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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

SPRZEDAŻ WĘGLA
WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

Tel. 728 122 613

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

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
• SPAWANIE ALUMINIUM
• SZCZELNOŚĆ
KLIMATYZACJI

EKOPAL XXI Tomasz Rudy MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA 24h
SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

• ZŁOM STALOWY
• ŻELIWO
• METALE KOLOROWE
Łazy
ul. Brzozowa 29

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

tel. 603 387 695
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.

AKTYWNA
PIANA XXL

• SZCZOTKA
• SPECJALNY ŚRODEK
DO OPRYSKU FELG

• TYLKO U NAS!
1 minuta (60 s.) = 1 zł
• ROZMIENIARKA

42-400 Zawiercie, ul. Porębska 31 (koło TESCO)

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

Umów się z agentem PZU
Marcin Dubiński
ul. Piłsudskiego 113, 42-400 Zawiercie
UWAGA ZMIANA ADRESU SIEDZIBY
tel. kom. 693 455 625
mdubinski@agentpzu.pl

ODKURZACZ
3 minuty (180 s.)
za 1 zł !!!

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny
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Informacje

BIURO RACHUNKOWE

Wnioski w sprawie organizacji bezpłatnego
dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego
do przedszkola, szkoły lub ośrodka
Przypominamy, że do 30 czerwca 2020 roku można składać wnioski w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do
przedszkola, szkoły lub ośrodka na rok szkolny 2020/2021.
Bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu lub zwrot kosztów przejazdu
razem z opiekunem zapewnia się:

KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE I PRAWNE
ZAPEWNIAMY:

• Doradztwo przed założeniem
działalności gospodarczej.
• Kompleksowe prowadzenie księgowości
(KPiR, Księgi Handlowe, Ryczałt)
• Obsługę prawną
osób fizycznych i firm

tel: 793 700 099

Uczniom niepełnosprawnym, których
kształcenie i wychowanie odbywa się
na podstawie art. 127 ustawy Prawo
oświatowe, w czasie przewozu do
najbliższej szkoły podstawowej,
a uczniom z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym - także
do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym uczeń
kończy 21. rok życia.

Dzieciom i młodzieży, o których
mowa w art. 36 ust. 17 ustawy
Prawo oświatowe, a także dzieciom
i młodzieży z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, w czasie przewozu
do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym
kończą:

A. 24 rok życia w przypadku uczniów
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna,
B. 25 rok życia w przypadku uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych.
Wniosek do pobrania na
stronie zawiercie.eu

Kolejne nowe laptopy dla uczniów

ul. Żyły 16, 42-400 Zawiercie
biuro@ksiegowi-doradcy.pl
www.ksiegowi-doradcy.pl

Niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom
objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy
Prawo oświatowe, w czasie przewozu do najbliższego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego.

Kupiliśmy 46 laptopów dla uczniów zawierciańskich
szkół podstawowych. Pieniądze udało się pozyskać
w ramach Programu Polska Cyfrowa.
Sprzęt dotarł już do Miejskiego
Zespołu Obsługi EkonomicznoAdministracyjnej Szkół. Kwota
dofinansowania wynosi ponad 100
tys. zł. Komputery trafią do rodzin

wielodzietnych 3+, znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej.
Wcześniej w ramach tego samego
programu udało nam się kupić 34
laptopy dla uczniów.

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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Aplikacja została przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest
to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS.
Baza danych zawiera informacje
o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane
kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju.Baza danych,
poprzez sieć redaktorów lokalnych,
aktualizowana jest w systemie ciągłym,
w związku z czym zaleca się zapewnienie okresowego dostępu do sieci
Internet, podczas którego następuje
automatyczna aktualizacja informacji.
Jest to narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp
do informacji o adresach i numerach
telefonów obiektów policyjnych oraz
kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi
na terenie kraju.Aplikacja została
przygotowana z myślą o osobach, które
kontaktują się z Policją w sytuacjach
innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.

Jednak w nagłych przypadkach należy
korzystać z numerów alarmowych 112
lub 997.

Po włączeniu usług lokalizacyjnych
w telefonie aplikacja sama odnajdzie
najbliższy policyjny obiekt, wskaże
trasę dojścia lub dojazdu.

„Moja Komenda” umożliwia również
wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy
lub kodzie pocztowym oraz podgląd
siedziby jednostki w trybie „Street
view”.

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Policji zależy, aby
funkcjonariusze byli bliżej nas, dlatego
aplikacja posiada również funkcję wyszukiwania „policjantów pierwszego
kontaktu” czyli dzielnicowych.

