
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, Pradła, Rokitno Szlacheckie, Rudniki, Siedliszowice, Sierbowice, Smoleń, Sokolniki, 
SZCZEKOCINY, Szypowice, Turza, Udórz, Wierbka, WŁODOWICE, Zawada Pilicka, ZAWIERCIE, Zarzecze, Złożeniec, ŻARNOWIEC.

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

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 

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

tel. 669 502 000
inż. ŁUKASZ JANECZEK

42-400 ZAWIERCIE , ul. Łośnicka 12

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

tel: 733 749 921

Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

optyk.ogrodzieniec
polub nas na

Śledz nasna Facebooku!

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

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

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

DACHY PRODUCENT
• BLACHY TRAPEZOWE

• BLACHODACHÓWKI

• OBRÓBKI DEKARSKIE

• RYNNY

• AKCESORIA

• TRAPEZOWANIE BLACH

• OBMIARY DACHÓW

• WŁASNY TRANSPORT

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny

REAL
IZAC

JA

W 24 GOD
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BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM I DOMÓW:
ALARMY • KAMERY • ANTENY • WIDEODOMOFONY

SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO

OD 23 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.

Umów się z agentemPZU

Marcin Dubiński
ul. Piłsudskiego 113, 42-400 Zawiercie
tel. kom. 693 455 625
mdubinski@agentpzu.pl
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Wygrać z chorobą
Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi w Zawier-
ciu zwraca się z apelem do mieszkańców naszego miasta i powiatu o zgła-
szanie się na badania profilaktyczne i przesiewowe. 
- Rak wcześnie wykryty może 
być wyleczony. My, czyli człon-
kinie SAiOzPO, jesteśmy tego 
przykładem. Wiele z nas jest już 
kilkanaście czy nawet ponad dwa-
dzieścia lat po przebyciu choroby 
nowotworowej i cieszymy się do-
brym zdrowiem. Jednak nie lek-
ceważymy wizyt i badań kontro-
lnych, nie odwlekamy ich nawet 
w dobie pandemii – mówi Prezes 
Stowarzyszenia Amazonek i Osób 
z Problemami Onkologicznymi 
w Zawierciu, Czesława Cierpińska.
Przedstawiciele stowarzyszenia 
zachęcają wszystkich, którzy mają 
jakieś niepokojące objawy o zgła-

szanie się do lekarzy i wykonywa-
nie podstawowych badań.
- Nie rezygnujmy z zaproszeń na 
badania profilaktyczne i prze-
siewowe (mammografia, USG, 
kolonoskopia). One mogą urato-
wać nam życie – dodaje Czesława 
Cierpińska.
W razie jak ichkolwiek wąt-
pliwości można kontaktować 
się z Koordynatorem Pakietu 
Onkologicznego w Zawierciu, 
Małgorzatą Grabowską (tel. 885 
999 177).

 v zawiercie.eu

Gratulacje dla jubilatów
Zawierciański Urząd Stanu Cywilnego gościł 11 wspaniałych par, które 
świętowały 50-lecie pożycia małżeńskiego. Życzenia przekazali Prezydent 
Zawiercia Łukasz Konarski i Kierowniczka USC Jolanta Bujak.
J u b i l a c i  t o :  J a d w i g a 
i Wiesław Domagałowie, Grażyna 
i Waldemar Chojnaccy, Maria 
i Andrzej Klenkowie, Wanda 
i Tadeusz K luzowie , Zof ia 
i Wiesław Mrozowie, Maria 
i Kazimierz Piłkowie, Krystyna 
i Alfred Piotrowscy, Elżbieta i Jerzy 
Słuszniakowie, Krystyna i Zdzisław 
Wronowie, Teresa i Ireneusz 
Wróblewscy, Grażyna i Zdzisław 
Wójcikowie.
 Ze względów bezpieczeństwa 
każda z par przyjmowana była in-
dywidualnie, z zachowaniem wy-
mogów sanitarnych.

 v zawiercie.eu

HURT - DETAL

Zawiercie, ul. Widok 1 tel. 510 115 055, 501 278 135, 505 252 936

pon. - pt. 9.00 - 17.00, sob. 9.00 - 13.00

Kolormax Zawiercie- sprawdź aktualne promocje!

FARBY / LAKIERY
PODKŁADY / EMULSJE

SILIKONY / SPRAYE

AKCESORIA
LAKIERNICZE I MALARSKIE

KOSMETYKA SAMOCHODOWA

- BOLL
- NOVOL
- Spectral
- Farecla
- Sonax
- Gold Car
- Troton
- Perfect
- Plak
- K2
- Formula 1
- Menzerna
- 3M
- Senso
- Nielsen
- Italko
- APP
- Motip

- Śnieżka
- Cynkal
- Dulux
- Nobiles
- Dekoral
- Altax
- Jedynka
- Tajonit
- Bielinka
- Pilmas
- Dimer
- Bakrylex
- Blue Dolphin
- Drewnochron
- Farbowap
- Vidaron
- Renoskór
- QMar

Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 4/11
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

NASIONA
PODŁOŻA OGRODNICZE

SADZONKI:
seler, por, sałata, sałata lodowa,

truskawki, poziomki, majeranek, melisa,
szczypiorek, oregano, lubczyk, mięta,

koper, pietruszka, rabarbar

POCZTA KWIATOWA
URODZINY, IMIENINY
A MOŻE ROCZNICA?
ZAMÓW KWIATY
Z DOWOZEM

TEL: 504 853 998

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

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

O
F

E
R

T
A

Informacje
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Otwarcie wystawy IPN
Do 11 maja na placu św. Jana Pawła II można oglądać wystawę „TU rodziła się 
Solidarność rolników”. Zawiercie jest jednym z 17 miast, w których pojawiły 
się ekspozycje. Założeniem, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, 
wystawy jest zwrócenie uwagi na rolę, jaką rolnicza „Solidarność” odegrała 
w zmaganiach o wolną Polskę. 
W otwarciu uczestniczyła Zastępca 
Prezydenta Małgorzata Benc, która 
przez wiele lat była również szefową 
Biura Terenowego Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność”.
W 40. rocznicę narodzin rolniczej 
„Solidarności” Instytut Pamięci 
Narodowej otworzył w całej Polsce 
regionalne wystawy pokazujące 
powstawanie NSZZ „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych. Na tere-
nie obecnego województwa śląskiego 
impuls do powstania niezależnych 
rolniczych inicjatyw związkowych 
dało dynamiczne tworzenie się struk-
tur NSZZ „Solidarność”.
- Warto zwrócić uwagę na znacze-
nie, jakie dla rolniczej „Solidarności” 

miały tereny pogranicza 
wielkiego przemysłu 
i gmin rolniczych, takie 
jak ziemia zawierciań-
ska. To bowiem - w dużej 
mierze - za sprawą licz-
nych na takich obszarach 
chłoporobotników, idee 
Solidarności trafiały z hal 
fabrycznych pod przysłowiowe strze-
chy – podkreślała podczas inaugura-
cji Małgorzata Benc.
W otwarciu wystawy uczestniczyli 
również: dr Andrzej Sznajder - 
dyrektor katowickiego oddziału 
IPN, autor wystawy Ryszard 
Mozgol - naczelnik Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej IPN 
w Katowicach, Paweł Sokół - wice-

starosta zawierciański oraz Andrzej 
Grela i Ryszard Mikołajczyk - człon-
kowie Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”, który 
prężnie działał także na terenach 
ziemi zawierciańskiej. Ekspozycja, 
po pokazach w regionach, zostanie 
zaprezentowana w Warszawie.

