządzku wydarzenie promujące rybołówstwo i akwakulturę na terenie Gminy Irządze. Całość uroczystości rozpoczęła się od Mszy Św. w Kościele Parafialnego pw. Św. Wacława w Irządzach, którą w intencji rolników i szczęśliwie zebranych plonów
odprawili ksiądz proboszcz Marek Capek i ksiądz wikary Grzegorz Kozik.
Po uroczystej Mszy Świętej w przepięknym korowodzie dożynkowym przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Irządz przemaszerowano na plac przed Urząd Gminy gdzie tam odbyła się dalsza
część wydarzenia. Następnie Pan Wójt - Jan Molenda przywitał
licznie przybyłych gości, delegacje, sponsorów i mieszkańców tj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbarę Dolniak - Wicemarszałek Sejmu RP
Ewę Malik - Poseł na Sejm RP
Beatę Małecką Libera - Poseł na Sejm RP
Annę Nemś - Poseł na Sejm RP
Danutę Nowicką - Poseł na Sejm RP
Barbarę Chrobak - Poseł na Sejm RP
Waldemara Andzela - Poseł na Sejm RP
Roberta Warwas - Poseł na Sejm RP
Gabriela Dorsa - Starostę Powiatu Zawierciańskiego
Pawła Sokół - Członka Zarządu Powiatu
Bartosza Półrolnik - Asystenta
Wicewojewody Roberta Magdziarza
Jacka Lipę - Burmistrza MiG Szczekociny
Dorotę Jakubowską - Kierownika KRUS Koniecpol
Arkadiusza Miśtę - Zastępcę Komendanta
Powiatowej Policji w Zawierciu
Beatę Chawułę - Kierownika ARiMR w Zawiercie
Andrzeja Rus - Dyrektora PUP Zawiercie
Anetę Pałkę - Kierownika Powiatowego
Nadzoru Budowlanego w Zawierciu
Cezarego Barczyka - Prezesa Zarządu LGD "Perła Jury"
Krzysztofa Bernackiego - Komendanta
Komisariatu Policji w Szczekocinach
Zbigniewa Kucharczyka - Prezesa
Zarządu OSM "Rokitnianka"
Pawła Abuckiego - Prezesa Centrum Inicjatyw Lokalnych
Annę Rok - Wiceprezesa Zarządu BS Szczekociny

• Urszulę Rusek - Przewodniczącą KGW
Rady Wojewódzkiej woj. Śląskiego.

Starostami dożynkowymi byli: Dorota Gardas z miejscowości
Wilków oraz Karol Micuła z miejscowości Witów którzy to
przekazali na ręce Wójta Gminy Irządze - Jana Molendy oraz
Przewodniczącej Radzie Gminy Irządze - Agacie Cyganek bochen chleba dożynkowego, który został podzielono między zgromadzonych gości i mieszkańców.
Wójt wygłosił okolicznościowe przemówienie i złożył rolnikom
życzenia oraz serdeczne podziękowania przedsiębiorcom z terenu
naszej gminy, którzy aktywnie włączają się w życie społeczne,
w różny sposób i w różnej formie wspierają działania gminy, pomagają przy organizacji uroczystości i imprez.

W programie tegorocznych dożynek znalazły się wyśmienite
specjały - darmowa grochówka, degustacja ryby po irządzku,
pieczonych bułek, pajda chleba ze smalcem, degustacja nalewki,
wyrobów KGW. Dla dzieci przygotowano blok konkursów, zamek
dmuchany, trampoliny, kule wodne.

Po licznych podziękowaniach oraz słowach uznania przyszedł
czas na tegoroczne wieńce dożynkowe które wykonało 7 sołectw:
Irządze, Witów, Bodziejowice, Wilków, Zawada Pilicka, SadowieWoźniki, Wilgoszcza. Każdy z wieńcy posiadał swój niezapomniany urok i wdzięk oraz trud włożony do ich przygotowania.
Nie zabrakło także konkursów i zabaw z nagrodami dla młodszych i starszych uczestników wydarzenia, zorganizowanych przez
Terenową Placówkę KRUS w Koniecpolu jak również przez Bank
Spółdzielczy w Szczekocinach Filia Irządze.
Na dożynkach nie zabrakło przepięknej wystawy wykonanej
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach oraz
stoisk tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Koniecpol, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oddział w Zawierciu, Banku Spółdzielczego w Szczekocinach
Filia Irządze.

Na scenie wystąpili: Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowa,
Zespół ECHO, Zespół AmiBAbi Band, Chór "CECYLIANKI",
Krakowska Orkiestra Staromiejska, Kapela RABAN, gwiazda
wieczoru Zespół "SOLEO" oraz koncert Kapeli JURAJSKIEJ
którzy swoim Jurajskim przytupem włączyli publiczność do
wspólnego śpiewania. Na koniec była zabawa taneczna z zespołem "RIVERS" do białego rana.

vv Źródło: http://www.irzadze.pl

698 805 242
gwarekzawiercianski@wp.pl

NIE CZEKAJ I DOŁĄCZ
DO NAJLEPSZYCH!
• CO MIESIĄC 22 TYS.
DARMOWYCH GAZET
• PONAD 40 MIEJSCOWOŚCI
W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM

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

• JESTEŚMY W KAŻDYM
SKLEPIE I FIRMIE
• REKLAMA JUŻ OD 50 ZŁ
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KGW „Niwczanki” na Dożynkach
18 sierpnia w Goleniowy odbyły się Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne w ramach projektu unijnego „Czas na mleko-czas na zbiory” – najlepsze
tradycje wsi jurajskiej i kieleckiej.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą polową na boisku sportowym w Goleniowych, którą poprowadził ks. dr Jan Piotrowski.
W dożynkach wzięli udział przedstawiciele samorządu województwa
śląskiego oraz świętokrzyskiego,
posłowie, senatorowie, wójtowie,
burmistrzowie oraz samorządowcy
powiatu zawierciańskiego. Po mszy
świętej odbyła się część oficjalna
uroczystości.
Starostowie dożynek przekazali bochenki chleba z tegorocznych plo-

nów na ręce Gospodarzy Dariusza
Starzyckiego – Wicemarszałka
Województwa Śląskiego, Jacka
Lipy – Bu r mist r z a M iasta
i Gminy Szczekociny oraz Starosty
Zawierciańskiego Gabriela Dorsa
po czym nastąpiło dzielenie się
chlebem z uczestnikami dożynek.
Gminę Poręba reprezentowało
Koło Gospody ń Wiejsk ich
„Niwczanki”, które składało wieniec z tegorocznych plonów.
W trakcie uroczystości dożynek
wręczono odznaczenia zasłużo-

nym rolnikom. Podczas ceremonii można było zobaczyć występ
Ork iestr y Dętej przy CMC
w Zawierciu, Zespołu Tańca
Ludowego „Niezapominajka”,
Zespołu Amigabi Band, Zespołu
Golen iow a n ie ora z K apel i
„Działoszacy”. Uczestnicy dożynek
mogli wziąć udział w wielu atrakcjach takich jak: skorzystanie z badań przesiewowych, odwiedzenie
licznych straganów oraz obejrzeć
pokaz sprzętu rolniczego.
vv mokporeba.pl

