
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
• SZCZELNOŚĆ KLIMATYZACJI
• SPAWANIE ALUMINIUM
• SZKIEŁKOWANIE

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
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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

Zyskaj spokój
i atrakcyjną ofertę
U nas ubezpieczysz: samochód,
dom, podróż oraz firmę

Zapytaj naszego agenta
o zniżkę dla Ciebie

Marcin Dubiński
ul. Piłsudskiego 113, 42-400 Zawiercie
tel. kom. 693 455 625
mdubinski@agentpzu.pl
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gwarekzawiercianski@wp.pl
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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)
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Rozpoczęcie prac budowlanych w gminie Poręba
1 czerwca 2021 r. w gminie Poręba, na terenie działek wskazanych w decy-
zji lokalizacyjnej Wojewody Śląskiego, rozpocznie się budowa rurociągu 
paliwowego Boronów - Trzebinia.  
Pierwsze prace związane będą 
z przeglądem saperskim oraz ana-
lizą archeologiczną. Następnie 
przetransportowane zostaną sprzęt 
budowlany i materiały niezbędne 
do realizacji inwestycji. Kolejnym 
etapem będą roboty ziemne (w tym 
m.in. zdjęcie i zabezpieczenie war-
stwy humusu).
Informujemy, że prace będą wy-
konywane w godzinach 7-20. 
Realizacji może towarzyszyć hałas 

oraz inne utrudnienia, dlatego pro-
simy o wyrozumiałość.
Prace budowlane prowadzone 
będą przez konsorcjum f irm 
Przedsiębiorstwo Agat S.A. z sie-
dzibą w Koluszkach i ZRUG Sp. 
z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
Inwestorem jest PERN S.A.
Dodatkowe informacje na temat 
inwestycji i prowadzonych prac 
uzyskać można pod numerami 
telefonów:

• 668 212 799 - w zakresie 
robót budowlanych,

• 600 329 027 - ogólne 
informacje dotyczące 
inwestycji.

Zapraszamy na stronę www.boro-
nowtrzebinia.pl..

 v umporeba.pl

MERCEDESEM PRZEZ JURĘ
W niedzielne południe  23 maja, jak jeszcze nigdy w naszej historii, do 
Włodowic zjechało rekordowo dużo samochodów marki Mercedes.  
Powodem obecności był zorgani-
zowany przez pasjonatów moto-
ryzacji rajd samochodowy o wy-
mownej nazwie „Mercedesem 
przez Jurę”. Grubo ponad setka 
samochodów tej renomowanej 
marki zagościła na parkingu 
przy Urzędzie Gminy, skąd roz-
począł się rajd. 
Jego głównym założeniem było 
podziwianie walorów turystycz-
nych poprzez zdobywanie foto-
punktów na trasie przejazdu oraz 
promocja naszego jurajskiego 
regionu. Kryterium szybkości 
przebytej trasy w ogóle nie było 
brane pod uwagę.  
Uczestnicy po otrzymaniu sto-
sownych mapek z trasą wyjeż-
dżali z dwuminutowym odstę-

pem czasowym,  zapobiegającym 
wywoływaniu utrudnień w ru-
chu, aby po przejechaniu trasy 
wrócić do Włodowic na podsu-
mowanie i rozdanie nagród. 
Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków w rejonie startu i mety jak 
zwykle czuwali nasi niestrudzeni 
strażacy z OSP Włodowice. 
Impreza z uwagi na ogromne 

zainteresowanie uczestników,  
świetnie dopracowana logi-
stycznie, z pewnością stała się 
zaczynem do podobnych rajdów 
w przyszłości.  
Rajd odbył  się pod patronatem 
Wójtów Gmin  Włodowice 
i Kroczyce.