 v zawiercie.eu

Mamy dotację!
Wspólnie z Fundacją Fly with Art (m.in. projekt Polscy Projektanci Szkła) oraz 
Anitą Bialic złożyliśmy do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu wniosek o dofinansowanie projektu „Sztuki Wizualne”.
Efekt? Nasz projekt znalazł się na 24 
pozycji wśród 45 projektów (w konkur-
sie brało udział ponad 700 projektów) 
wybranych przez Zachętę-Narodową 
Galerię Sztuki do realizacji w 2021 
roku.
Wystawa, prezentująca kolekcje 
szkła kryształowego i prasowanego 
związanego z regionem Zagłębia 
Dąbrowskiego, zostanie zaprezen-
towana w kilku miastach w połu-
dniowej Polsce. Znajdą się na niej 
nie tylko prace ze zbiorów Galeria 
Stara Łaźnia w Zawierciu, ale 

także ze zbiorów Pałacu Schoena - 
Muzeum w Sosnowcu oraz z kolekcji 
prywatnych.
Już niedługo przedstawimy pierw-
sze informacje na temat zakresu na-
szych działań. Możemy zdradzić, 
że dodatkiem do wystaw będzie 
katalog, zawierający wiele informa-
cji o projektantach, wzorach oraz 
hutach (HSG ZAWIERCIE, 
HSG ZĄBKOWICE oraz HSG 
STASZIC).

 v zawiercie.eu

ul. Ogrodzieniecka 33, 42-440 Ryczów
Zapraszamy od Pon. - Pt. 8.00 - 16.00

NAPRAWA GŁOWIC
Samochody Osobowe, Ciężarowe,
Ciągniki, Motocykle, Agregaty i inne silniki.
Planowanie, Ciśnieniowy test szczelności,
Regulacje, Szlify gniazd i inne czynności związane
z regeneracją głowic silnikowych.
Zapewniamy części do głowic.

Tel. 884-096-113

Kompleksowa naprawa samochodów
Diagnostyka komputerowa
Wymiana filtrów i oleju
Napełnianie klimatyzacji
Wymiana i wyważanie opon

Naprawa zawieszenia, hamulców itp
Wymiana sprzęgieł i kół zamachowych

Remonty i wymiany silników

Sklep internetowy otwarty całą dobę www.motogop.pl

AUTO
SERWIS

Zawiercie ul. Myśliwska 76,
Tel: 601-655-504

Zapraszamy w dni powszednie od 8:00 do 16:00

www.wymianasilnikow.pl

Informacje
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Uproszczone Plany Urządzenia Lasu.  
Można zgłaszać uwagi

Od 21 kwietnia do 21 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Zawierciu zostaną wyło-
żone projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot 
gruntowych, położonych na terenie Gminy Zawiercie.
Zgodnie z ustawą - na zlecenie 
Starosty Zawierciańskiego - plan 
urządzenia lasu lub uproszczony 
plan urządzenia lasu sporządzany 
jest dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, na-
leżących do osób f izycznych 
i wspólnot gruntowych.
W terminie 30 dni od daty wy-
łożenia projektu Uproszczonego 
Planu Urządzenia Lasu (UPUL) 
zainteresowani właściciele la-
sów mogą składać zastrzeżenia 
i wnioski w sprawie planu. Uwagi 
należy składać na piśmie z po-
daniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do 21 
maja 2021 r. UPUL będzie pod-
stawą naliczenia podatku leśnego.
Ważne: zastrzeżenia i wnioski 
właścicieli lasów i wspólnot grun-
towych do projektów uproszczo-
nych planów urządzenia lasów 
dotyczące błędów lub nieaktu-
alnych danych ewidencyjnych 
(błędne imię, nazwisko, nieak-
tualny adres, zmiana własności 
działki, klasyfikacja użytków 
gruntowych, niezgodność ewi-
dencji z przeznaczeniem działki 
w planie (studium) zagospo-

darowania przestrzennego) nie 
mogą być rozpatrywane przez 
w ykonawcę UPUL. Uwagi 
ewidencyjne mogą zostać wy-
jaśnione w Gminnym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej 
i  Ka r tog ra f icznej Urz ędu 
Miejskiego w Zawierciu.
Informujemy ponadto, że pro-
jekty Uproszczonego Planu 
Urządzenia Lasu opracowane 
zostały przez TAXUS UL Sp. 
z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Ochocka 14, na zlecenie Starosty 
Zawierciańskiego.

W związku z zaistniałą sy-
tuacją epidemiczną związaną 
z COVID-19, w trosce o zdro-
wie i bezpieczeństwo mieszkań-
ców oraz pracowników Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu, usta-
lono formy zapoznania się z pro-
jektem Uproszczonego Planu 
Urządzenia Lasu:
Urząd Miejski w Zawierciu, 
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, 
w godzinach pracy Urzędu (po-
niedziałek: 8 - 18, wtorek - pią-
tek: 7 - 15). Osoby, które chcą 
zapoznać się z projektem uprosz-
czonego planu urządzenia lasu, 
proszone są o umówienie wizyty 

telefonicznie pod nr tel.: 32 67 
222 15, 32 49 412 73 lub pod ad-
resem mailowym: ochronasrodo-
wiska@zawiercie.eu.
D o d a t k o w o  z a c h ę c a m y 
do zapoznania się projek-
tem Uproszczonego Planu 
Urządzenia Lasu na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Zawierciu, 

zakładka: PRAWO LOKALNE 
> Ochrona Środow isk a > 
Projekty Uproszczonych Planów 
Urządzenia Lasów.
W  p r z y p a d k u  j a k i c h -
k o l w i e k  p y t a ń  p r o s i m y 
o kontakt z Wydziałem Ochrony 
Środowiska, pod numerami: 32 
67 222 15, 32 49 412 73.

 v zawiercie.eu

Łapiemy deszczówkę
W związku z naszym specjalnym programem, 
Wydział Gospodarki Komunalnej otrzymuje 
sporo pytań. Odpowiadamy zatem:
1. Wnioski są przyjmowane od 19 

kwietnia do 17 maja 2021 roku;
2. Kompletne wnioski z doku-

mentami składamy w biurze 
podawczym Urzędu Miejskiego 
w Zawierciu (ul. Leśna 2);

3. Nie wrzucamy wniosków do 
skrzynki podawczej ustawionej 
przed urzędem - nie ma moż-
liwości zachowania kolejności 
składanych wniosków;

4. Liczba pojemników na desz-
czówkę jest ograniczona.

5. Liczy się kolejność składanych 
wniosków.

6. Po prawidłowej weryfikacji 
wniosku i przyznaniu pojemnika, 

należy go samodzielnie odebrać 
z ul. Krzywej i samodzielnie za-
montować na swojej posesji.

 Nawiązując do licznych pytań, in-
formujemy: pojemniki mają jeden 
kolor (ceglasty).
• Wymiary pojemnika:
• wysokość - 120 cm
• szerokość - 70 cm
• pojemność pojemnika - 360 

litrów.
 Szczegóły dotyczące warunków 
skorzystania z programu znajdziecie 
pod linkiem: Łapiemy deszczówkę

 v zawiercie.eu

DO SPRZEDANIA
dom ok. 300 m kw trzy kondygnacje,
budowany i wykończony z solidnych
materiałów, do zamieszkania, posiada
trzy niezależne wejścia, położony na

9 arowej działce w Kluczach.
Cena: 550 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
wielorodzinny dom ok. 330m kw, III
kondygnacje plus strych, częściowo
podpiwniczony, z garażem, do

zamieszkania, położony na widokowej
60 a działce nieopodal Wolbromia.

Cena: 630 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom146m kw z garażemwysoki
standard w pełni wyposażony w

urokliwymmiejscu nieopodal zalewu
położony na 10 a. działce gm. Kroczyce.