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w akcji!
Choć nie jest to łatwe zajęcie, z dumą ogłaszamy, że w zastępach porębskiej Ochotniczej Straży Pożarnej znalazło się miejsce dla młodych ochotników. Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza została już oficjalnie zaprzysiężona. Przeszła też szkolenie.
Mają po kilkanaście lat i naprawdę
ambitne plany. Chcą pomagać
innym, co jest najlepszym dowodem ich dorosłości. Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza, która swą
działalność prowadzić będzie pod
skrzydłami doświadczonych strażaków z OSP Poręba-Niwki, 17 lipca
została oficjalnie zaprzysiężona. –
Życzę wam powodzenia i samych
sukcesów – mówił obecny podczas
tej uroczystości burmistrz Poręby
Ryszard Spyra.

OFE RTA

Zanim młodziki oficjalnie zainaugurowali swoją służbę, przeszli szkolenie na obozie w Łebie. Nauczyli się
tam podstawowych umiejętności
strażackich, podszkolili swoją kondycję, a także nieco wypoczęli. Mają
też plany na przyszłość. – We wrze-

śniu wezmą udział w powiatowych
zawodach sportowo-pożarniczych
w Zawierciu – zdradził komendant
porębskiej OSP.
Gmina zadbała również o to, by
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
(co ciekawe, składa się z zarówno
chłopców, jak i dziewcząt) otrzymała
odpowiednie umundurowanie.
Projekt był współfinansowany ze
środków Gminy Poręba w ramach

zadania „Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza w Akcji!”. Dotyczył zakupu umundurowania koszarowego
dla członków MDP w kwocie 3 tysięcy złotych.
– Gratulujemy ukończenia kursów
Członków MDP oraz Dowódców
MDP – podkreśla burmistrz Spyra
.

vv umporeba.pl

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)

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 28 • tel. 886 886 280
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Nagroda dla Grabowej
w konkursie powiatowym
Podczas Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych w Goleniowach, odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszą miejscowość powiatu zawierciańskiego 2019
Sołectwo Grabowa zajęło drugie miejsce w tegorocznej edycji
konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego
2 019 " org a n i z ow a ny m p o
raz kolejny przez Starostwo
Powiatowe w Zawierciu.
Nagroda zosta ła w ręczona
przez starostę powiatu
Zawierciańsk iego Gabriela
Dorsa oraz Beatę Chawułę,
kierownika Biura Powiatowego
AR iMR w Zawierciu podczas Dożynek DiecezjalnoPow iatowo- Gm i n nyc h ,
które w tym roku odbyły się
w Goleniowach.
„Najlepsza miejscowość powiatu
zawierciańskiego” to wakacyjny konkurs, w którym każdego roku udział bierze także
Gmina Łazy. Przez ostatnie lata
najpiękniejszymi miejscowościami zostały m.in. Wiesiółka
i Rokitno Szlacheckie. W tegorocznej edycji Gmina Łazy
do konkursu zgłosiła sołectwo
Grabowa, która zajęła drugie
miejsce. Nagrodę dla sołectwa, którą był czek w kwocie
6 000 zł odebrała reprezentacja Grabowej na czele w sołtys
Justyną Snopek.
W lipcu w Grabowej gościła komisja konkursowa, przed którą
przedstawiciele Grabowej za-

prezentowali walor y swojej
miejscowości oraz jej najpiękniejsze zakątki. Komisja odwiedziła pomnik w przysiółku
Błojec, gdzie świadek wydarzeń Tadeusz Kozicki razem
z sołtys Justyną Snopek opowiedział o pacyfikacji miejscowości w dniu 16 czerwca 1944
r. Zginęło wtedy wielu mieszkańców Błojca, w tym także
dzieci. Komisja zobaczyła m.in.
najciekawsze kapliczki, odremontowaną strażnicę, szkołę
wraz z placem do nauki jazdy
oraz wiejską chatę, w której
gospodarują świetnie gotujące
panie z KGW Grabowa z przewodniczącą Haliną Wójcik.
Mieszkańcy pokazali nie tylko
swoją miejscowość, ale także
ba rd z o dobr ą org a n i z ac ję

i wspólne działanie, mające na
celu realizację wielu ciekawych
inicjatyw.

Aby podkreślić znaczenie zaangażowania lokalnych społeczności w budowanie wzajemnych więzi i dbałości o swoje
małe ojczyzny Zarząd Powiatu
Zawierciańskiego każdego roku
ogłasza konkurs na najlepszą
miejscowość powiatu. W tym
roku oprócz Grabowej nagrody
zdobyli:
• 1 miejsce – Dobraków
gm. Pilica

• 2 miejsce – Grabowa
gm. Łazy i Łany Wielkie
gm. Żarnowiec
• 3 miejsce – Gulzów
gm. Ogrodzieniec

vv Autor: A.M.

Oferujemy usługi transportowe:
samochodów osobowych
dostawczych
pojazdów budowlanych
wózków widłowych
koparek
maszyn rolniczych itp.
Polska - Europa
Pomoc drogowa 24/h - Transport ładunków do 9 ton

Ogrodzieniec, Kościuszki 107 E • tel: 605 534 933
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II OSiR CUP FIFA 2019 2vs2 (PS4)

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

SERWIS ROWEROWY
POSEZONOWA WYPRZEDAŻ ROWERÓW !!

LICZNE PROMOCJE I RABATY - o szczegóły pytaj w sklepie.
pn. - sob. 8 - 20
00

00

tel.: 32 670 01 30

Maksymalna ilość uczestników to
80 graczy (40 drużyn), organizator przygotuje też listę rezerwową.
Kategoria wiekowa od 12 lat (rocznikowo). Każda osoba niepełnoletnia ma obowiązek złożyć w biurze
zawodów przed rozpoczęciem
turnieju zgodę opiekuna prawnego na udział w turnieju. Brak
potwierdzenia obecności w biurze
zawodów 01.09.2019 roku do godziny 10:30 bądź niedopełnienie
formalności skutkować będzie wykluczeniem zawodnika z turnieju,
w takich przypadkach miejsce
zajmują osoby zgłoszone na liście
rezerwowej. Każdy uczestnik turnieju otrzyma upominek a 8 najlepszych ( 4 drużyny) atrakcyjne
nagrody. Na stronie www.osir.net.
pl dostępny jest regulamin turnieju
oraz zgoda opiekuna prawnego.
*Dla 10 osób, które udostępnią
sprzęt ( ps4 i gra) i zgłoszą to
wcześniej do organizatora przewidziane są dodatkowe profity.