Wystarczy, że wprowadzą Państwo
miejscowość, nazwę ulicy i numer
posesji, a aplikacja wyszuka dzielnicowego, który dba o ten rejon.
Dzielnicowych można wyszukiwać
także po ich imionach i nazwiskach.
Dla ułatwienia Państwu obsługi,
w przypadku małych miejscowości, wystarczy wpisać samą nazwę
miejscowości.
Dzięki aplikacji mogą Państwo odnaleźć najbliższą jednostkę Policji,
sprawdzić jak nazywa się dzielnicowy,
uzyskać pełne dane teleadresowe i po-

łączyć się z nim jednym kliknięciem,
jak też wysłać wiadomość e-mail.

Warto podkreślić, iż w Policji dla
Państwa wygody, wprowadzono zasadę stałego numeru telefonu komórkowego oraz adresu email, który jest
„przypisany” do określonego rejonu
służbowego, nawet w sytuacji zmiany
personalnej na stanowisku dzielnicowego, dane te nie ulegają zmianie.

Dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo, stąd też w sytuacji kiedy
dzielnicowy nie odbiera służbowego
telefonu komórkowego, aplikacja jednym kliknięciem przekieruje Państwa
jednostek, w których pełnią oni służbę
gdzie uzyskają Państwo informację dotyczącą dostępności dzielnicowych.

Podane adresy mailow y ułat w i
Państwu kontakt z dzielnicowym, ale
nie służy do składania formalnych zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Aplikacja „Moja
Komenda” zapewnia również bezpośredni dostęp do portali internetowych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Policji, jak i mediów społecznościowych.

Serwis samochodów osobowych
Diagnostyka komputerowa
Wymiana filtrów i oleju
Napełnianie klimatyzacji
Wymiana i wyważanie opon
Naprawa zawieszenia, hamulców itp
Remonty i wymiany silników
Wymiana sprzęgieł i kół zamachowych
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

POJEMNIKI
NA POPIÓŁ
Przypominamy, że od 17 czerwca ZGK Zawiercie
sukcesywnie dostarcza mieszkańcom pojemniki na popiół. Ma to związek z rozpoczęciem od 1 lipca 2020 roku - selektywnej zbiórki popiołu na terenie Gminy Zawiercie.
Poniżej podajemy harmonogram dostarczania
pojemników na kolejne dni:
23.06.2020 r. - rejon 4 Kromołów
24.06.2020 r. - rejon 5 Borowe Pole, Rolnicza, Szkolna
25.06.2020 r. - rejon 5 Borowe Pole, Rolnicza, Szkolna
26.06.2020 r. - rejon 6 Centrum,
3-go Maja, mostowa, Kosowska Niwa, Marciszów
27.06.2020 r. - rejon 6 Centrum,
3-go Maja, mostowa, Kosowska Niwa, Marciszów
29.06.2020 r. - rejon 7 Zuzanka
30.06.2020 r. - rejon 8 Stawki, Miodowa, Dąbrowica
W pierwszej kolejności pojemniki dostarczane są do mieszkańców, którzy
w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych w Urzędzie Miejskim w Zawierciu wskazali, że wytwarzają popiół.
Osoby, które wytwarzają popiół, a nie otrzymały pojemnika zgodnie z harmonogramem, proszone są o kontakt ze spółką, by ustalić termin dostarczenia lub
odbioru pojemnika.
W przypadku nie zastania Państwa w domach przez Naszych pracowników,
pojemniki będą do odbioru indywidualnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zawierciu przy ulicy Krzywej 3. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -18 i w soboty w godzinach 9 -13.
informacje można uzyskać pod numerem nr tel. 32 67 213 93 w godzinach od
7 do 15 lub w przypadku odbioru pojemnika samodzielnie z PSZOK informacje
można uzyskać pod numerem telefonu: 32 67 234 84 w godzinach pracy PSZOK.

Program „Moja Woda”. Można
pozyskać do 5 tysięcy złotych
Drodzy mieszkańcy. Informujemy o możliwości pozyskania dotacji w wysokości do 5
tys. zł na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Program
„Moja Woda” to inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i będzie realizowany w latach 2020-2024.
Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie
retencji na terenie posesji przy
budynkach jednorodzinnych oraz
wykorzystywanie zgromadzonej
wody opadowej i roztopowej na
terenie nieruchomości objętej
przedsięwzięciem.
Każda osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem
domu jednorodzinnego będzie
mogła otrzymać dotację do 5000
zł, jednak nie więcej niż 80%
kosztów kwalifikowanych, które
zostaną poniesione po 1 czerwca
2020 r.

Według programu kosztami kwalifikacyjnymi są: zakup, montaż,

budowa, uruchomienie, instalacji
takich jak:
• przewody odprowadzające
wody opadowe zebrane
z rynien, wpustów do
zbiornika nadziemnego;
podziemnego, otwartego lub
zamkniętego, szczelnego
lub infiltracyjnego;
• instalacje rozsączające,
zbiornik retencyjny
nadziemny, podziemny,
otwarty lub zamknięty,
szczelny lub infiltracyjny;

• elementy do nawadniania
lub innego wykorzystania
zatrzymanej wody;
pozwalających na
zagospodarowanie wód

DZIAŁKI BUDOWLANE
NA SPRZEDAŻ

opadowych lub roztopowych
na terenie nieruchomości
objętej przedsięwzięciem.