Cena: 730 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
domok. 200m kw, III kondygnacje, z
dwoma niezależnymi wejściami, stan

surowo zamknięty, położonyw atrakcyjnym
miejscuw Chechle z dużą 44 aw pełni

budowlaną działką oraz 62 a roli.
Cena: 550 tys. PLN

Miejsce
naTwoją

nieruchomość

Zapytaj
o szczegóły

tel. 882554688

DO SPRZEDANIA
działka 35 a z czego 10,6, a to działka budowlana,
pozostały 25 a fragment to las. Działka ma kształt
zbliżony do prostokąta, dojazd drogą asfaltową,

z dostępem do mediów: gaz, prąd, woda, położona
w spokojnym miejscu w miejscowości Ryczówek.

Cena: 135 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 139 a w całości teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów. Bezpośrednio

przy drodze wojewódzkiej nr 790
z dostępem domediów: prąd, woda, telekomunikacja,

w kształcie kwadratu, położona w gminie Łazy.
Cena: 389 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka z domem do rozbiórki 25 arowa

pod lasem o kształcie prostokąta, ogrodzona, dojazd
drogą asfaltową, z dostępem do mediów: gaz, prąd,

woda (doprowadzona), w kameralnej
i urokliwej miejscowości Hucisko w gminie Klucze.

Cena: 105 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka 38 a, z czego budowlana

ok. 8 a, pozostała część to zieleń nieurządzona,
dojazd drogą asfaltową, pierwsza linia zabudowy,

z dostępem domediów: gaz, prąd, woda, usytuowana
w cichej i malowniczej miejscowości Rodaki.

Cena: 125 tys. PLN

• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Wykonujemy sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
bądź do wynajmu

• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali płatnych i
bezpłatnych

Dla naszych Klientów oferujemy darmową publikację ogłoszeń w gazetach "Gwarek" ukazujących się
na terenie całego powiatu zawierciańskiego „Gwarek Zawierciański” oraz na terenie całego powiatu
olkuskiego „Gwarek Olkuski”, a także wybranych ofert na łamach „Gwarka Małopolskiego”.

Reklama
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ZAKRES
WYKONYWANYCH BADAŃ:

- samochód osobowy
- samochód ciężarowy

- autobus
- traktor
- motocykl

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
42-425 Kroczyce, ul. Sienkiewicza 3

ZAKRES
WYKONYWANYCH BADAŃ:

- samochód osobowy
- samochód ciężarowy

do 3,5 tony
- ciągnik rolniczy do 3,5 tony

- motocykl

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
42- 445 Szczekociny, ul. Zielona 62

Zapraszamy również na nasze Myjnie Samoobsługowe
znajdujące się tuż przy Stacjach Kontroli Pojazdów!

tel.: 34 315 20 54
czynne: Pon. - Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

tel.: 34 345 90 25
czynne: Pon. - Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

E-usługa Historia Pojazdu
Czy auto (może też być motocykl lub inny pojazd) nie było kradzione, złomowane, czy nie 
ma przekręconego licznika – wszystko to możecie sprawdzić online. Za darmo, w kilka chwil 
i kliknięć, wchodząc na stronę historiapojazdu.gov.pl. W ten sposób „prześwietlicie” nie tylko 
pojazdy zarejestrowane w Polsce, ale i te z zagranicy.

Nie zastanawiaj się, sprawdź

Jeśli nie słyszeliście do tej pory o ta-
kiej możliwości, powinniście wie-
dzieć, że inni słyszeli i skorzystali!
- Tylko przez pierwsze trzy mie-
siące tego roku Polacy skorzystali 
z e-usługi Historia Pojazdu do-
kładnie 73 389 115 razy. Z czego 
tylko w marcu niemal 30 milionów. 
To zdecydowanie jedna z naszych 
najpopularniejszych e-usług – mówi 
minister Marek Zagórski, sekretarz 
stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii 
Prezesa Rady Minist rów. - 
Otrzymywane dzięki niej dane mogą 
pomóc w ocenie stanu technicznego 
pojazdu oraz potwierdzeniu wiary-
godności oferty sprzedawcy – dodaje.
Co więc jest potrzebne, aby poznać 
całą prawdę o upatrzonym aucie?
• Numer rejestracyjny
• Numer VIN
• Data pierwszej rejestracji
Wszystkie te dane znajdziecie 
w m.in. w dowodzie rejestracyjnym 
i karcie pojazdu. Uczciwy sprzedawca 
nie powinien mieć problemu z tym, 
aby je Wam przekazać.
Jeśli będziecie chcieli sprawdzić sa-
mochód, który nie jest jeszcze za-
rejestrowany w Polsce – potrzebny 
będzie też profil zaufany. On także 
nic nie kosztuje i można go założyć 
w kilka chwil. Żeby Wam to ułatwić 
– przygotowaliśmy instruktaż.

Pełna kontrola

Załóżmy, że wybrane przez Was auto 
jest już zarejestrowane w naszym 

kraju. Dzięki naszej e-usłudze zdo-
będziecie informacje gromadzone od 
pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce. 
Możecie sprawdzić m.in.:
• dane techniczne, takie jak po-

jemność i moc silnika czy rodzaj 
paliwa,

• terminy okresowych badań tech-
nicznych, które przechodził po-
jazd, w  tym wynik badania oraz 
informację czy posiada aktualne 
badanie,

• informację o dodatkowych bada-
niach technicznych,

• odczyt drogomierza zarejestro-
wany podczas badań technicznych 
(Uwaga: w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów gromadzi się informacje 
o odczycie drogomierza począw-
szy od 2014 r.),

• odczyt drogomierza/y zarejestro-
wany podczas kontroli drogowej,

• informację, czy posiada ważne 
obowiązkowe ubezpieczenie OC,

• informację o szkodzie istotnej 
(Uwaga: w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów dane o szkodzie istotnej 
gromadzi się od 1 marca 2020 r.),

• liczbę właścicieli i współwłaści-
cieli oraz województwo rejestracji,

• czy pojazd nie jest oznaczony 
obecnie w bazie jako kradziony 
lub posiada informację o odna-
lezieniu pojazdu lub zakończeniu 
poszukiwań,

• informację dotyczącą daty zbycia 
pojazdu,

• informację, czy pojazd był wła-
snością firmy/organizacji, czy 
osoby prywatnej,

• informację czy pojazd był czasowo 
wycofany z ruchu i ponownie do-
puszczony do ruchu po czasowym 
wycofaniu.

Wszystkie te dane pochodzą 
z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Zawsze do usług

Z jakich krajów - poza Polską 
- pochodzą auta, które możecie 
sprawdzić dzięki naszej e-usłu-
dze? Z Niemiec, Francji, Słowenii, 
Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji, 
Litwy, Łotwy, Estonii, ale i z m.in. 
USA i Kanady.
W przypadku pojazdów niezareje-
strowanych w naszym kraju, dzięki 
Historii Pojazdu, dowiecie się, czy 
auto nie było kradzione, złomowane, 
czy nie ma przekręconego licznika, 
czy nie służyło jako taksówka lub nie 
było zalane.
Informacje zaprezentowane w sek-
cji „Dane zagraniczne” pochodzą 

z systemów zewnętrznych i opierają 
się na danych uzyskiwanych przez 
te systemy.
Tyle teorii. A jak korzystanie z na-
szej e-usługi wygląda w praktyce?
Po pierwsze – trzeba wejść na stronę 
www.historiapojazdu.gov.pl. Będąc 
tam wpisujecie wspominane dane 
(numery rejestracyjny i VIN oraz 
datę pierwszej rejestracji). Jeśli auto 
nie jest zarejestrowane w Polsce, 
system poprosi Was o zalogowanie 
się profilem zaufanym. Kilka chwil 
i gotowe.
Otrzymany raport można łatwo 
zapisać, a jeśli to konieczne - także 
wydrukować.
Z naszej e-usługi możecie korzy-
stać siedem dni w tygodniu i 24h 
na dobę.
Dlatego zapamiętajcie ten adres: 
historiapojazdu.gov.pl. Decydując 
o kupnie nowego auta lub motoru 
koniecznie tam zaglądajcie.

