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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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SPRZEDAŻ WĘGLA
WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

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

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

Tel. 728 122 613
DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO
OD 21 LAT!!!

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zadbaj o to,
co posiadasz
Dla nas nie jest ważne, co masz,
ale jak ważne jest to dla Ciebie.
Pomożemy Ci zadbać o samochód,
dom, podróż, firmę oraz inne ważne
dla Ciebie rzeczy.

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM I DOMÓW:
ALARMY • KAMERY • ANTENY • WIDEODOMOFONY
SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

Rozgość się u siebie
wybierz

dostosuj

wymarzone mieszkanie + korzystne sfinansowanie
rty
Ofe nków
ba
14 jednym
w iejscu
m

Sprawdź

Umów się z agentem PZU
Marcin Dubiński
Broniewskiego 4/44, 42-400Zawiercie
tel. kom. 693 455 625
mdubinski@agentpzu.pl

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

42-400 Zawiercie
ul. Piłsudskiego 91

tel. 506 680 174

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny
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Informacje

1 listopada bezpłatna komunikacja miejska
W piątek 1 listopada (a więc w Dzień Wszystkich Świętych) pojedziemy za darmo
autobusami na wszystkich liniach obsługiwanych przez Zakład Komunikacji
Miejskiej w Zawierciu. Taką decyzję podjął Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.
Ponadto uruchomione zostaną dwie specjalne linie, które ułatwią mieszkańcom
dojazd na cmentarze.
Prezydent Łukasz Konarski zdecydował, że w Dzień Wszystkich
Świętych (1 listopada) przejazdy na
wszystkich liniach będą bezpłatne.

i przyjaciół. Dzięki bezpłatnym
przejazdom, mieszkańcy będą
mieli ułatwiony dostęp do nekropolii i tego dnia nie będą musieli
korzystać z samochodów - tłumaczy Łukasz Konarski.

- Przed nami czas odwiedzania cmentarzy, modlitw y za
zmarłych oraz zapalania zniczy 1 listopada autobusy będą kurna grobach członków rodziny sowały tak, jak w dzień wolny.

Dodatkowo zostaną wprowadzone linie L1 i L2 umożliwiające dojazd na cmentarze
w Zawierciu. Rozkład jazdy prezentujemy na grafice.
vv zawiercie.eu

Nowe wiaty przystankowe

W naszym mieście zostały zamontowane trzy nowe
wiaty przystankowe. W ten sposób dbamy o komfort
osób oczekujących na autobus.
Nowe wiaty zostały zainstalowane przy ul. Paderewskiego,
Leśnej i Obrońców Poczt y
Gdańsk iej. Charakter y zują
się nowoczesnym designem.
Szyby w ykonane są ze szkła
hartowanego, a profile ze stali.
Wykonawcą inwestycji była firma

Budotechnika z Pilchowic. Koszt
to blisko 20 tysięcy złotych.

Wymiana wiat przystankowych
w Zawierciu będzie kontynuowana w przyszłym roku.
vv zawiercie.eu

Znamy wykonawcę obwodnicy Poręby i Zawiercia
Katowicki oddział GDDKiA poinformował, że oferta konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner) okazała
się najkorzystniejsza w nowym przetargu na obwodnicę Poręby i Zawiercia.
Dokumentacja przetargowa
trafi teraz do Prezesa Urzędu
Zamów ień Publicznych celem prz eprowadz en ia kontroli postępowania przetargowego - czytamy w specjalnym
komunikacie.

postępowanie unieważniono,
bowiem ceny ofert przewyższyły
kwotę, jaką GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego przedsięwzięcia.

- W ponow ny m pr z eta rg u
podzielono realizację 24-kiInwestycja ma kosztować ok. lomet row e j ob wo d n ic y n a
414,7 mln zł. Przypomnijmy, dwie części. Odcinek Siewierz
że to powtórny przetarg na re- - Zawiercie Kromołów (o dłualizację inwestycji. Poprzednie gości ok. 16,7 km) będzie reali-

zowany w formule „Projektuj i
buduj”, a odcinek Kromołów Żerkowice (o długości 7,7 km)
zostanie zrealizowany z systemie tradycyjnym (Buduj) - trwa
weryfikacja ofert złożonych w
przetargu na opracowanie projektu - informuje GDDKiA.
vv zawiercie.eu

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

ZNICZE o wyjątkowych kształtach i stylistyce
oraz duży wybór CHRYZANTEM
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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Zawiercie utraciło swoją posłankę