U NAS DO NABYCIA WYPRAWKA SZKOLNA

Zawiercie, ul. Brata Alberta 11

W niedziele 01.09.2019 roku, od godziny 10:30 w hali sportowej OSiR Zawiercie
ul. Moniuszki 10 odbędzie się turniej II OSiR CUP FIFA 2019 2vs2 (PS4). Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Zawiercie Pan Łukasz Konarski
a sponsorem wydarzenia jest właściciel marki odzieżowej OCTAGON.

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

*Zgłoszenia w biurze OSiR
Zawiercie ul. Moniuszki 10 od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
Imię i nazwisko, data urodzenia,
numer kontaktowy, wpisowe 10 zł
osoba / 20 zł drużyna

tel.: 794 577 544

www.sengam.pl

Informacje:
strona internetowa www.osir.net.pl / www.facebook.com/OSiR.
Zawiercie / telefon 32 67 24 337 ( pon. – pt. 7:00 – 15:00)

-

Nieudana podróż samolotem.

Na jakich zasadach można dochodzić odszkodowania po wakacjach?
Sezon urlopowy to czas wzmożonego ruchu lotniczego. To właśnie w tym okresie notowanych jest najwięcej opóźnień samolotów,
odwoływane są loty i zgłaszane zagubienia bagażu. Jednak wciąż wielu z nas nie wie, że takie trudności można reklamować, aby
choć w niewielkim stopniu zrekompensować urlopowe niedogodności. Kiedy można uzyskać odszkodowanie za nieudaną podróż
samolotem podczas wakacji i jak dochodzić swoich praw?
Według prognoz Eurocontrol – agencji zajmującej się kontrolą
ruchu lotniczego na terenie Unii Europejskiej – łączna wartość
opóźnień w pasażerskim ruchu powietrznym w 2019 r. będzie
dwa razy większa niż w poprzednim, osiągając wynik 38 milionów minut. Z kolei w czerwcu br. na czas wylądowało jedynie
niespełna 67 proc. samolotów. Zgodnie z prawem pasażerowie
mogą domagać się odszkodowania, gdy przewoźnik nie wywiąże
się z warunków umowy zawartej w momencie zakupu biletu.
Odwołany lub opóźniony lot? Należy Ci się odszkodowanie

Zasady przyznawania odszkodowania i udzielania pomocy pasażerom są takie same dla wszystkich lotnisk leżących na terenie
państw członkowskich Unii Europejskiej, a prawa podróżnych
reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 261/2004.
– Klient linii lotniczej może ubiegać się o rekompensatę finansową w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu o minimum 5
godzin, choć regulaminy niektórych przewoźników mówią też
o 3 godzinach. Podobnie w wyniku odmowy przyjęcia na pokład
przez tzw. overbooking, czyli sprzedaż nadmiarowej liczby biletów. Wysokość odszkodowania wynosi 250, 400 lub 600 euro w
zależności od liczby kilometrów lotu. Reklamacje można składać
też w przypadku zagubienia, zniszczenia lub opóźnienia bagażu
– podkreśla Rafał Nawrocki, specjalista ds. obsługi pasażerów
Portu Lotniczego Lublin. Jak zaznacza, prawo wyraźnie stanowi
także o obowiązku zapewnienia opieki podróżnemu przez firmę
lotniczą. – Jeśli lot został odwołany lub jest znacząco opóźniony,
przewoźnik musi zapewnić oczekującym m.in. niezbędne posiłki
i napoje stosownie do czasu zwłoki. Niedopełnienie tego obowiązku także może być zareklamowane – dodaje Rafał Nawrocki.
Jak i kiedy zgłaszać reklamację?

Reklamacje związane z niedopełnieniem warunków przewozu
należy w pierwszej kolejności skierować do linii lotniczej lub
biura podróży (loty czarterowe). Najlepiej zrobić to bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia, kiedy wszystkie bilety i karty

pok ładowe mamy przy sobie.
– Rozporządzenie europejskie
nie wyznacza terminu zgłoszenia reklamacji, zatem kwestia
ta regulowana jest przez prawo
obowiązujące w kraju w ylotu
lub to, w którym zarejestrowany
jest przewoźnik. W większości
przypadków okres ten trwa 3
lata, choć zdarzają się kraje, w
któr ych w ynosi nawet 15. W
Polsce to maksymalnie 1 rok.
Po t y m czasie sprawa u lega
prz edaw nieniu – in for muje
Rafał Nawrocki.

Przewoźnik ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia. Jeśli otrzymana dec y zja jest odmow na
należy złożyć skargę na linię
lotniczą do Urzędu Lotnictwa
Cy wilnego (ULC). Zażalenie
rozpatrz y R zecznik Praw
Pasażerów. Choć w teorii ma na to 90 dni, to w praktyce postępowania mogą trwać dłużej z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń
i konieczność zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Chcąc
zatrzymać bieg terminu przedawnienia sprawy, należy skierować
ją na drogę postępowania sądowego bądź administracyjnego.
O czym warto pamiętać

Rekompensata finansowa wcale nie musi zostać wypłacona, jeśli odwołanie lub opóźnienie lotu jest spowodowane tzw. zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, czyli takich, których nie
można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych
środków. Przykładem mogą być niespodziewane warunki pogodowe, które uniemożliwiają bezpieczny ruch lotniczy. W sezonie

urlopowym pojawiają się też informacje o planowanych strajkach
pracowników linii lotniczych. Jeśli doprowadzą do opóźnienia lub
odwołania lotu, są podstawą do złożenia reklamacji. Warto też
pamiętać, że prawo do zwrotu kosztów biletu jest czym innym
niż odszkodowanie – są to dwa odrębne prawa pasażera. Jeśli
w wyniku odwołania lub znaczącego opóźnienia lotu odzyskamy
pieniądze za bilet, to i tak możemy ubiegać się o rekompensatę
finansową. Co więcej, odszkodowanie przysługuje każdemu pasażerowi niezależnie od wieku, co ma znaczenie w przypadku
rodzinnych lotów na wakacje.
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Co cię nie zabije,
to cię wzmocni – prawda czy fałsz?
Jest taki stary dowcip o psychoterapii. Rozmawia dwóch znajomych: – Wiesz mam taki
krępujący problem, moczę się w nocy. Byłem już u trzech lekarzy, ale nie mogą znaleźć
żadnego powodu. – To może idź do psychologa. – Dobra rada, tak zrobię. Spotykają się
ponownie po pół roku: – Byłem u psychologa tak jak mi radziłeś. – I co? Przestałeś się
moczyć? – Nie, ale teraz jestem z tego dumny.
Akceptacja słabości umacnia siłę?