 v gov.pl

Tarcza antykryzysowa - 
zmiany od 4 maja 2021

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą 
mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za 
marzec i kwiecień 2021 r. Pojawi się też możliwość 
pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojo-
wego dla przedsiębiorców ze wskazanych branż.
Takie zmiany wynikają z rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 16 kwiet-
nia 2021 r. w sprawie wsparcia 
uczestników obrotu gospodarczego 
poszkodowanych wskutek pande-
mii COVID-19 (Dz. U z 2021 
r., poz. 713). Rozporządzenie 
w zakresie pomocy udzielanej 
przez ZUS wejdzie w życie 4 maja 
2021 r. [1]
Po zmianie przepisów, przedsię-
biorcy z określonych branż będą 
mogli wystąpić o zwolnienie z obo-
wiązku opłacania należności z ty-
tułu składek:
• za styczeń 2021 r.
• albo za grudzień 2020 r. 

i styczeń 2021 r.
• albo za luty 2021 r.
• albo za marzec  

i kwiecień 2021 r.
• albo za kwiecień 2021 r.
Na podstawie rozporządzenia 
wniosek o zwolnienie p RDZ-B7 
– będzie można złożyć od 4 maja 
2021 r.  najpóźniej do 30 czerwca 
2021 r.
Zmieni się również termin na 
przekazanie dokumentów rozli-
czeniowych za wnioskowany okres. 
Przedsiębiorca musi to zrobić do 
30 czerwca 2021 r., chyba że jest 

zwolniony z obowiązku składania 
deklaracji rozliczeniowej i imien-
nych raportów.
Wnioski o zwolnienie z obowiązku 
opłacania składek złożone do 30 
kwietnia 2021 r. włącznie, ZUS 
będzie rozpatrywał na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów 
z 26 lutego 2021 r. Jednak przedsię-
biorców, będzie obowiązywał nowy 
termin przesyłania deklaracji rozli-
czeniowych lub imiennych raportów 
miesięcznych do 30 czerwca 2021 r.
Rozporządzenie z 16 kwietnia 
wprowadza także zmiany w świad-
czeniu postojowym. Przedsiębiorcy 
z określonych branż będą mogli 
otrzymać świadczenie postojowe 
maksymalnie pięć razy. Wniosek 
o to świadczenie można złożyć naj-
później w ciągu 3 miesięcy od mie-
siąca, w którym zostanie zniesiony 
stan epidemii.
[1] Rozporządzenie to zmienia roz-
porządzenie Rady Ministrów z 26 
lutego 2021 r. w sprawie wsparcia 
uczestników obrotu gospodarczego 
poszkodowanych wskutek pandemii 
COVID-19 (Dz.U z 2021 r. poz. 
371).

 v zus.pl
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Pobieramy wymaz w domu pacjenta Wynik w ciągu 24h
Testy robione przez akredytowane laboratorium

� �
�

MASZ OBJAWY CHOROBY?
Chcesz wiedzieć czy chorujesz na koronawirusa?

ZRÓB TEST PCR!

Zadzwoń: 513 130 787

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

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

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

Koronawirus - obowiązujące obostrzenia
Dotychczasowe restrykcje obowiązują bez zmian w województwach, gdzie 
średnia dzienna liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców przekroczyła 35. 
Są to województwa: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, opolskie.
W pozostałych jedenastu wojewódz-
twach nastąpi poluzowanie obostrzeń. 
Od 26 kwietnia została przywrócona 
nauka hybrydowa w klasach 1-3, na-
stąpi otwarcie salonów fryzjerskich 
i kosmetycznych. Są to województwa: 
podlaskie, podkarpackie, warmińsko-
-mazurskie, lubelskie, pomorskie, lu-
buskie, świętokrzyskie, mazowieckie, 
kujawsko-pomorskie, zachodniopo-
morskie, małopolski.
Minister zdrowia powiedział, że 
w przyszłym tygodniu przedstawi 
bardziej szczegółowy plan na cały 
maj, który obejmie między innymi 
branżę hotelarską czy gastrono-
miczną. - Zapowiemy także plany 
co do wesel czy tym podobnych uro-
czystości - wyjaśnił Niedzielski.

Zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące w całym kraju

Przedłużamy dotychczasowe ob-
ostrzenia – dotyczą one zarówno 11 
województw z niższym wskaźnikiem 
dziennych zachorowań. Ale także 5 
województw (woj. śląskie, dolnoślą-
skie, opolskie, łódzkie i wielkopol-
skie), w których obostrzenia nie są 
luzowane.

Handel – ograniczenia
Wielkopowierzchniowe sklepy me-
blowe i budowlane o powierzchni 
powyżej 2 000 m2 pozostaną 
zamknięte.
Centra i galerie handlowe – tak jak 
obecnie – pozostają zamknięte, z wy-
jątkiem m.in.: sklepów spożywczych, 
aptek i drogerii, salonów prasowych, 
księgarni.
W placówkach handlowych na targu 
lub poczcie obowiązują limity osób:  
• 1 osoba na 15 m2 – w skle-

pach do 100 m2,

• 1 osoba na 20 m2 – 
 w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny 
W miejscach kultu religijnego obo-
wiązuje limit osób – na 1 osobę musi 
przypadać 20 m2.
Bez zmian pozostaje obowiązek za-
krywania ust i nosa oraz zachowywa-
nie 1,5 m odległości od innych osób.

Edukacja 
Uczniowie klas szkół podstawowych, 
szkół ponadpodstawowych, słucha-
cze placówek kształcenia ustawicz-
nego oraz centrów kształcenia za-
wodowego uczą się zdalnie. Uwaga! 
W 11 województwach, w których są 
luzowane obostrzenia, dzieci z klas 
1-3 szkół podstawowych, od 26 
kwietnia będą uczyć się w systemie 
hybrydowym.
Żłobki i przedszkola funkcjonują 
normalnie.

Kultura 
Wciąż zamknięte są teatry, kina, mu-
zea i galerie sztuki.

Hotele
Pozostają zamknięte do 3 maja.
Wyjątkiem są m.in. hotele robot-
nicze, a także noclegi świadczone 
w ramach niektórych podróży służ-
bowych – np. medyków, kierowców 
wykonujących transport drogowy czy 
żołnierzy.

Sport
Możliwe uczestnictwo dzieci i mło-
dzieży we współzawodnictwie spor-
towym prowadzonym przez odpo-
wiedni polski związek sportowy.
Możliwe jest również uprawianie 
sportu w obiektach sportowych na 
świeżym powietrzu – przy zachowa-
niu limitu do 25 osób (zarówno dzieci 
i młodzieży, jak i dorosłych).
Działalność pozostałych obiektów 
sportowych (hale, kryte boiska itd.) 
nadal jest ograniczona wyłącznie do 
sportu zawodowego (tak jak dotych-
czas). Wszelkie wydarzenia mogą się 
odbywać bez udziału publiczności.
Zamknięte pozostają m.in. siłow-
nie, kluby fitness, baseny, sauny 
i solaria. Wyjątki od zasad określa 
rozporządzenie.