Rekordowa frekwencja, 4227 głosów oddanych w wyborach do sejmu i 426
w wyborach do senatu. Tak wyglądały wybory w Porębie. Kto zyskał najwięcej głosów? Aż 860 osób głosowało na posłankę Annę Nemś. Była wiceprezydent Zawiercia i wiceminister gospodarki do sejmu jednak nie wejdzie.
Wyjątkowe przede wszystkim
pod kątem frekwencji. Tak politolodzy mówią o ostatnich
wyborach parlamentarnych. Do
urn w minioną niedzielę, 13 października, wybrało się aż 61,74
procent uprawnionych do głosowania. Oficjalne wyniki przedstawiła Państ wowa Komisja
Wyborcza.
PK W poda ła, ż e najw ięcej
mandatów należeć będzie do
Prawa i Sprawiedliwości. Partia
zdobyła 235 mandatów (43,59
procent głosów). Kolejna jest
Koalicja Oby watelska – 134
mandaty (27,4 proc. głosów),
następnie SLD – 49 mandatów (12,56 proc.), PSL – 30
mandatów (8,55 proc.) oraz
Konfederacja – 11 (6,81 proc.).
Jeden mandat należeć będzie
również do przedstawiciela
Mniejszości Niemieckiej.

się posłanka Ewa Malik (zdobyła
727 głosów). 1472 głosy oddano
na Koalicję Obywatelską. W tym
przypadku najwięcej głosów (ze
wszystkich kandydujących bez
względu na ugrupowanie) zdobyła posłanka z Zawiercia Anna
Nemś – aż 860. Na drugim miejscu znalazła się Barbara Dolniak
(z 307 głosami).

Na Konfederację głosowało 283
porębian i najwyższy wynik spośród kandydatów z tej listy należy do Jana Janoski (174). SLD
Do urn mocno zmobilizowali
zyskało 690 głosów mieszkańsię również mieszkańcy Poręby.
ców Poręby. W tym przypadku
Frekwencja w naszym mieście
najwięcej osób postawiło krzyżyk
w y niosła 59,15 proc. upraprzy nazwisku Włodzimierza
wionych do głosowania, moCzarzastego – 429 osób. Z kolei
żemy mówić zatem o rekordzie
PSL zyskał 219 głosów. Na czele
frekwencyjnym.
tej listy z 60 głosami znalazła się
Jak rozłożyły się głosy?
Barbara Chrobak.
Pierwszy raz w historii Poręby
Zawiercie traci posłankę
najwięcej głosów oddano na PiS
M imo og romnego su kcesu
(1563 głosy w głosowaniu na pow wyborach parlamentarnych
sła). Tutaj na czele listy znalazła
Jak wyglądały wybory
w Porębie?

w naszym mieście (przy pomnijmy; najwięcej ze wszystkich kandydatów, wszystkich list
wyborczych – bo aż 860 zdobyła
posłanka Anna Nemś), Nemś do
sejmu się jednak nie dostała.

To duża strata dla całego powiatu. Była już posłanka Anna
Nemś, pochodząca z Zawiercia,
to doświadczony samorządowiec
i poseł dwóch kadencji. W 2015
roku pełniła również funkcję wiceministra gospodarki.

„(…) To był dla mnie ogromny
zaszczyt móc reprezentować
Państwa w Sejmie”. napisała na
Facebooku Anna Nemś.
W Sejmie kadencji 2019-2023
Zawiercie reprezentować będzie
Danuta Nowicka (PiS).

vv umporeba.pl

SERWIS OPON

Wymiana oraz Sprzedaż Opon
Wyważanie Kół
Naprawy Silników Samochodowych
Wymiany Silników z Gwarancją
Serwis Ogólny Samochodów
Diagnostyka Komputerowa
Serwis Klimatyzacji
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
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Reklama

Jubileusz Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Zawierciu
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu ma już 25 lat. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. W piątek, w czasie uroczystego jubileuszu,
abp Wacław Depo (metropolita częstochowski) odprawił Mszę św. w parafii św. Stanisława
Kostki. W auli parafialnej młodzież z „Katolika” przedstawiła program artystyczny.
Nie z abr a k ło w ielu go ś c i ,
a wśród nich znaleźli się między
innymi: Poseł na Sejm RP Anna
Nemś, Prezydent Zawiercia
Łukasz Konarski, Wicestarosta
Zawierciański Paweł Sokół,
radni powiatowi, dyrektorzy
zawierciańskich szkół, rodzice,
absolwenci i przyjaciele szkoły.
- Życzę samych sukcesów. By
kolejne lata były tak dobre, jak
te ostatnie - mówił Prezydent
Łukasz Konarski.

- To ba rdz o wa ż na chw i la chwile przeżyli - podkreślał
dla wszystkich. To okazja do dyrektor szkoły Piotr Gawinek.
wspomnień, które nie t ylko
porządkują czas, ale budują
vv zawiercie.eu
to ż sa mo ś ć t yc h, k tór z y te

Młodzież poznała pracę samorządu
Kim chciał być prezydent w dzieciństwie, czy w Zawierciu powstanie nowy skatepark, czy na terenie miasta jest jeszcze jakiś schron oraz kiedy dla uczniów będzie
darmowa komunikacja miejska? To tylko niektóre z pytań zadanych przez uczniów
klas VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w, którzy odwiedzili Urząd Miejski Zawierciu.
Naczelniczk a Wydzia łu
Obsługi Urzędu Agnieszka
Pabisiak pokazała uczniom jak
w ygląda praca urzędników.
Młodzież miała okazję spotkać się z m.in. Prezydentem
Miasta Łukaszem Konarskim,
Sek retarz Miasta Agatą
Jarzą-Korpyś, Skarbnik iem
M a rc i ne m G a w ło w ic z e m ,
Przewodniczącą Rady Miejskiej
Beatą Chawułą oraz Radną Rady
Miejskiej w Zawierciu Pauliną
Pietras i Dorotą Kowalczyk

K ierowniczk ą
Biura Rady
Miejskiej.