 v wlodowice.pl

Informacje
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Ulica Myśliwska już po remoncie!
To wspólna inwestycja Poręby i Zawiercia. Liczący ponad 2,5 
kilometra odcinek ulicy Myśliwskiej przeszedł właśnie gruntową 
metamorfozę wartą niemal 3,9 mln zł.
Zakończyła się przebudowa 
ważnej zarówno z punktu wi-
dzenia mieszkańców, jak i in-
westorów, drogi łączącej Porębę 
z Zawierciem. Ulica Myśliwska 
- bo o tej trasie mowa - wiele zy-
skała. Jezdnia na remontowanym 
odcinku została poszerzona, 
przebudowano chodniki, poja-
wił się ciąg pieszo-rowerowy. 
Droga dzięki zmianom zyskała 
także nową nośność, teraz mogą 
poruszać się nią samochody 
o większym tonażu.
W poniedziałkowym (17 maja), 
of icjalnym otwarciu trasy po 
remoncie brał udział m.in. bur-
mistrz Poręby Ryszard Spyra, 
prezydent Zawiercia Łukasz 
Konarski oraz starosta zawier-
ciański Gabriel Dors.

Długo  
wyczekiwana inwestycja

Ta warta około 3,9 mln zł 
inwest yc ja by ła wspólnym 
przedsięwzięciem trzech jed-
nostek samorządowych: miast 
Zawiercie i Poręba oraz Powiatu 
Zawierciańskiego. Długo o nią 
zabiegano.
O remont ulicy Myśliwskiej sta-
rał się m.in. były wicestarosta za-
wierciański, a obecnie radny po-
wiatowy - Bogusław Piotrowski. 
Problemem były jednak wysokie 
koszty inwestycji. Ostatecznie 
w 2018 roku projekt przebudowy 
odcinka tej drogi uzyskał dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej.

Pojawił się ciąg 
pieszo-rowerowy

Prace budowlane rozpoczęły 
się w lipcu zeszłego roku, od 
przekazania placu budowy wy-
konawcy robót - spółce Larix 
z Lublińca. Roboty ziemne 
polegały na wykonaniu podbu-
dowy pod nową nawierzchnię 
bitumiczną oraz ciąg pieszo-ro-
werowy, który powstał z jednej 
strony drogi.
Nowa nawierzchnia trasy ma 
grubą na 6 centymetrów warstwę 
wiążącą oraz 4-centymetrową 
warstwę ścieralną. Zakres prac 
obejmował również roboty od-
wadniające i melioracyjne, prze-
budowę przepustów pod jezdnią, 
regulację urządzeń, oczyszczenie 
rowów, wykonanie muru oporo-
wego oraz przejścia dla pieszych.

 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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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
gospodarstwo rolne, domok. 200m kw,
III kondygnacje, z niezależnymiwejściami,

stan surowo zamknięty, położony
w atrakcyjnymmiejscuwChechle z szeroką

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

DO SPRZEDANIA
dom180mkw II kondygnacje,
podpiwniczony, z garażem, do

zamieszkania, położony na 6 a. działce,
przygotowany pod prowadzenie

działalności gospodarczej, gm. Bolesław.
Cena:469 tys. PLN.

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”.

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

TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach 
wieczornych, w weekendy i święta

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego 
Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  
otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy 
rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również 
osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.
Każdy z nas potrzebował pomocy 
lekarskiej w nocy lub w dni wolne 
od pracy, gdy przychodnie podsta-
wowej opieki zdrowotnej są nie-
czynne. Teraz otrzymanie takiej 
pomocy jest łatwiejsze niż dotych-
czas, dodatkowo bez wychodzenia 
z domu.
Udostępniona przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia platforma jest 
miejscem pierwszego kontaktu 
dla pacjenta, w sytuacji nagłego 
zachorowania lub konieczności 
wystawienia np. e-recepty, gdy 

poradnie POZ już 
zakończyły pracę 
oraz w weekendy 
i święta. Porad me-
dycznych udzielają 
profesjonalni me-
dycy – pielęgniarki 
lub położne oraz 
lekarze. Aby uzy-
skać pomoc wystarczy mieć telefon 
i połączyć się z bezpłatnym nume-
rem TPK.
Połączenie jest bezpłatne i może 
być wykonane tylko z Polski, po-

nieważ platforma jest przeznaczona 
tylko dla osób ubezpieczonych 
i mieszkających w naszym kraju.