 Zasady bezpieczeństwa – 
chroń siebie i swoich bliskich
Łagodzenie obostrzeń nie oznacza, 
że walka z koronawirusem została 
zakończona. Wciąż musimy pamiętać 
o zasadach bezpieczeństwa. Dlatego 
przypominamy:
• Noś maseczkę
• Unikaj dużych zgrupowań
• Zachowuj dystans minimum 

1,5 m od innych osób
• Myj lub dezynfekuj ręce
• Wietrz pomieszczenia
• Pobierz aplikację STOP 

COVID – ProteGO Safe
Pamiętaj, tylko od nas zależy jak 
szybko pokonamy koronawirusa. 
Nasze zachowanie ma wpływ nie 
tylko na nasze zdrowie i życie, ale 
może decydować również o losie 
innych osób.

 v gov.pl
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Skuteczne sposoby na pokonanie wiosennej alergii
W ostatnich latach możemy zaobserwować gwałtowny wzrost zachorowań na choroby alergiczne. Wyniki programu ECAP (Epidemiologia Chorób Aler-
gicznych w Polsce) wskazują, że z alergią zmaga się nawet do 40% Polaków. Według danych Światowej Organizacji Alergii ok. 30-40% całej populacji 
cierpi na przynajmniej jedną z chorób alergicznych. Z kolei WHO umieściło „alergie” na trzecim miejscu na liście najczęstszych przewlekłych chorób. Do 
nasilenia objawów dochodzi najczęściej wraz z nadejściem wiosny, ponieważ to właśnie wtedy rozpoczyna się okres pylenia roślin. Istnieją jednak proste 
sposoby, aby pokonać lub zmniejszyć objawy wiosennej alergii. Poznasz je w poniższym wpisie. 
Na rozwinięcie się alergii szczególnie narażone są dzieci i młodzież, 
u których występuje najwięcej przypadków zachorowań. Zaniedbana 
alergia może powodować coraz częstsze infekcje i zapalenia, a w kon-
sekwencji rozwój poważnych powikłań z astmą oskrzelową na czele. 
Pierwsze pyłki mogą pojawić się już w połowie lutego i marca, a ko-
lejne miesiące są dla wielu osób bardzo uciążliwe. Dlatego tak ważne 
jest, aby zrobić wszystko, aby poznać przyczyny i zmniejszać objawy. 

Czym jest alergia?

Alergia jest nieprawidłową reakcją układu immunologicznego na sub-
stancję obcą, czyli alergen, która w normalnych warunkach powinna 
być dla niego obojętna. Pierwszy kontakt z alergenem jest bezobja-
wowy, ale powoduje produkcje w organizmie swoistych przeciwciał. 
W wyniku powtórnego kontaktu dochodzi do wystąpienia sympto-
mów chorobowych, tj. kaszel, łzawienie, trudności w oddychaniu lub 
swędzenie i pieczenie spojówek. 
Powyższe objawy często nasilają się w miesiącach wiosennych i let-
nich. Jest to spowodowane głównie przez unoszące się w powietrzu 
pyłki drzew i traw, które właśnie wtedy budzą się do życia. 
W przypadku nawracających dolegliwości, należy jak najszybciej udać 
się do lekarza i poddać diagnostyce. Określenie, na które substancje 
jesteśmy uczuleni, ich unikanie oraz stosowanie leków przeciwaler-
gicznych w znacznym stopniu ogranicza objawy choroby. Im szybciej 
wdrożymy odpowiednie leczenie, tym mniejsze szkody w naszym 
organizmie poczyni alergia i łatwiej będzie zapobiec rozwojowi po-
ważniejszych schorzeń, będących jej powikłaniami.

Czystość to podstawa

Jednym z najłatwiejszych sposobów ograniczenia objawów wiosennej 
alergii jest regularne sprzątanie swojego mieszkania. Systematyczne 
odkurzanie i zmywanie powierzchni, na których mnogą gromadzić 
się kurz i pyłki, w znacznym stopniu łagodzi odczuwane dolegliwości.
W utrzymaniu odpowiedniego stopnia czystości bardzo pomocne są 
oczyszczacze i mopy parowe, które możemy zastosować do oczysz-
czenia różnego rodzaju powierzchni. „Oprócz usuwania alergenów 
eliminują również do 99,9% bakterii, wirusów i roztoczy. Dodatkowo 
gorąca para wnikająca w materace, dywany lub tapicerki, działa nie 

tylko powierzchniowo, ale likwiduje patogeny znajdujące się także 
w ich głębi” – podkreśla Michał Obalewski z firmy Ariete.
Kolejną zaletą oczyszczaczy parowych jest możliwość rezygnacji 
z chemicznych detergentów, które mogą wywoływać uczulenie. 
W przypadku tego typu urządzeń jedyną stosowaną w nich substan-
cją jest woda, która zostaje natychmiast odparowana.

Zwróć uwagę na pranie

Pyłki roślin mogą osiadać na naszej odzieży lub domowych teksty-
liach. Z tego powodu powinniśmy regularnie je prać. Warto zwrócić 
uwagę także na stosowane do tego celu proszki. Pościel lub ubrania 
mają bardzo długi kontakt z naszym ciałem, a klasyczne produkty 
mogą wywoływać podrażnienia lub zmiany skórne. 
Szukając odpowiedniego proszku powinniśmy zwrócić uwagę za-
równo na jego skuteczność oczyszczenia, jak również skład, który 
powinien być łagodny.

Zadbaj o powietrze

Dbanie o czystość powietrza i jego odpowiednie nawilżenie są klu-
czowe w walce z wiosenną alergią. Unoszące się w nim pyłki i aler-
geny, mogą w znacznym stopniu nasilić objawy choroby.
Zwykłe otwieranie okien i wietrzenie pomieszczeń nie wystarczą, 
a w wielu przypadkach nie są nawet wskazane. Należy pamiętać 
o tym, że otwierając okna możemy wpuścić do pokoju ogromną dawkę 
pyłków i zanieczyszczeń. Z tego powodu w przypadku alergików, 
należy bardzo uważać podczas wietrzenia i wybierać okresy, gdy py-
lenie roślin jest najmniejsze. Stąd najlepsze jest, aby otwierać okna 
bezpośrednio po deszczu lub w nocy.

Przestrzegaj kalendarza pyleń

Kalendarz pyleń jest bardzo pomocnym narzędziem w walce z ob-
jawami alergii. Dzięki niemu możemy w łatwy sposób przewidzieć, 
kiedy w powietrzu będzie unosić się najwięcej alergenów na które 
jesteśmy uczuleni. Pozwoli nam to na modyfikację naszych planów 
w taki sposób, aby w tym czasie jak najkrócej przebywać na zewnątrz 
lub zaopatrzyć się w dodatkowe leki łagodzące objawy choroby. W ten 
sposób unikniemy wielu nieprzyjemnych sytuacji, gdy alergia zaata-
kuje nas podczas wyjazdu służbowego lub wakacji.

Oczyszczaj nos i zatoki

Przemywanie spojówek oraz oczyszczanie nosa i zatok jest bardzo po-
mocne w łagodzeniu symptomów wiosennej alergii. To właśnie przez 
błony śluzowe trafia do nas najwięcej alergenów, dlatego powinniśmy 
zadbać o nie w szczególny sposób.
Do oczyszczania oczu możemy wykorzystać roztwory soli fizjolo-
gicznej, która nie będzie wywoływała dodatkowego podrażnienia 
spojówki. W przypadku nosa i zatok dobrze sprawdzi się woda morska 
w sprayu lub specjalne zestawy do irygacji.
Na koniec pamiętaj, że dbanie o czyste powierzchnie w Twoim domu, 
to klucz do tego, aby wiosenna alergia przeszła możliwie łagodnie. 
Najlepsza w walce z kurzem i pyłkami jest para wodna, a nie środki 
chemiczne. Dlatego wybieraj sprawdzone sprzęty i urządzenia, 
a dzięki temu będziesz mógł cieszyć się prawdziwymi urokami wiosny. 

 v Zdjęcia: Ariete / Dwór Korona Karkonoszy

www.opiekalasota.pl

Szanowni Państwo
Zapraszamy do Zakładu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego 
położonego na terenie malowniczej Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, w miłej i spokojnej  miejscowości 
Kocikowa, obok Ogrodzieńca w gminie Pilica. Znajdujące-
go się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.

Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę 
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycz-
nych, oraz �zjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także 
psychologa.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "LASOTA" 
zapewnia całodobową opiekę osobom ze schorzeniami 
neurologicznymi, z przewlekle postępującymi chorobami 
mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach 
i urazach, z trudno gojącymi się ranami, z powikłaniami 
chorób układu krążenia, z powikłaniami w postaci 
niewydolności wielonarządowej, ze schorzeniami 
geriatrycznymi. 

  Pobyt:
- nieodpłatny (NFZ)
- komercyjny (pełna odpłatność) 

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA 

Zakład oferuje kompleksową opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi przez całą 
dobę. Zakład zapewni opiekę krótkoterminową dla osób 
nie w pełni samodzielnych, starszych, które z powodów 
zdrowotnych, zdarzeń losowych, czy wyjazdu na urlop 
członków rodziny lub opiekunów, nie mogą pozostać 
w domu bez opieki.

ZABIEGI REHABILITACYJNE 

W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy 
Państwu zabiegi �zjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie 
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces 
rehabilitacji.



8

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

SZCZOTUŚ
Przedstawiamy Szczotusia - niewiel-
kiego, spokojnego psiaka, który trafił 
pod naszą opiekę.
Psiak jest dorosły, ma około 6-7 lat, 
waży 11 kg, trafił do nas bardzo brud-
ny i zaniedbany, cały w błocie.
Szczotuś przez długi czas błąkał się po 
wsi, nikt go nie szukał. Teraz jest u nas 
i szukamy dla niego nowej rodziny.
Maluszek był bardzo brudny i zanie-
dbany, ale postaramy się by wrócił do 
formy i znów był piękny.
Szczotuś to psiak, który niedowidzi 
i raczej zmiany w oczkach są nieod-
wracalne. Będzie jeszcze diagnozo-
wany.
To grzeczny, miły i spokojny zwie-
rzak, który potrzebuje prawdziwego 
i kochającego opiekuna.
Prosimy o dobry i troskliwy dom dla 
Szczotusia.

Profilaktyka:
Piesek ma 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

LEJLO
Przedstawiamy Lejlo - niezwykle 
pięknego psa, który trafił do naszego 
schroniska.
Lejlo przez bardzo długi czas błąkał się 
po ulicach, nie miał normalnego domu.
Psiak zdecydowanie potrzebuje czasu 
na adaptację, ale wierzymy, że będzie 
jeszcze wesoło i radośnie merdać 
ogonkiem na widok swojej rodziny.
Psiak jest przyjazny w kontakcie z inny-
mi pieskami, nikomu nie zrobi krzywdy, 
nie jest szczególnie hałaśliwy.
Lejlo waży 27-28 kg, to psiak dorosły. 
Ma około 5-6 lat, jeszcze sporo lat życia 
przed nim. Na razie Lejlo nie potrafi 
chodzić na smyczy, ale będziemy nad 
nim pracować.
Dla Lejlo szukamy odpowiedzialnego 
opiekuna, który poświęci mu czas na 
adaptację i nie będzie z nim działać 
"na siłę". Prosimy o szansę.

Profilaktyka:
Piesek ma komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony 
i odpchlony. Jest zaczipowany i jest 
wykastrowany.

AKCYDENT 
Przedstawiamy Akcydenta - niewiel-
kiego, spokojnego, dość zaniedbanego 
psiaka, który trafił pod naszą opiekę.
Akcydent to piesek spokojny, grzeczny, 
bezproblemowy. Trafił do nas w złym 
stanie. Musiał mieć usunięte jedno 
oczko. Staramy się je uratować. Na 
razie nie będzie usuwane, troszkę się 
poprawiło.
Psiak zniósł bardzo wiele, Nasz pod-
opieczny jest nieduży; waży około 10 
kg. Obecnie ma około 8-9 lat.
Pomimo wszystkiego, co doznał jest 
bardzo dzielny i nie sprawia proble-
mów. Akci lubi się przytulać, jest przy-
jaznym zwierzaczkiem.
Akcydent radzi sobie z chodzeniem na 
smyczy, dogaduje się także z innymi 
pieskami. Jest cierpliwym, cichym, 
kochanym zwierzaczkiem.
Bardzo prosimy o szansę i dom dla tego 
małego biedaka.

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, 
jest w trakcie leczenia. Został odroba-
czony i odpchlony. Jest zaczipowany 
i został wykastrowany.

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

ZAPRASZAMY! Zawiercie, ul. Porębska 48A • tel.: 531 487 856

SALON MATERACY I ŁÓŻEK
www.swiatsypialni.com.pl

Zaufały nam już tysiące klientów
– teraz czas, abyś i Ty dobrze się wyspał!

Największy wybór
MATERACY

ŁÓŻKA tapicerowane, drewniane

Poduszki, stelaże

Produkty MEDYCZNE

Fachowa pomoc
przy doborze materaca!

Wiosenne

rabaty

KĄCIK KULINARNYKĄCIK KULINARNY

POLĘDWICA W CZERWONYM PIEPRZU Z SOSEM AIOLI 
Z PIECZONEGO CZOSNKU I SŁODKIMI ZIEMNIAKAMI

4 porcje
Składniki:
• 0,8kg polędwicy woło-

wej (4 steki po 200g)
• 20g pieprzu czerwo-

nego w ziarnie 
• Sól morska

Pieczone Bataty:
• 0,7kg batatów
• 40ml oliwy z oliwek
• 10g soli morskiej

Majonez aioli:
• 3 główki czosnku
• 10g soli morskiej
• 4szt. żółtka
• 0,2l oliwy z oliwek
• 0,2l oleju
• 1łyżka musztardy dijon

• Sok z ½ cytryny
• Sól, cukier, pieprz do smaku

Piekarnik nagrzać do 180°C. 
Zawinąć w folię aluminiową 
każdą główkę czosnku z dodat-
kiem soli morskiej i łyżką oliwy 
z oliwek. Z batatami postąpić tak 
samo jak z czosnkiem.
Piec ok 1 godziny. Folię ostroż-
nie rozwinąć i pozostawić do 
wystudzenia. Czosnek wycisnąć 
z łupinek, rozgnieść widelcem 
na papkę. Bataty obrać ze skórki 
i przetrzeć na puree, doprawić 
solą i pieprzem do smaku
Żółtka ucieramy mikserem z so-
kiem z cytryny i musztardą di-

jon, dolewamy cienkim strumie-
niem oliwę wymieszaną z olejem 
by uzyskać konsystencję majo-
nezu.  Pod koniec dodać łyżkę 
wody, doprawić solą, pieprzem 
i cukrem oraz dodać pieczony 
czosnek.
W moździerzu rozetrzeć czer-
wony pieprz. Steki z polędwicy 
obsypać czerwonym pieprzem 
i skropić olejem.
Grill nagrzać do 220°C. steki 
piec ok 5 minut z każdej strony. 
Po odwróceniu posolić solą mor-
ską. Zdjąć na deskę na 2 minuty 
by mięso odpoczęło. Podawać 
z puree z batatów i sosem aioli.

Źródło przepisu: Ariete 
Autor zdjęcia: www.dwor-korona.pl
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:

1. Na Wodzie w Łazienkach

4. Rodzaj szwu lub haftu

7. Wezwanie do walki

8. ... Krzepicki, sekretarz N. Dyzmy

9. Marka renomowanych procesorów

10. Długi skok

11. Twórca Kraju Rad

12. Przyśpieszone po biegu

13. Wtłaczanie w głąb czegoś

16. Pot. przegrana, fiasko

20. Ogólna nauka o sterowaniu

21. Kupisz tam starodruk

22. Najbardziej czynni członkowie organizacji

23. Nogi bielaka

Pionowo:

1. Kwota przekazana komuś na konto

2. Cienkie kluski w kształcie kwadracików

3. Warzywo w ząbkach

4. Krewniak wiewiórki żyjący w Tatrach

5. Stworzonko

6. Wzgórze, na którym ukrzyżowano Jezusa

14. Każdy wyraz w iloczynie

15. Np. anaboliki

17. Żartobliwie o dużej butelce wódki

18. Uznanie publiczne; pochwała

19. Okres zbioru pszenicy

Litery na zielonychpolach
czytane odgóry dodołu utworzą hasło.

Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się w
środę (5.05. br.) między 9.30 a 10.00 do redakcji Gwarka

Zawierciańskiego pod numer 510 190 038
i podadzą poprawne hasło mamy książki!

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

NAGRODY:
Natalia Sońska

PIOSENKI(NIE)MIŁOSNE
Bonnie Kistler

NASZ DOM PŁONIE

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

CAŁOROCZNY
SERWIS ROWEROWY

-

Zawiercie, ul. Brata Alberta 11 • tel.: 32 670 01 30
poniedziałek - sobota 900 - 1800 niedziele handlowe 900 - 1700

www.sengam.pl

LICZNE PROMOCJE I RABATY

PROFESJONALNE
STOISKO WĘDKARSKIE

PORADY PRAWNE OD 50 ZŁ

PORADY ONLINE OD 39 ZŁ

POZWY I PISMA PROCESOWE OD 100 ZŁ

MEDIACJE SZKOLENIA RODO

Kompleksowa oferta dla firm i osób fizycznych

Wysoki poziom świadczonych usług

Konkurencyjne ceny

ul. Południowa 3A
42-400 Zawiercie
TEL. 502 365 203

WWW.SALVOIURE.PL

KANCELARIA@SALVOIURE.PL
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POLICYJNY NAKAZ OPUSZCZENIA MIESZKANIA
Dnia 23.04.br po godzinie 21:00 zawierciańscy policjanci otrzymali informację, że w jednym z domów dochodzi 
do aktów przemocy domowej. Mundurowi potwierdzili zgłoszenie. Pijany i agresywny 51-latek zagrażał bezpie-
czeństwu domowników. Mężczyzna został zatrzymany. Jak ustalili śledczy, agresor stosował przemoc psychicz-
ną i fizyczną wobec swojej żony i dwójki nastoletnich dzieci. Podczas wszczynanych awantur zawiercianin bił, 
kopał i szarpał swoje ofiary. Dzięki uprawnieniom, jakie otrzymali policjanci w listopadzie ubiegłego roku, kiedy 
w życie weszła tzw. ustawa antyprzemocowa, nakazano mężczyźnie opuścić wspólnie zajmowane mieszkanie. 
Policjanci wydali także zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Przypominamy! Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, również policjanci 
mają możliwość wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia 
wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego 
bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy będą mogły być wydane łącznie i będą natychmiast wykonalne.

SPRZEDAJESZ W SIECI? UWAŻAJ NA FAŁSZYWYCH KUPUJĄCYCH!
Zakupy w sieci, transakcje wykonywane przez internet to już codzienność. Szczególnie teraz w dobie epidemii, 
załatwianie spraw w cyberprzestrzeni stało się oczywiste. Ten standard usypia naszą czujność. Przypominamy! 
Bądź ostrożny w sieci! Przyglądaj się adresom stron, na które wchodzisz, a także linkom, które są przesyłane 
mailem lub SMS-em. Oszuści do swoich celów przestępczych wykorzystują także komunikatory.

Do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu zgłaszają się oszukane w internecie osoby. O próbach oszustw infor-
mują także ci, którzy w porę zorientowali się, że ktoś próbuje ich okraść.

Działania sprawców są do siebie podobne. Ofiary wyszukiwane są na serwisach ogłoszeniowych. Sprzedający 
w treści ogłoszeń przeważnie udostępniają swoje numery telefonów. Oszuści pod pretekstem rzekomego zainte-
resowania wystawionym na sprzedaż przedmiotem nawiązują kontakt SMS-owy ze sprzedającym. Dopytują czy 
oferta jest aktualna i informują, że są zdecydowani na zakup. Deklarują chęć natychmiastowej zapłaty za towar. 
Takie informacje przesyłają, wykorzystując także jeden z komunikatorów internetowych. Oszuści informują, że 
opłacą kuriera, który przyjedzie po zakupiony przedmiot, spakuje go i dostarczy pod wskazany przez kupującego adres. W tym celu zainteresowany „kupują-
cy” przesyła link. Klikając w niego, osoba jest kierowana na stronę, na której widnieje adres do wysyłki oraz imię i nazwisko kupującego. Takie działanie usypia 
czujność kontrahenta, który przechodzi do dalszego etapu sprzedaży. Sprzedający kierowany jest na stronę, na której ma podać numer karty płatniczej i inne 
niezbędne do logowania w bankowości elektronicznej dane. Dzięki temu przestępca ma już dostęp do konta i zgromadzonych na nim środków pieniężnych. 
Takie działanie to przykładowe postępowanie oszustów. Kroki, jakie podejmują internetowi przestępcy mogą być zupełnie inne, dlatego zawsze należy pa-
miętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci.

DZIELNICOWI ZATRZYMALI POSZUKIWANEGO 
Poszukiwany 29-letni mieszkaniec powiatu zawierciańskiego był w przeszłości karany. Za kradzież z włamaniem, 
jakiej się dopuścił, miał trafić do więzienia. Mężczyzna, chcąc uniknąć kary, ukrywał się przed wymiarem spra-
wiedliwości.

Działania jednego z zawierciańskich dzielnicowych pozwoliły ustalić, gdzie może przebywać poszukiwany przez 
Sąd Rejonowy w Myszkowie mężczyzna. Informacja została potwierdzona. Dnia 18.04.br. patrol dzielnicowych 
w jednym z mieszkań na terenie powiatu zawierciańskiego zastał 29-latka. Mężczyzna został zatrzymany. Naj-
bliższy rok spędzi w zakładzie karnym.

ROZPOZNAJESZ SPRAWCĘ KRADZIEŻY?
Pod koniec marca br. w jednej z sieciowych drogerii na terenie Zawiercia dokonano kradzieży artykułów per-
fumeryjnych. Łączna wartość skradzionych produktów to ponad 1,5 tys. zł. Sprawcę ujęły kamery sklepowego 
monitoringu. Publikujemy zdjęcia przedstawiające sylwetkę mężczyzny.

Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę lub ma jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w jego identyfikacji, proszony 
jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi sprawę tel. 47 85 352 55 lub 47 85 352 80. 
Informacje można także przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: kryminalny@zawiercie.ka.policja.
gov.pl. Do dyspozycji jest również formularz „Powiadom nas”, zamieszczony na stronie internetowej Komendy 
Powiatowej Policji w Zawierciu. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość

DZIAŁANIA "TRZEŹWOŚĆ" I APEL O OSTROŻNĄ I TRZEŹWĄ JAZDĘ!
Jazda „na podwójnym gazie” zawsze stanowi ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
Niestety pomimo wielu apeli, policjanci wciąż zatrzymują kierowców, którzy przed jazdą sięgnęli po kieliszek. 
Dnia 15.04.br. policjanci z zawierciańskiej drogówki przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwość”. Jak sama 
nazwa mówi są one ukierunkowane na wyeliminowanie pijanych kierowców, a tym samym na ograniczenie zda-
rzeń drogowych i poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu zawierciańskiego.

Mundurowi podczas działań skontrolowali 34 pojazdy, ujawniając 15 popełnionych wykroczeń. Jeden kierowca 
nie stosował się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Policjanci zatrzymali także dwóch nietrzeźwych 
kierujących, z których jeden spowodował zdarzenie drogowe.