Uczniowie zadawali urzędnikom
i rad ny m du ż o
pytań dotyczących
funkcjonowania
samorządu i planowanych inwestycji w mieście,
a także budowy obwodnicy czy
galerii handlowej. W trakcie
spotkania młodzież wyraziła
także obawy dotyczące budowy

kopalni rud cynku i ołowiu
oraz była zainteresowana działaniami, jakie może podjąć, by
zapobiec temu przedsięwzięciu.
vv zawiercie.eu

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

Jurassic Forest Run 2019. Edycja jesienna
Teoretycznie
jesienna,
a w praktyce - patrząc na
pogodę - wiosenna edycja
Jurassic Forest Run za nami.
Impreza, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Śląskiego, Starosty
Zawierciańskiego i Prezydenta
Zawiercia, została zorganizowana przez Miasto Sportu oraz
Hotel Fajkier.

Zaplanowano konkurencje: bieg
na dystansie 5 km, 10 km, 15
km oraz marsz Nordic Walking
na dystansie 5 km oraz 10 km.
Wystartowali zarówno dorośli,
jak i dzieci.

Barwny korowód przeszedł ulicami Zawiercia
Happening artystyczny „Piękno i sztuka”, na który zaprosili Prezydent Łukasz Konarski
i Pracownia Plastyczna TuArt , przyciągnął w sobotę wielu mieszkańców miasta. Uczestnicy wystartowali z Placu Jana Pawła II.
Aby zwrócić uwagę na wartości, o których współczesny świat
zapomina, w sobotę ulicami
Zawiercia przeszedł barwny korowód. Atrakcją był ogromny,
własnoręcznie wykonany bęben - prowadzony na platformie.
Uczestnicy przeszli ulicami 3
Maja, Kościuszki i Sienkiewicza.
Po drodze zatrzymali się przy
Pałacyku Szymańskiego.
Fina łem by ło spotkanie
w Miejskim Ośrodku Kultury
„Centrum” w Galerii ZAWartE,
gdzie odbyło się wspólne malowanie wielkiego obrazu, a także
koncert jazzowy Emotion Trio
i warsztaty bębniarskie.
vv zawiercie.eu
Zdjęcia: Paula Sobota

Informacje

Aktywni seniorzy ZUTW
Słuchacze Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Trze ciego Wieku w Ogrodzieńcu wzięli udział w „Jurajskim Pikniku” na Krępie.
Plenerowa impreza, konkursy
zręcznościowe, rzut oponą rowerową lub piłeczką, przeciąganie
liny, jazda ślimakowa rowerem
- to tylko niektóre z atrakcji, na
jakie mogli liczyć seniorzy 21
października.

Wykład o zwierzętach

Na początku października w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” młodzież z zawierciańskich szkół wysłuchała bezpłatnej prelekcji, którą poprowadził autorytet w dziedzinie zwierząt - dr Andrzej Kruszewicz. Głównym tematem wykładu były dzikie zwierzęta,
które coraz częściej pojawiają się w miastach. Chętni mieli wiele pytań do specjalisty.
Organizatorem spotkania był UM w Zawierciu.
Co przyciąga dzikie zwierzęta
do miast, jak zachowywać się
w przypadku spotkania z nimi,
jak pomagać wolnożyjącym kotom i ptakom, czy istnieją bezpieczne sposoby odstraszania
dzikiej z zwierzyny? To tylko
część tematów.

Nie zabrakło również kiełbasek
pieczonych nad ogniskiem. Było
aktywnie, ciekawie, a uczestnicy
dowiedzieli się, jakie korzyści
niesie ze sobą zdrowy styl życia.
vv zawiercie.eu

Rada Seniorów zakończyła czteroletnią kadencję
Właśnie dobiegła końca, trwająca 4 lata, pierwsza kadencja Zawierciańskiej Rady Seniorów. Tworzyło ją 7 przedstawicieli środowisk senioralnych i jedna wolontariuszka. - Dzieciom ofiaruj uśmiech, dorosłym piękne słowa, Radę Seniorów zaś w swej pamięci na
zawsze zachowaj - tymi słowami podziękowała prezydentowi Zawiercia Ewa Brewczyńska - Florczyk, przewodnicząca ZRS.
Działająca przy Prezydencie
Miasta Zawiercie Zawierciańska
Rada Seniorów jest organem doradczym, opiniotwórczym i inicjatywnym. W czasie minionej
kadencji przedstawiciele ZRS
pomagali przy rozstrzyganiu
istotnych dla seniorów spraw, podejmowali m.in. działania na rzecz
profilaktyki i ochrony zdrowia,
wspierali różnorodne formy działalności kulturalnej, rekreacyjnej, Łukasz Konarski, dziękując za 4
lata owocnej współpracy i represportowej i edukacyjnej.
- Cieszę się, że o problemach se- zentowanie miasta.