Od 1 lipca 2020 r. wnioski będzie
można składać do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i G o s p o d a rk i Wo d ne j
w Katowicach. Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie:
https://nfosigw.gov.pl pod linkiem: https://nfosigw.gov.pl/kontakt/inne-organizacje/wfosigw.
Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SZCZEKOCINACH
Osiedle wypoczynkowo-mieszkaniowe przy drodze do Bógdału

ILOŚĆ DZIAŁEK
BUDOWLANYCH: 48 sztuk.
POWIERZCHNIA
CAŁOŚCIOWA: 13,7735 HA
POWIERZCHNIE
DZIAŁEK BUDOWLANYCH
OD 0,23 A DO 0,30 A

Kontakt:
34 345 90 25
697 597 852

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

USŁUGI ROZSIEWU
pylistych i granulowanych
nawozów wapiennych
TEL: 606 322 291

Informacje

Świadczymy 24 godzinny serwis produktów firmy LG
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Powiat Zawierciański jako Partner KSOW, uzyskał wsparcie na organizację wydarzenia pt.: SMAKI JURY, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

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

500 200 941

Poprzez to wydarzenie chcielibyśmy, by rozbudzona została
tożsamość regionu, w którym to,
co jurajskie znaczy: najlepsze. By
mieszkańcy miasta dowiedzieli
się, które przetwory produkowane
są na Jurze i które firmy przetwórcze należy utożsamiać z naszym
regionem. Chcemy też przekonać,
że lokalny folklor i tradycyjne obrzędy są piękne, warte promowania
i wspierania – świadczą o tym, że
„jurajskość” to nasze bogactwo

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

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

i dziedzictwo. Podczas trwania
wydarzenia rolnicy będą mieli
możliwość uzyskania informacji
od pracowników instytucji, zajmujących się wsparciem w zakresie
pozyskiwania środków unijnych
i bezpośrednio z nimi porozmawiać.
Celem akcji jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich poprzez organizację
jednodniowego wydarzenia plenerowego pt.: „SMAKI JURY”.
Wydarzenie zorganizowane zostanie w Zawierciu. Przewidywany
termin wydarzenia to sierpień 2020
r.

Wydarzenie „Smaki Jury” z pewnością pomogą w zapoznaniu mieszkańców z kulturą, przedsiębiorczością oraz możliwościami jakie
daje jurajska wieś oraz zwiększy
poczucie tożsamości mieszkańców
Jury jako regionu spójnego, dobrze
zorganizowanego, z rynkiem lokalnych produktów.
•promocja zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich
•zwiększenie poczucia

•zapoznanie Dzięki relacjom na
portalach społecznościowych
publikowanych przez partnerów
operacji oraz uczestników
(na prywatnych profilach)

– promocja wydarzenia
będzie znacznie szersza,
z pewnością przekroczy
liczbę 2 tys. osób, które
o wydarzeniu się dowiedzą
i poznają jego założenia za
pośrednictwem informacji oraz
zdjęć. Udział w imprezie dla
wszystkich uczestników będzie
nieodpłatny, uczestnikom
przekazane zostaną materiały
promocyjne i informacyjne,
porady z zakresie korzystania
z PROW 2014-2020 i innych
możliwości pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej
dla wszystkich uczestników
wydarzenia udzielane będą
przynajmniej na 2 stoiskach.

Partnerami projektu są: Gmina
Szczekociny, Śląsk i Ośrodek
Doradzt wa Rolniczego
w Częstochowie oraz Gmina
Włodowice.

Z uwagi na charakter operacji –
w związku z trwającą epidemią
- Partner KSOW zastrzega sobie
prawo odstąpienia od organizacji
wydarzenia lub po uzgodnieniu
z Instytucją Zarządzającą: organizację wydarzenia w innym niż
wskazany terminie albo organizację
wydarzenia w węższym zakresie.
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Ideą projektu jest pokazanie bogactwa jurajskiej wsi – wszystkich jej
„smaków” związanych z kulturą obszaru, folklorem, lokalną kuchnią,
produkcją rolną, przetwórstwem.
W tym celu planowana jest organizacja w Zawierciu, mieście będącym
stolicą powiatu zawierciańskiego
– jednodniowego wydarzenia plenerowego, podczas którego zaprezentujemy piękno jurajskiej
wsi, a jednocześnie umożliwimy
nawiązanie bezpośrednich kontaktów mieszkańcom Zawiercia z rolnikami, którzy mogą sprzedawać
warzywa, owoce i produkty z własnych gospodarstw. Dzięki temu
wydarzeniu mieszkańcy poznają
rolników, lokalne przetwórnie soków i warzyw oraz mleczarnie i produkty mleczarskie tu produkowane.