 v zarnowiec.pl

KOMUNIKAT dot. kontroli podatowych
Na podstawie art. 281 i art. 282 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1325) Urząd Miejski w Porębie informuje, że na terenie 
naszego miasta będą przeprowadzane kontrole podatkowe dotyczące ustalenia faktycz-
nego stanu powierzchni budynków mieszkalnych i użytkowych, w zakresie niezbędnym 
do stwierdzenia zgodności danych w sprawie podatku od nieruchomości przedstawio-
nych przez podatników w złożonych informacjach.  
Celem kontroli podatkowej jest 
sprawdzenie czy podatnicy wy-
wiązują się z obowiązków wyni-
kających z przepisów prawa po-
datkowego. Wobec powyższego 
prosimy  o weryfikację  otrzyma-
nych decyzji podatkowych  oraz 
informacji zgłoszeniowych zgod-
nych ze stanem rzeczywistym 
wielkości zabudowań znajdują-
cych się na Państwa posesjach.

W związku z tym prosimy o nie-
zwłoczne zgłaszanie  i korygowa-
nie powstałych rozbieżności do 
dnia 31.08.2021r. Podatnicy mogą 
skorygować uprzednio złożone 
informacje w sprawie podatku od 
nieruchomości  w Urzędzie Miasta 
Poręba - Referat Finansowy (po-
kój nr 6 od  poniedziałku do  
czwartku   w  godz. 800-1500, 
w piątki od godz. 800-1300.

Jednocześnie zdecydowanie na-
leży podkreślić, że wszelkie nie-
prawidłowości ujawnione w wy-
niku kontroli, będą traktowane 
jako próba wprowadzenia organu 
podatkowego w błąd.
W takich przypadkach będą sto-
sowane wszystkie przewidziane 
prawazem konsekwencje.

 v umporeba.pl

Reklama
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Kaliński Centrum Pogrzebowe
Kaliński Centrum Pogrzebowe to firma powstała w 2020 r., która świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie 
powiatu zawierciańskiego i nie tylko. Choć marka „Kaliński” na rynku jest nowa to zapewniamy, że nasi pracownicy posia-
dają 20 letnie doświadczenie w branży oraz odpowiednie certyfikaty renomowanych firm takich jak m.in. Hygeco, Polskie 
Centrum Szkolenia Funeralnego. Dzięki temu świadczymy swoje usługi na najwyższym poziomie.
Oferujemy szeroki wybór trumien, urn, kwiatów, odzieży 
żałobnej i dewocjonaliów. Ponadto przewóz krajowy i zagra-
niczny stylowymi karawanami oraz pełną obsługę kremacji.
Posiadamy własną chłodnię i salę pożegnań, dzięki czemu 
klient nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami.

Co nas wyróżnia?
Sekretem naszego sukcesu jest dopasowanie usług do bu-
dżetu każdego klienta, nie oszczędzając przy tym na ich 
jakości. Wyróżniamy się dużą empatią i zwyczajnym, „ludz-
kim podejściem” do każdego, co jest bardzo  potrzebne 
w dzisiejszych czasach.
Kredytujemy koszty pogrzebu w ramach zasiłku ZUS 
i KRUS, wypłacając pozostałą do zwrotu różnicę, niemalże 
natychmiastowo, bez zbędnego oczekiwania na procedury 
i formalności urzędowe.
Wedle życzeń klienta, możemy rozbudować oprawę cere-
monii pogrzebowej, wykraczając poza standardy (oferujemy 
wyjątkową oprawę muzyczną, usługi wykwalifikowanych 
mistrzów ceremonii, upamiętnienie pogrzebu dzięki trans-
misji on-line, mobilne biuro z dojazdem do klienta i inne).