Gemel (sekretarz), Leokadia
Zjawiona, Elżbieta Gacek, Janina
Krasoń oraz Maciej Świderski.
niorów mówicie głośno. Dzięki W minionej kadencji Radę W Radzie aktywnie działała także
temu, efekty waszych działań są S e n i o r ó w t w o r z y l i : E w a Barbara Rogacz, która służyła powidoczne. Miniona kadencja to B r e w c z y ń s k a - F l o r c z y k mocą jako wolontariuszka.
był bardzo dobry czas - zwrócił (Przewodnicząca), Jan Gwizd
się do ZRS Prezydent Zawiercia (wiceprzewodniczący), Urszula

Andrzej Kruszewicz z wykształcenia jest lekarzem weterynarii,
a z zamiłowania ornitologiem
i podróżnikiem. To również
dyrektor Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie,

autor i tłumacz wielu publikacji i honorowy członek Stołecznego
z zakresu ornitologii, założyciel Towarzystwa Ochrony Ptaków.
vv zawiercie.eu

Międzynarodowy Dzień Niewidomych
Członkowie Koła Polskiego Związku
Niewidomych w Zawierciu spotkali się
17 października, aby wspólnie obchodzić
Międzynarodowy Dzień Niewidomych,
nazywany także Dniem Białej Laski.
W czwartek w Restauracji „U Taty” spotkało się 60
osób, aby wspólnie obchodzić swoje święto. Podczas
uroczystości, Grażyna Wójcik prezes Koła PZN
w Zawierciu wręczyła podziękowania dla liderów organizacji za ich aktywność i zaangażowanie w działalność stowarzyszenia. Życzenia przekazał także
Prezydent Miasta Łukasz Konarski, który podkreślił
wkład zawierciańskiego Koła PZN w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.

Koło PZN w Zawierciu liczy obecnie niespełna 600 członków i obejmuje swoim działaniem nie tylko
Zawiercie, ale i powiat zawierciański. Organizacja uczy osoby niedowidzące, jak być samodzielnym
i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
vv zawiercie.eu

vv zawiercie.eu

SKLEPY FIRMOWE:

Naturalnie Smaczne!
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• Sklep Nabiałowy
Szczekociny
Rynek - ul. M. Konopnickiej 1
• Sklep Przyzakładowy
Szczekociny,
ul. Przemysłowa 2
• Punkt Handlowy nr 8
Targowisko Żabki
Zawiercie, ul. Piłsudskiego

NOWO OTWARTY SKLEP

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

• ODZIEŻ
• OBUWIE
• GALANTERIA I TOREBKI
• DROBIAZGI DO DOMU
• ZABAWKI
• KOSMETYKI
Sklep o pow. 1100 m2!!

Zawiercie, ul. Leśna 10A I piętro
(GALERIA HANDLOWA SHOPPING CENTER)
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Gala Octagon No Mercy 8 Jurassic Army
Serdecznie zapraszamy na ósmą edycję zawodowej Gali Sportów Walki MMA / K1 własnej
Federacji Octagon No Mercy. Już 9 listopada 2019 roku w hali OSiR II przy ul. Blanowskiej
40 w Zawierciu odbędzie się kolejna Gala z udziałem Jurajskich Wojowników.
Poniżej przedstawiamy program:
18:00 – Otwarcie bram i wpuszczanie widzów
19:00 – 2 pierwsze przedwalki
19:30 – Prezentacja zawodników karty głównej
19:40 – Oficjalne otwarcie gali
19:50 – Występ artystyczny
20:00 – Pierwsza walka karty głównej
21:00 – Pierwsza 10 minutowa przerwa i przeprowadzenie licytacji
21:10 – Wznowienie walk karty głównej
22:40 – Druga przerwa 15 minutowa
i oficjalne podziękowanie sponsorom
22:55 – 3 walki wieczoru.
23:30 – Zakończenie imprezy

Gala Octagon No Mercy 8 Jurassic Army będzie największym wydarzeniem sportów walki w regionie.
Gwarantujemy ogromne emocje, gorącą atmosferę i niezapomniane wrażenia.
Bilety już w sprzedaży w recepcji hotelu OSiR I przy ul. Moniuszki 10 w cenach:
50 zł - trybuna górna • 70 zł - trybuna dolna • 100 zł - płyta

II Grand Prix Polski Seniorek
i Seniorów w Tenisie Stołowym
Serdecznie zapraszamy na II Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów w Tenisie
Stołowym, które odbędzie się w dniach 22 - 24.11.2019 w hali OSiR II przy ul.
Blanowskiej 40.
Organizatorami t urnieju są:
Polski Związek Tenisa Stołowego,
Śląski Związek Tenisa Stołowego,
Ośrodek Spor t u i Rek reacji
w Zaw ierciu, Urz ąd Miasta
Zawiercie oraz Klub Sportowy
Viret CMC Zawiercie.