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

SYN_OPTYK
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Porady kulinarne:
czy temperatura ma znaczenie?
Według badań 8 na 10 Polaków przygotowuje potrawy w domu, a w kuchni spędza 6,1 godziny w ciągu tygodnia. Z drugiej strony ponoć zaledwie
30% osób gotuje dla przyjemności.
Dlaczego? Być może wynika to
z efektów, jakie uzyskujemy i najchętniej „oddalibyśmy fartucha”.
Często nie wiemy bowiem jak przygotowywać dania, aby wydobyć
z nich odpowiedni smak. A temperatura, czy czas przyrządzania potrawy
mają duże znaczenie. Poniżej porady
kulinarne, o których warto pamiętać
podczas gotowania.
W jakiej temperaturze
gotować rosół?

Rosół – król niedzieli, gości na wielu
polskich stołach, niezależnie od okazji. Według sondażu „Sto pytań na
stulecie niepodległości” to właśnie
rosół jest wyborem nr 1 Polaków,
przeganiając nawet pomidorową.
Pierwszy przepis na tę zupę znaleźć można w książce kucharskiej
„Compendium ferculorum, czyli
zebranie potraw” wydanej w 1682
roku. W jaki sposób zatem przygotować tę zupę? Najważniejszym
czynnikiem wpływającym na smak
rosołu są czas i temperatura gotowania. To właśnie one wpływają na
późniejszy smak dania. Optymalna
temperatura gotowania rosołu wynosi 85 °C. Dlaczego? W wyższych
temperaturach (np. 95 °C) aromat
mięsa przestaje być tak intensywny,
a potrawa nabiera gorzkiego smaku.
Z kolei, jeśli temperatura wynosi poniżej 85 °C, rosół może mieć krwisty, metaliczny posmak.
W jakiej temperaturze
gotować jajka?

Gotowanie jajek bywa pierwszą
czynnością kulinarną, jaką naby-

wamy w dzieciństwie. I mimo że
jest to dosyć prosty
produkt, to obróbka
termiczna wciąż
bywa wyzwaniem
dla w ielu z nas.
W jakiej temperaturze najlepiej jest
je ugotować? Czas
gotowania zależy od efektu, jaki zamierzamy uzyskać. Warto zacząć od
podgrzania wody do temperatury ok.
100 stopni, a następnie jajko (uprzednio przechowywane w pokojowej
temperaturze) umieścić w wodzie.
Dzięki temu będziemy mieć pewność w kwestii czasu, jaki spędziło
w garnku, a co za tym idzie, łatwiej
będzie nam przygotować jajko na
miękko (ok. 3,5 minuty gotowania)
lub na twardo (powyżej 8 minut).
Idealna temperatura tłuszczy

Smażenie potraw zazwyczaj odbywa
się w temperaturze powyżej 100°C.
Warto jednak pamiętać o tzw.
punkcie dymienia, czyli temperaturze, przy której tłuszcz zaczyna
rozpadać się na glicerol i wolne
kwasy tłuszczowe, a co za tym idzie
- traci wszelkie własności odżywcze.
W kolejnym etapie powstaje akroleina. Wydziela się w postaci gryzącego dymu, obniżając walory smakowane, a dodatkowo uważana jest za
czynnik rakotwórczy. W jaki sposób
dobrać zatem odpowiednią temperaturę, aby przygotowane danie było
smaczne? Poniżej porady kulinarne,
które mogą stanowić podpowiedź:

KĄCIK KULINARNY

SAŁATKA Z BURACZKAMI,
PRZEPYSZNA

Sałatka z buraczkami, przepyszna prosta w zrobieniu. Czy można chcieć
czegoś więcej ? Dziesięć minut pracy i gotowe. Uwielbiam takie przepisy.
Tą sałatkę zabrałam ze sobą do pracy, ale spokojnie jak zrobisz ją zwiększając ilość składników to może być sałatką na przyjęciu. Połączenie takich
smaków jest naprawdę pyszne.
Sałatka z buraczkami
(na 2 porcje do
pudełka do pracy)

• Masło klarowane – temperatura
dymienia wynosi ponad 250°C
(idealnie nadaje się do smażenia
na głębokim tłuszczu).
• Masło – temperatura
dymienia wynosi ok. 170 °C

• Smalec – temperatura
dymienia wynosi 200°C
(ze względu na wysoką
zawartość nasyconych kwasów
tłuszczowych, nie jest to tłuszcz
korzystny dla zdrowia).
• Olej rzepakowy rafinowanytemperatura dymienia
wynosi ok. 204 °C
• Olej lniany nierafinowanytemperatura dymienia
wynosi ok. 107 °C