Wiele haseł wywodzących się z różnych podejść do psychoterapii, różnego
rozumienia sposobu uzyskiwania
zdrowia czy wychodzenia z życiowych trudności przedostało się do tak
zwanej psychologii potocznej. Frazesy,
które znajdujemy w memach, w mediach społecznościowych, w ustach
pseudocoachów (nie mam na myśli
prawdziwych coachów, z rzetelnym
przygotowaniem do zawodu, tylko
szarlatanów, którzy próbują uzyskiwać
wpływ na ludzi konstruując zgrabne,
motywacyjne wypowiedzi, których
efekt mija po upływie godziny) są nam
– ludziom potrzebne. Rozumienie zjawisk jakie zachodzą w duszy człowieka
nigdy nie będzie i nie powinno być domeną jedynie specjalistów wykształconych w tym kierunku. Często jednak
sprowadzenie hasła, które w odpowiednim kontekście terapeutycznym
może być znaczące i prowadzić do
lepszego rozumienia siebie, do roli
utartego mitu spłyca jego znaczenie
i sprawia, że jest nieprawdziwe. Tak
bywa ze stwierdzeniami dotyczącymi
roli słabości w życiu człowieka. Nie
wystarczy zaakceptować swoją słabość, przyznać się do niej, czy wręcz
w niej pogrążyć. Wyobrażenie, że
terapia zamiast skłaniać do pracy nad
sobą usankcjonuje mentalne lenistwo
i wprowadzi pacjenta w stan samozachwytu nad własnymi wadami czy słabościami jest częstą obawą zgłaszaną
przez osoby sceptycznie nastawione

wobec psychoterapii. O co więc na- słabości w takim układzie mogłaby
prawdę chodzi z tą akceptacją słabości? wyrażać się na przykład w taki sposób: „zrobiłem coś, co ukazało moją
W pułapce systemu oceniania
słabą stronę, jest mi z tego powodu
Jesteśmy ludźmi i jako takich ceprzykro, być może muszę przeprosić
chuje nas niedoskonałość. Każdego,
lub komuś zadośćuczynić, ale liczę na
także nas – terapeutów, również
wybaczenie. To nie zmienia tego jakim
lekarzy, sędziów czy prezydentów.
jestem człowiekiem i że ogólnie myślę
Niedoskonałość jest wpisana w nasz
o sobie dobrze”. Słabość nie przekreśla
los nierozerwalnie. Dla każdego
człowieka – słabość go tworzy, bo nie
z nas ważne jest jednak to, aby być
ma ludzi idealnych.
pozytywnie ocenianym. Wszyscy
Z nieperfekcją za pan brat
szukamy w swoim życiu autorytetów
i często przeżywamy rozczarowanie, Przyzwyczajamy się do tego, żeby
gdy te osoby okazują się ludźmi po- skupiać się na swoich mocnych strosiadającymi słabości. Przypuszczalnie nach. W CV wypisujemy same swoje
każdy chciałby być dla kogoś auto- sukcesy i osiągnięcia, próbujemy zarytetem – czy w związku z tym nie- prezentować się z jak najlepszej strony,
chlubne strony trzeba ukrywać? Od bo to przekłada się na oceny, z których
dziecka jesteśmy wdrażani w systemy z kolei wynika nasza ścieżka awansu,
oceniania – przez wiele lat w szkole, kariery, sukcesu (lub nie). W mediach
później w pracy. Zdarza się, że te społecznościowych prezentujemy
systemy nie motywują nas do wy- tylko jasną stronę życia – chcemy, żeby
siłku i samorozwoju, a do ukrywania inni widzieli jacy jesteśmy świetni. Kto
swoich ograniczeń i trudności – „żeby jednak potrafi sam przed sobą (nie na
się nie wydało”, że nie jesteśmy do- głos, ale właśnie wobec siebie) przyskonali. Problem zaczyna się wtedy, znać, że jako człowiek jest istotą niedogdy dokonujemy tego zakłamywania skonałą, że ma jakieś niskie cechy ososami przed sobą. Kiedy złościmy się bowości, które czasem się ujawniają?
na innych za najmniejszy przejaw Przyznać i nie spodziewać się za to
niedoskonałości, a sami podkreślamy kary? Świadomość wad i ograniczeń
wyłącznie własne mocne cechy. Przy może pozwolić zapanować nad nimi
takim sposobie funkcjonowania tak, żeby nie krzywdzić innych (ani
ujawnienie gorszego kawałka swojej siebie). Jeśli nie jesteśmy ich świadomi,
osobowości może wywoływać bardzo tracimy na nie wpływ.
przykre emocje, wydawać się wręcz
vv Emilia Owoc
trudne do wytrzymania. Przyjęcie, że
Psycholog - Psychotrapeuta
nie trzeba być zawsze „na piątkę”, aby
tel. 508 341 423
móc pozostać w zgodzie ze sobą jest
emilia.owoc@gmail.com
bardzo cennym uczuciem. Akceptacja
www.psychologkrzeszowice.pl

Autoryzowany Punkt

FUGASÓWKA, UL. REJA 4
ckb.fugasowka@gmail.com

Centrum Kostki Brukowej oddział Fugasówka

PROWADZIMY SPRZEDAŻ:
• kostki brukowej • płyt tarasowych • galanterii ogrodowej

Obsługujemy klientów indywidualnych,
hurtownie oraz firmy brukarskie.

Zadzwoń: 535 683 687, 501 670 024
WWW.CKBDELTA.PL

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Pot. płyta gramofonowa
4. Droga na kulig
7. Głos J. Rappe
8. LFA na autostradzie
9. Eminem lub Tede
10. Archaik
11. Zatrudnia suﬂerów
12. Łobuziak
13. Najmniejsza liczba naturalna
18. Izraelski wywiad
19. Prawy dopływ Wagu
21. Duży jutowy na ziemniaki
22. Krowie lokum
23. Schorzenie oskrzeli
24. Jałowcówka
25. Marka czes. ciężarówki
26. Mełły ziarna na mąkę
Pionowo:
Sukcesy w życiu
2. Model Daewoo
3. „Czyta” płyty CD
4. Twórca operetki „Zemsta nietoperza”
5. Dawany kelnerce
6. W sadzie obok porzeczki
14. Wywóz towarów
15. Zbędne kilogramy
16. Dobrze gdy bilansuje się z eksportem
17. Sofa
19. Kolor pomarańczy
20. Marka kosmetyków do makijażu

NAGRODY:
Izabela m. Krasińska „MATKI I CÓRKI. ANIELA”

Poruszająca opowieść o ludzkich losach
Aniela miała trudne dzieciństwo i
nie zaznała wiele miłości. Gdy
spotyka Adama, decyduje się
związać z nim swoją przyszłość.
Razem próbują ułożyć życie swojej
rodziny w trudnych, wojennych
czasach. Gdy życie stawia przed
Anielą kolejne wyzwania, kobieta
zmuszona jest znaleźć w sobie siłę,
która pozwoli jej pokonać przeszkody i przezwyciężyć wszystkie
problemy.
Czy Aniela zapewni szczęśliwą
przyszłość sobie i swojej rodzinie?
Jak potoczą się jej dalsze losy w
okrutnej rzeczywistości?
Miłość i nienawiść, życie i śmierć, rozpacz i siła. Małe radości i
lęk o przyszłość rodziny. To wszystko składa się na poruszającą
sagę rodzinną „Matki i córki” Izabeli Krasińskiej.