W turnieju udział wezmą zawodniczki i zawodnicy z czołówki
krajowej po rozegranych wcześniej eliminacjach wojewódzkich.
Jest to drugi turniej z trzech turniejów rankingowych, który wyłoni finalistów Mistrzostw Polski.

• 22.11.2019 (piątek)
– turniej eliminacyjny
seniorek i seniorów
• 23.11.2019 (sobota)
– rundy grupowe
seniorek i seniorów
• 24.11.2019 (niedziela)
– finały seniorek i seniorów
Szczegółowy program zawodów
zostanie opublikowany w późniejszym terminie.
Komunikat organizacyjny i karta
zgłoszeniowa wkrótce do pobrania
w załączniku.
Serdecznie zapraszamy.

MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA 24h
ODKURZACZ
3 minuty (180 s.)
za 1 zł !!!

Dojazd do myjni od ul. Aptecznej oraz od ul. Porębskiej

• TYLKO U NAS! 1 minuta (60 s.) = 1 zł
• NOWY PROGRAM - AKTYWNA PIANA
• SZCZOTKA
• SPECJALNY ŚRODEK DO OPRYSKU FELG

MYJNIA

42-400 Zawiercie, ul. Porębska 31 (koło TESCO)
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Suﬁt w pałacu
4. Kitka z włosów
7. Yoko, wdowa po Lennonie
8. ... Romek i Atomek
9. Czarna ... jeden
z najjadowitszych pająków
10. Miała psa Asa
11. Łańcuszkowy, za igłą lub krzyżykowy
12. Drobne, okrągłe cukierki
13. Samostanowienie
18. Siedziba Zeusa i innych bogów
19. Pot. szybki bieg człowieka
21. Zagon zasiany zbożem
22. Klapka na muchy
23. Siła rozpędu
24. Drugi plan obrazu
25. Kartograﬁczna podziałka
26. Wznoszony za zdrowie jubilata
Pionowo:
1. Obﬁtość, bogactwo
2. Kopytka sarny
3. Majątek wnoszony mężowi przez żonę
4. Na środku kuźni
5. Prymitywne buty z drewna
6. Lekki pantofel bez pięty
14. Frajda
15. Odwdzięczenie się komuś za coś
Litery na zielonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
16. Niezbędny do orientacji w terenie
Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w czwartek
17. Nie opuszcza żarłoka
(31.10.br.) między 9.00 a 9.30 do redakcji Gwarka Zawierciańskiego
19. Pot. nieudany wyrób piekarniczy
pod numer tel.: 698 805 242 i podadzą poprawne hasło mamy książki!
20. Małe szkło powiększające

NAGRODY:
Lidia Liszewska, Robert Kornacki
„ZACZEKAJ NA MNIE”
Malwina Ferenz
„ŻYCIE PEŁNE BARW”

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
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BANAN, MASŁO ORZECHOWE
I CZEKOLADA BRZMI JAK MARZENIE
Tak, tak uwielbiam masło orzechowe a to kolejny przepis z nim.Banan, masło
orzechowe i czekolada. Tylko trzy składniki, 3 minuty przygotowania i chwila
w zamrażarce i gotowe. Taki prosty przepis. Przepis też który pozwala wykorzystać takie banany których dużo osób nie lubi, nie wiedząc czemu.
A jakich nie lubi . .takich z brązowymi kropkami, takich co są
samotne w sklepie, bo resztę ktoś
poodrywał, takich co można kupić taniej. A tu proszę trzeba je
tylko obrać, pokroić i gotowe. Do
tego jak już wspominałam masło
orzechowe, rozpuszczona gorzka
czekolada i z tego wychodzi coś
pysznego.

Taka mała rzecz która cieszy
i schładza nasz rozgrzany upałami
organizm. Dobra koniec opowieści, przechodzimy do przepisu.,.
Banan, masło
orzechowe i czekolada:
• 1 banan
• 2 łyżki masła orzechowego
• 3 kostki czekolady 90%
Na początek bierzemy małą metalową miseczkę do niej wkładamy
połamaną czekoladę, stawiamy
miseczkę na garnku w którym
gotuje się woda. Czyli będziemy
rozpuszczać czekoladę w kąpieli
wodnej, pamiętaj miska nie może
dotykać wody. To nam zajmie
tylko chwilę, a w tym czasie obieramy banana ze skórki, kroimy
w plasterki nie za grube.
Plasterki sklejamy ze sobą za pomocą masła orzechowego czyli
plasterek do ręki na to masło

orzechowe, na to kolejny plasterek banana. Odkładamy i tak postępujemy z kolejnymi kawałkami
banana.