• Olej słonecznikowy
rafinowany - temperatura
dymienia wynosi ok. 227 °C

• Olej kokosowy rafinowany ze
stabilizatorami - temperatura
dymienia wynosi ok. 232 °C
• Oliwa z oliwek Extra Virgin
- temperatura dymienia
wynosi ok. 191 °C

v COMM PLACE

• dwie garści miksu sałat
• buraki gotowane
po 1 na osobę
• czerwone pomarańcze
po 1 na osobę, obrane
i pokrojone w kostkę
• 2 plastry koziej rolady
( takiej wąskiej )
• świeżo mielony pieprz
• szczypta chili
• oliwa z oliwek
Do pudełeczka przekładamy
sałatę, na niej układamy pokrojone w plasterki buraki, na to
dajemy pokrojoną w kawałeczki
pomarańczę.
Dodać pokruszony ser, doprawić
chili, posypać pieprzem, skropić
oliwą i gotowe !
Prawda, że przepis jest prosty ?
A to połączenie smaków jest naprawdę przepyszne !

Ulla Pałka

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

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

BARRY

:
Barry to psiak w wieku 4-5 lat, wazy 35 kg, to
jego właściwa masa ciała. Nasze schronisko
jest miejscem w którym w końcu poczuł się
bezpieczny. Dotychczas miał bardzo złe
życie, ale co złe już za nim.
To, co my - opiekunowie w schronisku
możemy napisać to: Barry nie nadaje się
na psa na łańcuch. Potrzebuje mądrego,
konsekwentnego opiekuna, który niczego
nie będzie z nim robić na siłę. Bardzo lubi
zabawy z opiekunem. Barry nie przepada
za zabiegami weterynaryjnymi - trzeba do
niego podejść ze spokojem i zrozumieniem.
W schronisku, do opiekunów, jest przyjazny.
Przytula się, łasi, bardzo pragnie kontaktu.
Nie warczy, nie atakuje, nie gryzie. Psiak
bardzo ładnie chodzi na smyczy, lubi ruch
i bardzo potrzebuje takiej aktywności
codziennie. Ze względu na to, że psiak nie
miał dotychczas kontaktu z innymi psami wydamy go do nowego domu z innym
czworonogiem wyłącznie po zapoznaniu
się w schronisku. Barrego nie wydamy do
domu z bardzo małymi dziećmi.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy i w dobrej formie. Został
odrobaczony i odpchlony. Został zaczipowany i został wykastrowany.

KROKSIK

Z informacji jakie otrzymaliśmy wiemy, że
piesek nie ma właściciela - stracił go jakiś
czas temu i od tej chwili błąkał się bezdomny. "Tak sobie żył".
Kroks ma obecnie około 5-7 lat, jest średniej
wielkości; waży 17-18 kg i to jego właściwa
masa ciała.
Usposobienie:
Piesek dobrze reaguje na ludzi, na spacery
chodzi chętnie. Bardzo lubi głaskanie nad
ogonem i po grzbiecie.
Kroks ładnie chodzi na smyczy, nie ciągnie
i nie wyrywa się w trakcie spacerów, nie
zaczepia innych psów.
Obserwuje samochody; siada i czeka. Zachowuje się tak, jakby wypatrywał czy ktoś po
niego wróci.
Nie skacze po autach, nie oszczekuje
ich. Kroks nie jest specjalnie hałaśliwy.
Psiak z całą pewnością potrzebuje spokojnej,
zrównoważonej rodziny, w której na nowo
otworzy się na człowieka i zaufa.
Bardzo prosimy o dobry dom dla Kroksa.
Sporo przeszedł, teraz czas na prawdziwy,
troskliwy dom.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest u nas zaczipowany i został
wykastrowany.

HAPPY

Przedstawiamy Happy’ego - radosnego psiaka, który trafił pod naszą opiekę.
Happy ma około 3-5 lat, obecnie waży około
25 kg, jest w dobrej kondycji, zadbany.
Prawdopodobnie, przynajmniej przez część
swojego życia, Happy był trzymany na uwięzi, ale na szczęście nie ma złych zachowań.
Z całą pewnością psiak jest bardzo sprytny
i radzi sobie np. z pokonywaniem ogrodzeń
- wszystko byle być blisko ludzi.
Happy potrafi chodzić na smyczy, potrzebuje
ruchu, zabawy, aktywności, ale doskonale
współpracuje z ludźmi.
W pierwszych chwilach spaceru jest trochę
podekscytowany, ale zwraca uwagę na opiekunów i z pewnością będzie dobrze z ludźmi
współpracował.
Happy jest bardzo bystrym zwierzaczkiem;
lubi się bawić, na pewno można z nim wiele
zdziałać - zachowuje się jak typowy pies
pracujący - prawdopodobnie drzemie w nim
pies ras północnych.
Prosimy o dobry, aktywny dom dla naszego
psiaka. Z całą pewnością będzie rewelacyjnym towarzyszem wspólnych, rodzinnych
wędrówek.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i został
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
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KRZYŻÓWKA