Bonnie Kistler „NASZ DOM PŁONIE”

Litery na zielonych polach czytane
od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się
w poniedziałek (02.09.br.) między 9.00 a 9.30 do redakcji
Gwarka Zawierciańskiego pod numer tel.: 510 190 038
i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Tej poruszającej powieści
długo nie zapomnisz!
Zaskakująca i pełna emocji historia
o skomplikowanych relacjach
i sile rodzinnych więzi.
To tylko nastoletni wybryk. Chociaż
Kip wypił na imprezie trochę za dużo
i spowodował wypadek samochodowy, wydaje się, że ujdzie mu to na
sucho. Jednak nagle umiera jego
przyrodnia siostra. Tamtego dnia
Chrissy jechała razem z bratem, więc
policja szybko łączy fakty, ale Kip
zarzeka się, że to wszystko wyglądało inaczej. Czy wzajemne oskarżenia
sprawią, że rodzina rozsypie się na
kawałki?
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

KOTKA FOCZUSIA

AKERO

DZICZEK

Prześliczną biała kotka

Wesoły radosny czarny piesek

Mały psiak o szarym włosie

Foczusia jest młodziutka; ma około 1-1,5
roku, trafiła do nas zadbana, w dobrej
kondycji. Obecnie waży około 2,5 kg, to
jej właściwa masa ciała. Jest małą kicią
i większa już nie urośnie. Kicia jest niesamowicie grzeczna i cicha. Nie niszczy, nie
sprawia żadnych problemów. Lubi głaskanie i przytulanie, nie boi się ludzi, chętnie
wtula głowę w ręce opiekuna, pozwala się
głaskać. Foczusia jest nad wyraz łagodna.
Dzielnie znosi wszelkie zabiegi weterynaryjne i pielęgnacyjne. Prosimy o dobry
i kochający dom dla Foczusi.
Profilaktyka: Kotka ma komplet szczepień,
jest ogólnie zdrowa. Została odrobaczona
i odpchlona. Jest zaczipowana i wysterylizowana.

Przedstawiamy Akero - pięknego, energicznego, wesołego, młodziutkiego psiaka.
Nasz podopieczny ładnie podróżuje samochodem, nie boi się aut i z wielką radością
siada gotowy do drogi :).
Piesek jest niezwykle przyjazny do ludzi
uwielbia się przytulać, głaskać i miziać.
Na każdego człowieka reaguje niezwykle
radośnie. Akero bardzo ekscytuje się innymi
pieskami, szukamy dla niego domu raczej
bez innych zwierząt. Akero jest prawdopodobnie mieszańcem amstaffa, być może
z labradorem. Jest piękny, dorodny, bardzo
pozytywnie nastawiony do opiekunów.
Uwielbia spacery, zabawę, rzucanie piłkami
i każdą inną formę kontaktu z ludźmi jest
super fajnym psim kompanem. Psiak ma
około 2 lat, jest średniej wielkości, waży
około 19 kg. To jego właściwa masa ciała.
Bardzo prosimy o aktywny dom dla Akero.
Psiak szybko odwdzięczy się ogromnym
oddaniem i wiernością.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i wykastrowany.

Przedstawiamy Dziczka - uroczego, niewielkiego pieska, który trafił pod naszą opiekę.
Piesek jest niewielki waży około 8 kg, jest
młody, ma około 2 lat, możliwe, że trochę
mniej.
Imię swe zawdzięcza swemu "dziczemu"
umaszczeniu. Ma super stojące uszka,
szeroki uśmiech. Łatwo z jego pyszczka
"wyczytać" wszystkie jego emocje.
Dziczek chętnie przytula się do opiekunów,
ładnie chodzi na smyczy, jest radosnym
i pogodnym zwierzakiem, który nie sprawia
u nas problemów. Jest bardzo kochanym
zwierzakiem.
Psiak chętnie załatwia się na spacerach,
jest czyściutki, ma lśniącą sierść. To psiak
typowo rodzinny.
Bardzo prosimy o dobry dom dla Dziczka.
Profilaktyka:Piesek otrzymał 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: 793 993 779. 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

Co słychać w Reprezentacyjnym Zespole Pieśni i Tańca Zawiercie?
Ich występy zapierają dech w piersiach. Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Zawiercie” funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” i jest naszą
dumą. Skutecznie łączy tradycję z niesamowitą energią. To grupa ludzi z pasją, która zaraża miłością do folkloru. Członków zespołu łączy nie tylko taniec
i dobra zabawa, ale także przyjaźń. Zwiedzają świat i promują nasze miasto. Kultura ludowa jest ciągle żywa, mamy ją we krwi. Folklor to wspaniały sposób
na odkrywanie korzeni. Prężnie działający zespół z nową kierownik robi wszystko, by zaszczepić wśród młodych ludzi miłość i szacunek do polskiej tradycji.
W czasie koncertów da się odczuć fantastyczną atmosferę, a reakcja publiczności i zachwyt kolorytem, różnorodnością barw najlepiej świadczą o tym, jak
popularna jest ludowość. W tym roku ZPiT chce sporo koncertować. O plany na przyszłość zapytaliśmy kierownik zespołu Monikę Nowosadko.
ZPiT prezentuje bogaty program polskich tańców narodowych. Zachwyca krakowiakiem, polonezem, mazurem, kujawiakiem z oberkiem. Prezentuje tańce i pieśni z regionów: Łowicza,
Lublina, Śląska, Rzeszowa, Śląska Cieszyńskiego, Zagłębia, Beskidu
Śląskiego, Opoczna oraz Żywca.