Gdy nasza czekolada się rozpuści wkładamy do niej, delikatnie
(uwaga gorące !!) nasze sklejone
banany. Może włożyć tak jak ja,
tylko częścią, można z łyżeczki
polać całość, jak wolisz, dla mnie
tak jak zrobiłam jest akurat.
Przekładamy całość do pojemnika i wkładamy do zamrażarki
na godzinę minimum. A potem

gdy dopadnie nas ochota na coś
pysznego i zimnego, wyciągamy
kawałek i gotowe. Banany się
mocno przymrożą do pojemnika,
czasem sobie trzeba pomóc nożem
żeby je odkleić, lub chwilkę poczekać aż odmarzną.
Mi naprawdę wystarcza taki jeden
aby było dobrze :). Możesz też
dwa, trzy takie kawałki zmiksować w blendarze z mlekiem i wyjdzie Ci pyszne shake !

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

To co spróbujesz ? Daj znać czy Ci
smakowało.

Ulla Pałka

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

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

MATERACE
taniej do

-20%
ŁÓŻKA

tapicerowane
i drewniane
Profesjonalne doradztwo!
Raty!
Dostawa oraz montaż!

ZAPRASZAMY!

941
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DYŻURY APTEK
DATA

ADRES

TELEFON

28.10 - 29.10

Apteka ul. Targowa 7

32 6723076

30.10 - 31.10

Apteka Cefarm 36,6
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

32 6742009

1.11 - 2.11

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16

736698065

3.11 - 4.11

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

324941302

5.11 - 6.11

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 6721964

7.11 - 8.11

Apteka ul. Reymonta 1

32 6707821

Apteka Dbam o Zdrowie
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

571322407

11.11 - 12.11

Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4

32 7333088

13.11 - 14.11

Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 6700161

15.11 - 16.11

"Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 6702222

17.11 - 18.11

Apteka Przy Hucie ul. Piłsudskiego 80

32 6711819

19.11 - 20.11

Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 6724168

21.11 - 22.11

Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25

32 6702003

9.11 - 10.11

23.11 - 24.11

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1

32 6721044

25.11 - 26.11

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 6721790

27.11 - 28.11

Apteka Plus ul. Polska 46B

32 6712819

29.11 - 30.11

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

32 6783710

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.

500 200 941

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
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.

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

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

SYN_OPTYK
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www.opiekalasota.pl

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

POLICJA

Bezpłatny bus zastępczy
na wypadek kolizji
Rozwiązania
dla
firm
Tel.: 883 384 925 • Infolinia: 801 011 416
www.kolizja.eu
Projektujemy:
Sieci i przyłącza:
• gazowe
• wodne
• kanalizacyjne
• ciepłownicze
Instalacje:
• wodno-kanalizacyjne
• przeciwpożarowe
• gazowe
• centralnego ogrzewania

ul. Dworcowa 16
42-450 Łazy
tel. 507 869 003
emteprojekt@gmail.com

tel. 669 502 000

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

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

PRÓBOWAŁ SKORUMPOWAĆ POLICJANTÓW

W miejscowości Wola Libertowska policjanci z zawierciańskiej drogówki zatrzymali kierowcę osobowego
opla, który jechał całą szerokością jezdni. Mundurowi zbadali stan jego trzeźwości. Okazało się, że mieszkaniec gminy Żarnowiec ma w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Aby uniknąć konsekwencji jazdy w
stanie nietrzeźwości i bez wymaganych uprawnień, usiłował wręczyć mundurowym 1900 złotych łapówki.
Do usilnego „wpychania” banknotów nie zniechęciło go ostrzeżenie, że to, co próbuje uczynić, jest poważnym przestępstwem. 53-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje teraz
prokurator i sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.

BEZ UPRAWNIEŃ I POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW
Do zdarzenia doszło około 19.00 na ul. Siewierskiej w Zawierciu. Policjanci z wydziału kryminalnego
podejrzewali, że kierowca osobowego forda może posiadać narkotyki. Po jego zatrzymaniu okazało
się, że ma przy sobie ponad 60 porcji amfetaminy. Mężczyzna był bardzo pobudzony. Badanie narkotesterem wykazało, że zażywał wcześniej amfetaminę. Mieszkaniec gminy Ogrodzieniec nie posiadał
także uprawnień do kierowania pojazdami. 42-latek został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano
mu próbkę krwi do dalszych badań.
Za kierowanie pojazdem pod działaniem narkotyków grozi mu 2-letni pobyt w więzieniu oraz obligatoryjna
kara finansowa w wysokości 5 tys. złotych przeznaczona na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach. Natomiast posiadanie środków odurzających zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