SUDOKU

Poziomo:
1. Mały samochód na bezdroża
4. Klejnocik, bibelot
7. Napisała „Zabić drozda”
8. Kości klatki piersiowej
9. Ucierpieli w wypadku
10. Fryzura z upiętych
w węzeł włosów
11. Plamki na ciele hieny
12. Gulgoczący samiec
13. ... Kolberg, folklorysta i etnograf
16. Zakładane przez kłusowników
20. Pisemne sprawozdanie
z własnej pracy naukowej
21. Był nim Witold Zawadowski
22. Szeroki pas zawieszony
na szyi kapłana
23. Przynosi ulgę mięśniom

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

Pionowo:
1. Miasto nad jez. Niegocin
2. Obiekt klasy zerowej
3. Kot Gargamela
4. Zdobią ją ikony
5. Potrawa z nerek zwierzęcych
6. Kartoflane łupiny
14. Zdaje kolokwia
15. Głosił nauki Jezusa
17. Osoba budząca współczucie
18. Cecha gleb bielicowych
19. Duże wiadro z klepek

Wypełnij diagram w taki sposób,
aby w każdym wierszu, w każdej
kolumnie i w każdym z dziewięciu
pogrubionych kwadratów 3x3
znalazło się po jednej cyfrze
od 1 do 9.

• AUTO-HANDEL
SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW KLASY PREMIUM
• WULKANIZACJA
• KLIMATYZACJA
- ODGRZYBIANIE - PRZEGLĄDY - SERWIS

NIE CZEKAJ I DOŁĄCZ
DO NAJLEPSZYCH!
POMOC
DROGOWA

Docieramy
bezpłatnie do ponad
40 miejscowości!

REKLAMA W GAZECIE
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU
698 805 242, 510 190 038
gwarekzawiercianski@wp.pl

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW "PRZYJAŹŃ"
TACHOGRAFY CYFROWE
AKUMULATORY
KLIMATYZACJA

STARY CZYNNIK R134A: 229 zł*
NOWY CZYNNIK R1234YF: 349 zł*
* w cenie 100 g czynnika, za każde kolejne 100 g: stary czynnik 20 zł, nowy czynnik 60 zł
KLIENCI OSKP PRZYJAŹŃ - odgrzybianie klimatyzacji GRATIS!

Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 123D, tel.: 570 070 006
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Reklamy

AKTUALNE INFORMACJE
zawsze na

POLICJA

GwarekZawiercianski

6 ZDARZEŃ DROGOWYCH W ZAWIERCIU
W CIĄGU JEDNEGO DNIA - KIEROWCO JEDŹ OSTROŻNIE
Dnia 22.06.br na drogach powiatu zawierciańskiego doszło do 6 zdarzeń drogowych. Policja apeluje do kierowców
o przestrzeganie przepisów drogowych i nie lekceważmy warunków atmosferycznych
6 zdarzeń drogowych to bilans poniedziałku (22.06.br). Do 5 z nich doszło na terenie Zawiercia. Jedno miało miejsce
we Włodowicach. Około godz. 12:45 na ulicy Żareckiej 31-latek kierujący ciężarowym fordem na łuku drogi zjechał
na przeciwny pas jezdni i zderzył się z fiatem, którym podróżowało dwóch strażaków. Wszyscy uczestnicy zdarzenia
zostali zabrani do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci sporządzili wymaganą dokumentację
i zatrzymali dowody rejestracyjne uszkodzonych pojazdów.
Kolejne zdarzenie miało miejsce około godziny 14:00 w rejonie skrzyżowania ulic Inwestycyjnej i Podmiejskiej
w Zawierciu. Kierująca osobowym nissanem, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia ze
skodą i volkswagenem. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem.
Trzy godziny później w Zawierciu na ulicy Blanowskiej kierujący quadem podczas nieprawidłowego skrętu, doprowadził do bocznego zderzenia z audi. Podobnie, jak
w poprzednim przypadku kolizję zakończono mandatem karnym. W każdym z przypadków kierujący byli trzeźwi.

ŁAZY - POLICJANCI ZATRZYMALI DWÓCH NASTOLETNICH WANDALI

Płytki
już od

9 zł/m2

Najnowsze
Kolekcje!

TEL. 882-925-287

Zapewniamy
Transport!