Grupa występowała na wielu scenach krajowych i zagranicznych
(Włochy, Węgry, Turcja, Grecja, Meksyk, Litwa, Czechy, Słowacja,
Tajlandia, Chorwacja, Czarnogóra, Bułgaria). Uczestniczyła w licznych festiwalach, imprezach folklorystycznych, okolicznościowych,
charytatywnych i sportowych.
ZPiT „Zawiercie” dwukrotnie doceniła Międzynarodowa Rada
Stowarzyszeń Artystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej, która
w roku 2005 i 2010 przyznała zespołowi prestiżowy certyfikat
CIOFF, który umożliwia reprezentowanie Polski na festiwalach
folklorystycznych na całym świecie.

Zespół roztańczył i rozśpiewał na ludową nutę blisko 200 młodych
ludzi! Jest godną wizytówką miasta i powiatu, która z każdym rokiem
nabiera wciąż pełniejszych barw.
Jesteście wizytówką miasta i powiatu. Łączycie całe pokolenia i
działacie od wielu lat. Ile osób udało się Wam wkręcić w folklor?

- Przez 21 lat działalności zespołu przez nasze trzy grupy wiekowe przewinęło się wiele osób i myślę, że ciężko mówić o konkretnych liczbach,
jednakże byłyby to prędzej setki aniżeli dziesiątki młodych ludzi.
Skąd czerpiecie inspiracje?

- Jako zespół ludowy, bazujemy głównie na oryginalnym folklorze polskim, oraz czasem również zagranicznym, staramy się opracować tańce
i muzykę tak, żeby była przystępna dla publiczności i rozrywkowa, często
patrzymy na inne polskie i zagraniczne zespoły, często również na zespoły
profesjonalne.
W jaki sposób łączycie ludową nutę z nowoczesnością?

- Staramy się pokazywać prawdziwy polski folklor i przygotowywać
go do pokazania publiczności, więc ciężko mówić tu o nowoczesności.
Nowoczesność pojawia się jednak podczas promowania zespołu, ponieważ
jesteśmy obecni i aktywni w mediach społecznościowych. Mamy fanpage na

Facebooku oraz profil na instagramie. Można powiedzieć, że nowoczesność
mamy też na naszych próbach, gdzie w ramach rozgrzewki dzięki jednej
z naszych tancerek gości u nas Zumba.
Sporo podróżujecie. Który wyjazd wspominacie najlepiej?

- Na każdym z wyjazdów mamy okazję poznać kulturę nie tylko kraju,
w którym przebywamy, ale również zespołów uczestniczących z nami
w festiwalu. Każda kultura jest inna, co sprawia, że każdy nasz wyjazd
jest wyjątkowy i niezapomniany. W marcu byliśmy w Meksyku, gdzie
poznaliśmy wiele nowych przyjaciół i ludzi z wielkim sercem kochających
taniec. Zostaliśmy ciepło przywitani i już od pierwszego dnia czuliśmy
się jak w domu w otoczeniu wielkiej rodziny.
Jakie macie Państwo plany na przyszłość?

- Najbliższa przyszłość to udział w Festiwalu „Integracje” w Poznaniu,
na który wyjeżdżamy w sierpniu. A dalsze plany, to przede wszystkim
praca polegająca na treningach, aby nieustannie poprawiać nasze umiejętności. Planujemy dużo koncertować tak jak w tym roku. Zaczynamy
myśleć również o organizacji festiwalu folklorystycznego, ale przed nami
jeszcze długa droga.
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OGÓRKI Z CURRY NA OSTRO

LAWENDOWY

Te ogórki zrobiłam po raz pierwszy w zeszłym roku, najpierw
dwa albo trzy słoiki na próbę. A potem musiałam dorobić
kilkanaście kolejnych, bo rodzina zakochała się w nich :) Także w tym roku
od razu przerobiłam 5 kg... Ogórki są super, słodko – kwaśne z wyczuwalną
nutą chili, na kanapki czy jako dodatek do burgerów genialne. Uwaga! Po
kilku dniach te ogórki są super do jedzenia, więc tak naprawdę można je
robić na bieżąco w sezonie.

DWOREK

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, ﬁrmowe • inne
32-310 Klucze
ul. Boleslawska 53A

Ogórki z curry na ostro
• 2 kg ogórków
• 4 ząbki czosnku
• 2 łyżki curry
• 1 papryczka chilli
• 2 litry wody
• 1/2 szklanki octu
• 2 łyżki ziaren gorczycy
• 1,5 łyżki soli
• 2 szklanki cukru

796-720-700
602-574-450

www.lawendowy-dworek.pl
kontakt@lawendowy-dworek.pl

/lawendowy-dworek

Ogórki myjemy i kroimy w paski, przekładamy do miski i posypujemy solą, odstawiamy na
4 godziny. Przelewamy wodę
spod ogórków do garnka, dolewamy wodę , dodajemy cukier
i zagotowujemy. Jak cukier się
rozpuści, dodajemy ocet oraz
obrany i pokrojony czosnek,
dodajemy resztę składników.
Marynatę zagotowujemy i gotujemy przez około 5 minut.
Papryczkę chili kroimy w paseczki, jeśli jest mega ostra to
nie dodaję pestek i błonek, jeśli
średnio - daję wszystko.

Do wyparzonych słoików – ja
wstawiam do piekarnika na
100 C na 10 minut, potem
studzę słoiki i wkładam do

nich ogórki. Zalewam gorącą
zalewą, zakręcam zakrętkami
i odstawiam na pokrywki do
wystygnięcia.

Gdy słoiki wystygną, chowam
je do szafy na samo dno, co by
za szybko rodzina ich nie znalazła ;)

Ulla Pałka

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

DYŻURY APTEK
DATA
29.08 - 30.08

ADRES

TELEFON

Apteka Cefarma 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 670 01 61

31.08 - 1.09

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 670 22 22

2.09 - 3.09

Apteka Przy Hucie ul. Piłsudskiego 80

32 671 18 19

4.09 - 5.09

Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 672 41 68

6.09 - 7.09

Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25

32 670 20 03

8.09 - 9.09

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1

32 672 10 44

10.09 - 11.09

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 672 17 90

12.09 - 13.09

Apteka Plus ul. Polska 46B

32 671 28 19

14.09 - 15.09

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

32 678 37 10

16.09 - 17.09

Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10

32 672 11 54

18.09 - 19.09

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4

32 494 13 50

20.09 - 21.09

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15

32 646 62 35

22.09 - 23.09

Apteka Cefarm 36,6
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

32 674 20 09

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. Znajdującego się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.
Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycznych, oraz fizjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także
psychologa.
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

24.09 - 25.09

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16

736 698 065

26.09 - 27.09

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

32 494 13 02

28.09 - 29.09

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 672 19 64

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

32 494 13 02

30.09

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.