PIJANY KIEROWCA SPOWODOWAŁ WYPADEK
Utrata prawa jazdy, dwuletni pobyt w więzieniu i wysoka grzywna grozi kierowcy osobówki, który
zderzył się ciężarówką. 64-letni sprawca wypadku był nietrzeźwy. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w
organizmie. Ranny, został przetransportowany do szpitala. Po raz kolejny przestrzegamy przed jazdą
„na podwójnym gazie”.
Do zdarzenia doszło około 17.40 na drodze krajowej nr 78 w Zawadzie Pilickiej. Jak wstępnie ustalili
policjanci z zawierciańskiej drogówki, 64-letni mężczyzna kierujący oplem corsa zjechał na przeciwny
pas ruchu i uderzył w nadjeżdżającą z przeciwka ciężarówkę. Rannego przetransportowano do szpitala. Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Ponadto jego osobówka nie posiadała ważnych badań technicznych. Kierowca ciężarowego volvo, jadący w kierunku
Zawiercia, był trzeźwy. Policjanci wykonali oględziny miejsca wypadku i sporządzili niezbędną dokumentację. Zatrzymali też dowody rejestracyjne
uszkodzonych pojazdów. Teraz śledczy dokładnie wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
Kolejny raz przypominamy, że za kierowanie w stanie nietrzeźwości, oprócz 2-letniego więzienia, sprawcy grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych. Poza karą wymierzaną przez Sąd sprawcy nie mogą liczyć
także na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela. Niejednokrotnie z własnej kieszeni, pokrywają spowodowane przez siebie szkody.

POLICJANCI POMOGLI RODZICOM 6-LATKI DOTRZEĆ DO SZPITALA
Do sytuacji doszło w niedzielę po południu, na drodze krajowej nr 78, przed wjazdem do miasta od strony Szczekocin. W tym czasie pełnili tam służbę policjanci z wydziału ruchu drogowego. Przy ich radiowozie
zatrzymał się kierowca, który wiózł poparzoną 6-letnią dziewczynkę. Mężczyzna poprosił mundurowych o
pomoc w pokonaniu zakorkowanej drogi. W związku z tym, że stan zdrowia dziewczynki wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej, policjanci podjęli decyzję o przewiezieniu jej do szpitala. Zabrali ranne dziecko i
jego matkę do radiowozu i używając sygnałów pojazdu uprzywilejowanego szybko przetransportowali do
szpitala.

ZAATAKOWAŁ POLICJANTA NOŻEM
• MECHANIKA
• ZBIEŻNOŚĆ
• GEOMETRIA
• DIAGNOSTYKA
• WULKANIZACJA
• TŁUMIKI-SPAWANIE
• SZCZELNOŚĆ
KLIMATYZACJI

Do zdarzenia doszło w jednej z małych miejscowości na terenie gminy Ogrodzieniec. Policjanci zostali tam
wezwani na interwencję domową. Z informacji wynikało, że syn zgłaszających po raz kolejny skradł pieniądze
i przeznaczył je na alkohol. Po wejściu do mieszkania, na widok mundurowych mężczyzna chwycił w dłoń
30 cm nóż i gwałtownie ruszył z nim w kierunku policjanta, próbując mu zadać cios w brzuch. Zaatakowany
funkcjonariusz skutecznie odparł atak i obezwładnił napastnika. Na szczęście nie doznał żadnych obrażeń.
Zatrzymany 48-latek trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Za takie przestępstwo grozi od 1 roku do 10 lat więzienia. Na wniosek śledczych
Sąd Rejonowy w Zawierciu zastosował wobec niego 3 miesięczny areszt

NIE MA PRZYZWOLENIA NA ŁAMANIE PRAWA W SZEREGACH POLICJI
Około 16.40, dyżurny zawierciańskiej komendy otrzymał informację o obywatelskim zatrzymaniu nietrzeźwego kierującego na ul. Szkolnej w Łazach. Kierowca volkswagena jechał całą szerokością jezdni. Okazało się że jest to 40-letni policjant, pracujący w komendzie w Zawierciu, przebywający od kilku dni na
tzw. „wolnym”. Na miejscu zdarzenia obecny był prokurator. Funkcjonariuszowi pobrano mu krew do badań i zatrzymano w policyjnym areszcie. Zatrzymany
funkcjonariusz to policjant Wydziału Kryminalnego zawierciańskiej komendy z 12 letnim stażem służby. Sporządzone materiały przekazano do dalszego
prowadzenia prokuraturze. W policji nie ma miejsca dla osób, które łamią prawo. Każda tego typu sytuacja będzie od razu badana, a sprawcy mogą spodziewać się surowych konsekwencji. Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu natychmiast zawiesił zatrzymanego policjanta w czynnościach służbowych oraz
wszczął wobec niego postępowanie zmierzające do zwolnienia go ze służby.