Pon.-Pt. 8:00-17:00 / Sobota 8:00-14:00

ZAWIERCIE
ul. Sienkiewicza 38

Policjanci z Komisariatu Policji w Łazach zatrzymali dwóch nastolatków, którzy byli pod działaniem alkoholu, a ponadto 16-latek i jego o rok starszy kolega dokonali poważnych uszkodzenia mienia. Po pokonaniu ogrodzenia terenu byłej cementowni w miejscowości Wysoka, zaczęli rzucać kamieniami w stojące tam pojazdy. W sumie zniszczyli
kilkanaście szyb w ciągniku siodłowym, koparce, a także w znajdującej się tam lokomotywie spalinowej. Straty oszacowano łącznie na kwotę 2 tys. zł. 17-latek noc spędził w policyjnym areszcie. Kolejnego dnia usłyszał zarzuty, do
których się przyznał. Jego młodszy kolega został przesłuchany jako nieletni sprawca czynu karalnego. O jego losie
zadecyduje sąd rodzinny.
Policja przypomina, że za niszczenie, uszkodzenie lub czynienie niezdatnej do użytku cudzej rzeczy, grozi kara od 3
miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

UWAGA NA OSZUSTWA ZA POŚREDNICTWEM SMS-ÓW
Kolejny raz apelujemy o ostrożność i rozwagę w otwieraniu przesyłanych poprzez SMS-y lub e-maile linków. Oszuści pod pretekstem dopłaty do przesyłki bądź konieczności dezynfekcji paczki wyłudzają pieniądze z rachunków
bankowych.
Przekonała się o tym 40-letnia mieszkanka Zawiercia. Kobieta otrzymała wiadomość o konieczności dopłaty do
przesyłki. Kilka dni wcześniej faktycznie dokonała zakupu towaru, na którego przesyłkę czekała. Za pośrednictwem
przesłanego linku zalogowała się do banku i w ten sposób z kont bankowych, którymi dysponowała, zniknęło łącznie ponad 32 tys zł. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawców.
Ponownie przestrzegamy przed oszustami, podszywającymi się pod firmy kurierskie, którzy wzywają do uregulowania niedopłaty za przesyłkę, bądź kosztów dezynfekcji paczki.
Modyfikują oni metody swojego działania. Wprowadzają w błąd i wykorzystują nieświadomość osób. Przeważnie
wzywają do uregulowania niewielkich kwot, co dodatkowo usypia czujność. Dalszy schemat działania jest taki sam.
Odbiorca otrzymuje wiadomość z linkiem, po kliknięciu którego osoba jest przekierowana na rzekomą stronę internetową banku. W taki sposób pozyskują
dane, niezbędne do wykonania przelewów lub wyciągnięcia z kont gotówki.

ODPOWIEDZĄ ZA POSIADANIE KILOGRAMA AMFETAMINY
Zawierciańscy kryminalni we współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmującymi się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców zatrzymali w minioną sobotę dwóch mieszkańców Zawiercia.
W pojeździe, którym poruszał się 38-latek i jego 32-letni kolega, policjanci ujawnili dwa foliowe worki z białym
proszkiem. Była to amfetamina o łącznej wadze jednego kilograma. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
Zawierciańscy kryminalni wraz z policjantami z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwóch mieszkańców Zawiercia, podejrzewanych o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Przypuszczenia stróżów prawa się potwierdziły. W trakcie kontroli samochodu,
którym podróżował 38-latek i jego 32-letni kolega, policjanci znaleźli dwa foliowe worki z białym proszkiem. Przeprowadzone badania wykazały, że jest to amfetamina, z której można przygotować 10 tys. porcji dealerskich. Na
podstawie zebranych przez policjantów i prokuraturę materiałów, zawierciański sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn.

ZŁODZIEJE RUSZTOWAŃ ZATRZYMANI
W sobotę (6.06.br) w ręce zawierciańskich stróżów prawa wpadło dwóch mężczyzn, którzy udawali robotników.
39-latek i jego 33-letni kolega w kamizelkach odblaskowych rozbierali rusztowanie stojące przy jednym z prywatnych budynków przy ulicy Sienkiewicza w Zawierciu. Po krótkim policyjnym pościgu mężczyźni zostali zatrzymani.
W sobotnie południe dwaj mieszkańcy Zawiercia usiłowali ukraść elementy rusztowania elewacyjnego. 39-latek
i jego 33-letni kolega byli ubrani w odblaskowe kamizelki. Dzięki temu wyglądali, jak robotnicy w trakcie demontażu rusztowania przy jednym z prywatnych budynków przy ulicy Sienkiewicza w Zawierciu. Mężczyźni zostali spłoszeni, a po krótkim pościgu wpadli w ręce policjantów.