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 fizjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces
rehabilitacji.
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Reklamy

POLICJA
KOLEJNE ZARZUTY ZA NARKOTYKI

C.R.C
car repair center

Blacharstwo
Lakiernictwo
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka komputerowa
Renowacja aut zabytkowych

798 445 572
Zawiercie, ul. Wojska polskiego 74

Kryminalni z zawierciańskiej komendy zatrzymali kolejne dwie osoby podejrzane o posiadanie narkotyków.
W pierwszym mieszkaniu policjanci zabezpieczyli ponad 450 porcji dilerskich amfetaminy. Ich właściciel odpowie także za handel środkami odurzającymi. Decyzją prokuratora został objęty dozorem policyjnym. Grozi
mu do 10 lat więzienia. Drugi z zatrzymanych posiadał niewielką ilość marihuany i kilka sadzonek konopi
indyjskich.
Policjanci z wydziału kryminalnego zawierciańskiej komendy w wyniku pracy operacyjnej ustalili i zatrzymali
dwóch mieszkańców Zawiercia. W mieszkaniu 31-letniego mężczyzny znaleźli i zabezpieczyli woreczki z amfetaminą oraz elektroniczne wagi służące do jej porcjowania. Materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie
pozwolił śledczym na przedstawienie mężczyźnie zarzutów posiadania znacznej ilości środków odurzających
i handel narkotykami. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat za kratami. Drugi z zatrzymanych to 27-letni mężczyzna. Miał w mieszkaniu
niewielką ilość marihuany i kilka sadzonek konopi indyjskich. Również on będzie odpowiadał przed sądem za naruszenie przepisów ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii.

KRADŁ, BY PODNIEŚĆ SOBIE POZIOM ADRENALINY...
Zawierciańscy dzielnicowi trafili na dziuplę złodzieja – kolekcjonera. W jego dwóch garażach znajdowało się
ponad 200 przedmiotów skradzionych w ostatnich latach na terenie Zawiercia. Zatrzymany 52-letni mężczyzna od kilku lat włamywał się i okradał mieszkańców Zawiercia. Łup gromadził w dwóch garażach na terenie
swojej posesji. Dzielnicowi znaleźli w nich kilkanaście rowerów, kilka kosiarek do trawy, meble ogrodowe,
elektronarzędzia i szereg innych przedmiotów. Zawiercianin przyznał się do ich kradzieży. Twierdził, że kradł
dla rozrywki, aby podnieść sobie poziom adrenaliny. Zatrzymany 52-letni mężczyzna usłyszał pierwsze zarzuty
za popełnione przestępstwa i wykroczenia. Decyzją prokuratury, do czasu rozprawy, pozostanie pod dozorem
policji. Część odzyskanego towaru jest już zwracana prawowitym właścicielom. Następnie policjanci będą
ustalać pochodzenie pozostałych rzeczy. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli przedmioty warte
170 tys. złotych.

PIJANY OJCIEC WIÓZŁ SAMOCHODEM 4-LETNIĄ CÓRKĘ
Prawie 2 promile miał w organizmie 36-letni kierowca osobówki. Pasażerem samochody była jego 4-letnia
córka. Ponadto mężczyzna nie miał uprawnień do jazdy. Za swoje czyny wkrótce odpowie przed sądem. Dnia
15.08.br po godz. 21.00 na ulicy Staroszkolnej zawierciańscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę osobowego nissana. Mundurowi od razu wyczuli od mężczyzny alkohol. Jak się okazało, kierowca miał
w organizmie prawie 2 promile. Nie miał też uprawnień do kierowania pojazdami. Co więcej, na przednim
siedzeniu pasażera znajdowała się jego 4-letnia córka. Dziecko nie było umieszczone w foteliku, ani w żadnym
innym urządzeniu przytrzymującym.
Mieszkaniec Myszkowa odpowie więc nie tylko za jazdę pod wpływem alkoholu, ale także za rażące wykroczenia, których się dopuścił.

ARESZT DLA NOŻOWNIKA
Policjanci z Zawiercia zatrzymali 59-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Pijany mężczyzna kilkukrotnie ugodził nożem swoją żonę i syna.
Sprawca został już tymczasowo aresztowany. Do zdarzenia doszło 12.08.br., około 3.00, w jednej z miejscowości na terenie gminy Łazy. Z ustaleń
policjantów wynika, że 59-latek kilkukrotnie ugodził nożem swoją żonę i syna podczas domowej awantury. Powodem kłótni było to, że 60-letnia
żona oraz 27-letni syn nie chcieli dać pijanemu już mężczyźnie alkoholu. Obydwoje trafili do szpitala, a 59-latek został zatrzymany. Miał ponad 2
promile alkoholu. Wczoraj usłyszał zarzuty. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.Za usiłowanie zabójstwa zatrzymanemu grozi nawet dożywotni pobyt w więzieniu.

OBAWIAŁ SIĘ KARY ZA WYKROCZENIE, TERAZ ODPOWIE ZA PRZESTĘPSTWO
W niedzielę 11.08.br po godz. 02:00 na terenie Zawiercia policjanci drogówki ruszyli w pościg za motocyklistą.
Kierujący hondą nie zatrzymał się do kontroli, pomimo dawanych przez mundurowych sygnałów świetlnych i
dźwiękowych. Mężczyzna uciekał ul. 3 Maja, gdzie na łuku drogi łączącym ją z ul. Kościuszki, stracił panowanie
nad pojazdem i uderzył w pobliski budynek. Dalej uciekał pieszo. Policjanci ujęli go na ul. Marszałkowskiej.
Motocyklista był trzeźwy. Tłumaczył się, że uciekał ponieważ obawiał się konsekwencji kierowania pojazdem
bez wymaganych uprawnień. Za to oraz za jazdę z prędkością niezapewniającą panowania nad pojazdem mężczyzna został ukarany mandatami. Teraz odpowie za popełnione przestępstwo. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej może spędzić w więzieniu od 3 miesięcy do 5 lat.

WIKBUD

• WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU BUDOWLANEGO
ORAZ ELEKTRONARZĘDZI
• USŁUGI MINIKOPARKĄ
• PRODUKCJA PRZEWODÓW:

hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych, gazowych

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych
• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH
I WARSZAWSKICH
• HYDRAULIKA SIŁOWA
• WYNAJEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Zawiercie-Pomożyce, ul. Pomrożycka 41 A
tel.: 32 672 24 01, 662 049 056
www.wikbud.com.pl

ZDERZENIE OSOBÓWKI I ROWERU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
Dnia 7.08.br około godziny 14:45 w Porębie na drodze krajowej 78 doszło do czołowego zderzenia samochodu
osobowego z rowerem o napędzie elektrycznym. 34-letni kierowca toyoty jechał w kierunku Zawiercia, natomiast rowerzysta w przeciwną stronę. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznał 72-letni kierowca jednośladu,
który został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że kierujący osobówką był trzeźwy. Teraz wyjaśniane będą okoliczności wypadku.
Apelujemy do kierowców o ostrożną i rozważną jazdę, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych
uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści.