Ponadto wczoraj na drogach doszło do 10 kolizji, w tym 3 z udziałem zwierząt. Kierowcy i pasażerowie pojazdów 
nie odnieśli obrażeń. Skutki zderzenia z sarną, dzikiem, czy jeleniem mogą być bardzo poważne. Apelujemy więc 
o ostrożną jazdę, szczególnie drogami prowadzącymi przez zalesione tereny, gdzie występuje dzika zwierzyna.

PIJANA JECHAŁA NA SAMEJ FELDZE. ZAREAGOWAŁ INNY KIEROWCA
Dnia 13.04.br (wtorek) o godzinie 5:00 zawierciańscy policjanci otrzymali informację o ujęciu nietrzeźwej kie-
rującej. Zgłaszający przejeżdżając przez Porębę, zauważył jadący całą szerokością jezdni pojazd. Mężczyzna 
widział też, że samochód nie ma prawej przedniej opony i jedzie na samej feldze. Nie zbagatelizował sprawy 
i zareagował na sytuację, która mogła być groźna nie tylko dla samego kierowcy, ale również dla innych uczest-
ników ruchu drogowego. Chcąc ustalić co się stało i czy jest potrzebna pomoc, mężczyzna podjechał z lewej 
strony toczącego się auta. Za kierownicą siedziała młoda kobieta. Szyba okna była opuszczona. Mężczyzna chciał 
nawiązać z nią kontakt, jednak nie odpowiadała na jego pytania. Chwilę później na ulicy Niweckiej samochód 
zjechał z jezdni i uderzył w betonowe zapory pobliskiego mostu. Od kobiety wyraźnie wyczuwalny był alkohol, 
dlatego mężczyzna natychmiast wyciągnął kluczyki ze stacyjki pojazdu i dzwoniąc na numer alarmowy 112, 
powiadomił o zdarzeniu. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości 23-latki wykazało ponad 
2 promile alkoholu w organizmie. Mieszkanka Poręby została przetransportowana do szpitala. Teraz odpowie za 
popełnione przestępstwo.

POLICJA

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

Tel.: 883 384 925 • Infolinia: 801 011 416
www.kolizja.eu

Bezpłatny bus zastępczy 
na wypadek kolizji

Rozwiązania 
dla 
firm

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

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH

OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

C.R.C
car repair center

Blacharstwo

Lakiernictwo

Mechanika pojazdowa

Diagnostyka komputerowa

Renowacja aut zabytkowych

798 445 572
Zawiercie, ul. Wojska polskiego 74

GwarekZawiercianski

Polub nas na Facebooku
i śledź zawsze aktualne informacje!

SKUP AUT
Osobowe • Dostawcze

SKUP MOTOCYKLI QUADÓW
Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

• 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

WIKBUD

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

www.wikbud.com.pl 

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

gwarekzawiercianski@wp.pl

GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl

Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

510 190 038

Wydawca:
Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:
Mateusz Mucha
Skład i łamanie:
Krzysztof Kurdyła
Druk:
Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec.

„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 • Pradła •  
• Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń  • Sokolniki • Szczekociny • Szypowice  
• Turza • Udórz • Wierbka • 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.

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ 

• PROTEZY 
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ

• PROTEZY ZĘBOWE 

• NAKŁADKI DO 
WYBIELANIA 

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

☎ 698 805 242
REKLAMAWGAZECIE

ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie,
tel: 32 670 26 06 • 602 395 436

e-mail: biuro@e-domax.pl • www.e-domax.pl

SCHODY
I PARKIETY
Z DREWNA
SCHODY NA WYMIAR
- wykonanie i montaż
PARKIETY I PODŁOGI
- sprzedaż, montaż
i cyklinowanie

Bogaty wybór materiałów polskich oraz egzotycznych.

Kompleksowa obsługa w zakresie
usług księgowych i płacowych.

Księgowość: Świadczymy usługi dla małych i średnich
przedsiębiorstw, spółek prawa cywilnego i handlowego,
indywidualnych osób �izycznych.

Kadry i płace: Zapewniamy Państwu kompleksową
obsługę kadrowo-płacową.

Reprezentujemy Państwa przed organami kontroli: ZUS,
Urzędem Skarbowym, Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza strona internetowa: www.andsour.eu @AndsourKsiegowoscKadryPlace

ANDSOUR Sp. z o. o.
ul. Borowe Pole 69, 42-400 Zawiercie, tel.: (32) 670 35 20, e-mail: biuro@andsour.eu

Centrum Pogrzebowe Kaliński
Kompleksowa obsługa pogrzebów

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 28, 42-400 Zawiercie
Całodobowo: tel. 780 121 163 • 780 151 866

www.kalinski24.pl

DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE

Apteki dyżurują w systemie dwudniowym w godz. 21.00 – 7.00  
w dni powszednie i soboty oraz w godz. 21.00 - 8.00 w niedziele i święta.

DATA ADRES TELEFON
29.04 Apteka Dbam o Zdrowie  ul. 3 Maja 23 800 110 110 

30.04 - 1.05 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64

2.05 - 3.05 Apteka ul. Reumonta 1 32 670 78 21

4.05 - 5.05 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110 

6.05 - 7.05 Apteka Śląska Pharmaland  
ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

8.05 - 9.05 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61 

10.05 - 11.05 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

12.05 - 13.05 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68

14.05 - 15.05 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03

16.05 - 17.05 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

18.05 - 19.05 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

20.05 - 21.05 Apteka Plus ul. Polska 46 B 32 671 28 19

22.05 - 23.05 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81 F 800 110 110 

24.05 - 25.05 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54 

26.05 - 27.05 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21 A/2/4 800 110 110 

28.05 - 29.05 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

30.05 - 31.05 Apteka Cefarm 36,6 ul. Ibrońców Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09

TEL. 783 614 732

HIRUDOTERAPIA - LECZENIE PIJAWKAMI
• Profesjonalna pomoc
w likwidowaniu różnych dolegliwości

• Certyfikat pochodzenia pijawek lekarskich

• Dyplomowany Hirudoterapeuta

737 163 949
ZZAAWWIIEERRCCIIEE,, uull.. MMaarrsszzaałłkkoowwsskkaa 44

e-mail: glam.nailbar@wp.pl

HHUURRTTOOWWNNIIAA ZZ PPRROODDUUKKTTAAMMII
DDOO SSTTYYLLIIZZAACCJJII PPAAZZNNOOKKCCII

Informacje



12

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

Czynne:

AKUMULATORY 
CIĄGOWICE

Sprzedaż • Serwis • Wymiana
Zapraszamy do autoryzowanej

stacji obsługi akumulatorów

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

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

znajdź nas na
Facebooku

Czynne:  Pon. - Pt. 700 - 2000

      Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA

ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy • oskplazy@interia.pl

• CAŁA ROZMIARÓWKA ODZIEŻY ROBOCZEJ!
• PEŁNA OFERTA RĘKAWIC DLA KAŻDEJ BRANŻY
• DUŻY WYBÓR OBUWIA OCHRONNEGO
• UBRANIA SPAWALNICZE
• PRZYŁBICE, MASECZKI, OKULARY

OCHRONNE I INNE AKCESORIA BHP

USŁUGI ZWYŻKĄ

21
metrów

+48 608 394 729
+48 519 595 668

Atrakcyjne
ceny!

Łazy
ul. Brzozowa 29
Godziny otwarcia:

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

EKOPAL XXI Tomasz Rudy

tel. 603 387 695

• ZŁOM STALOWY
• ŻELIWO
• METALE KOLOROWE

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

tel. 697 032 232
www.cisowa.com

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

SZEROKI ASORTYMENT

Siatki okienne
i drzwiowe
przeciw owadom

PRODUCENTMOSKITIER

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN

biuro@moskitiery.olkusz.pl

tel. 882-007-801

Reklamy