ŚMIERTELNY WYPADEK NA DK 78 NA WYJEŹDZIE Z KROMOŁOWA W KIERUNKU ŻERKOWIC ️

Czesci Motocyklowe
Daniel Szendzielorz

Do tragicznego zdarzenia doszło 4.06.br na ulicy Jurajskiej w Zawierciu-Kromołowie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że jadąca osobowym volkswagenem polo 23-latka, najechała na tył zatrzymanego bmw, którego
kierowca czekał na możliwość kontynuowania jazdy. Następnie kobieta zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie
doszło do zderzenia z pojazdem ciężarowym marki scania. Mieszkanka Szczekocin zginęła na miejscu. Policjanci
pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca wypadku i sporządzili wymaganą dokumentacje. Teraz zawierciańscy śledczy będą ustalać dokładne przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Na tym odcinku drogi krajowej
nr 78 przez 7 godzin był wstrzymany ruch.

,

tel.: 507-167-531 • 42-400 Zawiercie, ul. Żabia 41 a

MotoRiders - Części Motocyklowe Zawiercie

Bezpłatny bus zastępczy
na wypadek kolizji
Rozwiązania
dla
firm
Tel.: 883 384 925 • Infolinia: 801 011 416
www.kolizja.eu

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

C.R.C
car repair center

MaChina Paweł Bretner
KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

Blacharstwo
Lakiernictwo
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka komputerowa
Renowacja aut zabytkowych

798 445 572
Zawiercie, ul. Wojska polskiego 74

• Diagnostyka układu
• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna

KONKURENCYJNE CENY!!!

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

Informacje
• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ

DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE
DATA

ADRES

25.06

TELEFON

Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25

32 670 20 03

26.06 - 27.06

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1

32 672 10 44

28.06 - 29.06

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 672 17 90

30.06 - 1.07

Apteka Plus ul. Polska 46B

32 671 28 19

2.07 - 3.07

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

32 678 37 10

4.07 - 5.07

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15

32 646 62 35

6.07 - 7.07

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

32 494 13 50

8.07 - 9.07

Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10

32 672 11 54

10.07 - 11.07

Apteka Cefarm 36,6 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

32 674 20 09

12.07 - 13.07

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16

736 698 065

14.07 - 15.07

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

32 49413 02

16.07 - 17.07

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 672 19 64

18.07 - 19.07

Apteka ul. Reymonta 1

32 670 78 21

20.07 - 21.07

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

571 322 407

22.07 - 23.07

Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4

32 733 30 88

24.07 - 25.07

Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 670 01 61

26.07 - 27.07

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 670 22 22

28.07 - 29.07

Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 672 41 68

30.07 - 31.07

Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25

32 670 20 03

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.

Ruszyły zapisy na bezpłatną
kolonoskopię w znieczuleniu
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego.
Badaniami mogą zostać objęte:
• osoby w wieku 50 – 65 lat,
• osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego
pierwszego stopnia,u którego rozpoznano raka
jelita grubego,
• osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem
Lyncha
Kryterium wyłączenia stanowią objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz kolonoskopia
w ostatnich 10 latach.
Szpital Powiatowy w Zawierciu został realizatorem zadania w ramach Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych pn. „Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania
badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym
na lata 2019-2021”.

Gmina Ogrodzieniec uzyskała kolejne dofinansowanie
300 tys. zł na utworzenie i wyposażenie Dziennego
Domu Seniora w budynku Remizy OSP w Mokrusie a wszystko
W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "SENIOR+"
NA LATA 2015-2020 EDYCJA 2020.
gwarekzawiercianski@wp.pl
GwarekZawiercianski

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

510 190 038
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.
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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

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

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
Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

REKLAMA JUŻ OD 60 ZŁ BRUTTO
☎ 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 • Wierpka • 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

AKUMULATORY
CIĄGOWICE

Sprzedaż • Serwis • Wymiana

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

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

Zapraszamy do autoryzowanej
stacji obsługi akumulatorów

DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

tel. 32 671-90-41 • tel. kom. 502-034-851
www.startbat.pl

Pon. - Pt. 9.00 - 18.00
Sob. 9.00 - 13.00

Facebooku
MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

Czynne:

znajdź nas na

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

CENY

JUŻ OD 10 zł/m2

USŁUGI ZWYŻKĄ

21
metrów

Atrakcyjne
ceny!

O FE RTA

+48 608 394 729
+48 519 595 668

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

HURT-DETAL
• BOGATA OFERTA RĘKAWIC DLA KAŻDEJ BRANŻY!
• PRZYŁBICE, MASECZKI, OKULARY OCHRONNE
I INNE AKCESORIA BHP
• UBRANIA SPAWALNICZE
• OBUWIE OCHRONNE
• ODZIEŻ ROBOCZA
DOWÓZ NA TERENIE POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO GRATIS!!!

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

11 LISTOPADA 2/4, 42-400 ZAWIERCIE • TEL: 578 13 13 15, BIURO: 787 624 133

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
To oszczędność 2000 zł na rok
w porównaniu do zwykłego szamba!

SZEROKI ASORTYMENT
tel. 697 032 232
www.cisowa.com