PIJANY UDERZYŁ W SŁUP ENERGETYCZNY
Do zdarzenia doszło 5.08.br około 09.00 na ul. Przechodniej w Zawierciu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że
kierujący osobowym audi 37-letni mieszkaniec Zawiercia, nie dostosował prędkości do warunków drogowych
i uderzył w słup energetyczny. Uszkodzona została sieć linii energetycznych, a także pobliskie ogrodzenie, na
które spadł uszkodzony słup. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Miejsce zdarzenia zabezpieczali strażacy.
Badanie kierowcy wykazało prawie 2 promile. Pasażer pojazdu również był pijany. Policjanci wykonali na miejscu niezbędne czynności. Zatrzymane zostało zarówno prawo jazdy, jak i dowód rejestracyjny pojazdu. Teraz
kierowca odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie kolizji.

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

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
www.ekoking.pl

tel. 783 521 234
• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS •

tel. 669 502 000

inż. ŁUKASZ JANECZEK
42-400 ZAWIERCIE , ul. Łośnicka 12

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

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

Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

REKLAMA W GAZECIE
 698 805 242

Informacje

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv DORA I MIASTO ZŁOTA
Reżyseria: James Bobin; Gatunek: familijny, przygodowy; Produkcja: Australia, USA
• 2019-08-29 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-08-29 16:45 - 2D (Dubbing) • 2019-08-30 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-08-30 17:00 - 2D (Dubbing)
• 2019-08-31 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-08-31 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-01 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-01 17:00 - 2D (Dubbing)
• 2019-09-02 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-02 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-03 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-03 17:00 - 2D (Dubbing)
• 2019-09-04 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-04 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-05 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-05 17:00 - 2D (Dubbing)
vv PLAYMOBIL: FILM
Reżyseria: Lino DiSalvo; Gatunek: animacja, komedia, przygodowy
• 2019-08-29 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-08-29 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-08-30 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-08-30 15:00 - 2D (Dubbing)
• 2019-08-31 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-08-31 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-01 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-01 15:00 - 2D (Dubbing)
• 2019-09-02 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-02 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-03 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-03 13:00 - 2D (Dubbing)
• 2019-09-04 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-04 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-05 13:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-05 13:00 - 2D (Dubbing)
• 2019-09-06 15:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-07 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-07 16:00 - 2D (Dubbing) • 2019-09-08 11:00 - 2D (Dubbing)
• 2019-09-08 16:00 - 2D (Dubbing)
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• PROTEZY
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ
• PROTEZY ZĘBOWE

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6 • NAKŁADKI DO
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

WYBIELANIA

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

vv NA BANK SIĘ UDA
Reżyseria: Szymon Jakubowski; Gatunek: komedia kryminalna; Produkcja: Polska
• 2019-08-29 18:20 - 2D (Oryginalny) • 2019-08-30 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-08-31 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-09-01 19:00 - 2D (Oryginalny)
• 2019-09-02 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-09-03 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-09-04 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2019-09-05 19:00 - 2D (Oryginalny)
vv POLITYKA
Reżyseria: Patryk Vega; Produkcja: Polska
• 2019-09-04 21:00 - 2D • 2019-09-05 21:00 - 2D • 2019-09-06 18:00 - 2D • 2019-09-06 20:30 - 2D • 2019-09-07 18:00 - 2D • 2019-09-07 20:30 - 2D
• 2019-09-08 18:00 - 2D • 2019-09-08 20:30 - 2D • 2019-09-09 17:00 - 2D • 2019-09-09 19:30 - 2D • 2019-09-10 17:00 - 2D • 2019-09-10 19:45 - 2D
• 2019-09-11 17:00 - 2D • 2019-05-11 19:45 - 2D • 2019-09-12 17:00 - 2D • 2019-09-12 19:45 - 2D • 2019-09-13 17:00 - 2D • 2019-09-13 19:45 - 2D
• 2019-09-14 17:00 - 2D • 2019-09-14 19:45 - 2D • 2019-09-15 17:00 - 2D • 2019-09-15 19:45 - 2D • 2019-09-16 17:00 - 2D • 2019-09-16 19:45 - 2D
• 2019-09-17 17:00 - 2D • 2019-09-17 19:45 - 2D • 2019-09-18 17:00 - 2D • 2019-09-18 19:45 - 2D

„SKUP MONET”

"Pałacyk nad Wartą" w Kromołowie
zaprasza na jarmark.
Program imprezy:
• 15:00-17:00 - Rozpoczęcie Jarmarku, występy
zespołów folklorystycznych
• 17:10 - Występ zespołu FOLKY-BAND
• 17:35 - DUET AMIGABI
• 17:50 - KAPELA JANICEK
• 18:30 - DEJW
• 19:30 - POZYTYWNIE NAKRĘCENI
• 20:30 - DYSKOTEKA Z DJ-EM

Prowadzimy skup
monet kolekcjonerskich
oraz banknotów.
(nie skupujemy monet
obiegowych PRL)

tel.: 608 364 428

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

gwarekzawiercianski@wp.pl

Wydawca:

GwarekZawiercianski

Redaktor naczelna:

510 190 038

Humana Anna Mucha
Anna Mucha

Skład i łamanie:

www.gwarek-zawiercianski.pl

Justyna Kurdyła

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia Sosnowiec.

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

"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.
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Reklamy

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

Czynne: Pon. - Pt. 700 - 2000
Sob. 700 - 1400

znajdź nas na

Facebooku
MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

tel. 32 646 62 84
ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy • oskplazy@interia.pl

KIERMASZ PŁYTEK

SZCZEKOCINY
ul. Leśna 34

ul. Myszkowska 116

(KOŁO TARGOWISKA)

tel. 667 247 982
CZYNNE:
Pon. - Pt. 800 - 1700
Sob. 800 - 1400

ŻARKI

Cena już od 10 zł/m2!

tel. 883 247 982
CZYNNE:
Pon. - Pt. 900 - 1700
Sob. 900 - 1400

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

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

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

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

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

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy
do współpracy

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

tel. 32 672-29-89

NISKIE CENY
BEZPŁATNE WYCENY I POMIARY
• POMAGAMY W UZYSKANIU DOFINANSOWANIA
Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
• TERMOMODERNIZACJA DOMU NAWET ZA 0 ZŁOTYCH
• PRZYŁĄCZA GAZOWE
ZAPEWNIAMY PROJEKT I WYKONANIE, ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI

Poręba
ul. LWP 24A
tel. 785-993-444

NOW
Y

Kroczyce
ul. Żarecka 2
tel. 667 640 667

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

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