W CZASIE WOLNYM OD SŁUŻBY ZATRZYMAŁ PIJANEGO TRAKTORZYSTĘ
Policjantem jest się przez całą dobę. To nie praca, a służba - każdy, kto decyduje się na wstąpienie w szeregi
Policji doskonale o tym wie. Tym razem policjant z Komisariatu Policji w Łazach w czasie wolnym od służby
zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Około 14.40 w miejscowości Wola Libertowska zauważył młodego traktorzystę, który jechał całą szerokością jezdni. Po zatrzymaniu wyczuł od niego silną woń alkoholu. O zdarzeniu
powiadomił dyżurnego zawierciańskiej komendy. Przybyli na miejsce mundurowi zbadali stan trzeźwości
kierującego. Miał on blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Nastolatek nie posiadał także prawa jazdy. Traktor, którym jechał po drodze publicznej nie był zarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia.
O dalszym losie pijanego kierowcy zadecyduje sąd.

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

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

Skup Samochodów

BED-CAR

do
10 tys.
PLN

PŁACIMY NAJLEPSZE CENY!

• Własny Transport
• Skupujemy auta
bez opłat, całe,
powypadkowe.
• Wycena przez telefon w parę minut
• Prowadzimy usługi AUTO-LAWETĄ

Tel.: 661-982-860

Informacje
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv LEGIONY
Reżyseria: Dariusz Gajewski; Gatunek: Wojenny; Produkcja: Polska
2019-10-30 11:00 - 2D (Oryginalny)
vv ZŁE MIEJSCE
Reżyseria: Frank Sabatella; Gatunek: Horror; Produkcja: USA
2019-10-29 19:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-10-30 19:00 - 2D (Napisy pl)
vv RODZINA ADDAMSÓW
Reżyseria: Conrad Vernon, Greg Tiernan; Gatunek: Animacja, Familijny; Produkcja: Kanada, USA, Wielka Brytania
• 2019-10-29 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-10-30 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-11-02 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-11-02 17:00 - 2D (Dubbing)
• 2019-11-03 11:00 - 2D (Dubbing) • 2019-11-03 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-11-04 17:00 - 2D (Dubbing) • 2019-11-05 17:00 - 2D (Dubbing)
• 2019-11-07 17:00 - 2D (Dubbing)
vv NIEPLANOWANE
Reżyseria: Chuck Konzelman, Cary Solomon; Gatunek: Dramat; Produkcja: USA
• 2019-11-02 19:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-11-03 19:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-11-04 19:00 - 2D (Napisy pl) • 2019-11-05 19:00 - 2D (Napisy pl)
• 2019-11-07 19:00 - 2D (Napisy pl)

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ
• PROTEZY
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ
• PROTEZY ZĘBOWE

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

WYBIELANIA

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum"
zaprasza na premierowy program

Kabaretu Ani Mru-Mru
pt. „CIRQUE DE VOLAILLE”
Sala widowiskowa MOK "Centrum"
8 listopada 2019r., godzina 17:30, 20:00
- bilet w cenie 60 zł
(bilety do nabycia: kupbilecik.pl, biletyna.pl, ebilet.pl)

„Dziadek do Orzechów”
w wykonaniu Royal Lviv Ballet
Fenomen w historii baletu - wzorzec klasycznego piękna,
niezmiennie ujmujący publiczność, a zarazem najpoważniejsze
wyzwanie dla tancerzy i choreografów. Balet Piotra Czajkowskiego przenosi nas do baśniowej krainy tańca i muzyki. W wigilijny wieczór mała dziewczynka dostaje w prezencie tytułowego
Dziadka do orzechów, który w jej śnie staje się księciem z bajki,
a ona jego księżniczką.

15 listopada 2019 - godz. 18:00
Sala widowiskowa MOK "Centrum"
Organizator: MORNINGSTAR MUSIC AGENCY
Sprzedaż biletów / kontakt: 790 517 791, 537 970 618
https://www.kupbilecik.pl/imprezy/32766
/Zawiercie/Royal+Lviv+Ballet/

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM"
zaprasza na spektakl teatralny pt.

NERWICA NATRĘCTW
autorstwa LAURENTA BAFFIE
SALA WIDOWISKOWA MOK "CENTRUM"
23 listopada 2019r., godz. 17:00; Bilet: 95 zł
gwarekzawiercianski@wp.pl
GwarekZawiercianski

Wydawca:

Gwarek Media i Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Redaktor naczelny:

698 805 242
www.gwarek-zawiercianski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

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

www.MEBLEbenek.pl

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

Nie Czekaj i Dołącz
do Najlepszych!

REKLAMA W GAZECIE
już od 50 PLN

 698 805 242

"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

CENY

JUŻ OD 10 zł/m2

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy
do współpracy

tel. 32 672-29-89

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

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

Poręba
ul. LWP 24A
tel. 785-993-444

NOW
Y

Kroczyce
ul. Żarecka 2
tel. 667 640 667

• POMAGAMY W UZYSKANIU DOTACJI
• BEZPŁATNE WYCENY I DORADZTWO
• ATRAKCYJNE CENY

• BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH
• DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, TAKŻE Z DOFINANSOWANIEM Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
• INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE Z PROGRAMU „MÓJ PRĄD”
• PRZYŁĄCZA GAZOWE
tel. 539 308 767, 796 450 490 • e-mail: biuro@smartenergy.net.pl • www.smartenergy.net.pl