Nasze biuro mieści się w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 28  
(przy trasie  DW 796 Zawiercie - Dąbrowa Górnicza, w pobliżu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)

Jesteśmy do usług 24h/ dobę, 7 dni w tygodniu. Całodobowo pod nr tel.: 780 121 163

Szczegóły naszej oferty na stronie: www.kalinski24.pl

Informacje
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KRZYŻÓWKA

Poziomo:
3.Funkcja trygonometryczna
7.Karny wykonany z 11 m
8.Gatunek gryki
9.Uprawiany w kasynie
10.Marka jap. Zegarka
13.Na podwórku do odkurzania dywanów
14.Imię Lenczyka, b. trenera futbolu
15.Szop ...
18.Pełne książek w bibliotece
19.100 kg owsa
20.Na pustyni, z palmami
22. Roślina ozdobna; kitnia
23. Obwódka czapki

Pionowo:
1. Pierwowzór jakiejś postaci
2. Cienka drewniana do wyrobu sklejki
4. Ćma
5. Publiczny wizerunek aktora
6. Pionowa ściana granii
8. Rodzaj czworokąta
10. Uszko w wieku skrzyni
11. Japońska kompozycja kwiatowa
12. Gatunek jadalnego małża
16. Powtórny mecz tych samych drużyn
17. Skąpiec, sknera
18. Odnoga świecznika
20. "Inteligentny" proszek do prania
21. Odwieczny przeciwnik dobra

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

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

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

CAŁOROCZNY SERWIS
ROWEROWY

TEL: 794 577 544

-

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

PIERWSZA ŁĄKA KWIETNA W ZAWIERCIU. 
TO ZIELONA REWITALIZACJA

Kilkanaście osób wzięło udział w akcji upiększania naszego miasta, a na skwerku 
obok ronda przy ul. Piłsudskiego założona została łąka kwietna. Na takie rozwią-
zanie zdecydowało się już sporo polskich miast. Jest ekologiczne i z pewnością 
przyniesie korzyści dla naszego ekosyste-
mu.
Różnorodność roślin sprawia, że 
łąka kwietna ma ogromny wpływ 
na oczyszczanie powietrza.
- Cieszymy się, że mieszkańcy są 
tak aktywni. Łąki kwietne wspie-
rają przyrodę, wprowadzając do 
miejskiej przestrzeni różnorod-
ność gatunków roślin, kształ-
tów, kolorów i zapachów - mówi 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
w Zawierciu Martyna 
Tyszczak-Sołtysik.
Inicjatywa jest reali-
zowana przez Miejski 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej przy współpracy 
Referatu Rewitalizacji Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu. Wszystko 
w ramach projektu „Wzmacnianie 

potencjału społeczno-zawodo-
wego” na lata 2020-2022 (II etap).

 v zawiercie.eu

WSPIERAMY AKTYWNOŚĆ SENIORÓW
Blisko 133 tysiące złotych dofinansowania otrzymało nasze miasto w ramach 
tegorocznej edycji konkursu „Senior+”. Wspiera on finansowo jednostki samo-
rządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych. Wszystko po to, by 
aktywizować i zapobiegać wykluczeniu osób starszych.
Wyniki konkursu zostały ogło-
szone przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej. W ubie-
głym roku radni przyjęli uchwałę 
w sprawie utworzenia Dziennego 
Domu „Senior +”. To ośrodek 
wsparcia osób starszych, który 
działa w strukturze Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
(mieści się w siedzibie MOPS). 
Przekształcenie Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej w Zawierciu, 
zmiana nazwy na Dzienny Dom 
„Senior +” miała bardzo istotne 
znaczenie. Podjęcie uchwały było 
bowiem niezbędne, by starać się 
o środki zewnętrzne. W ramach 
wieloletniego programu Zawiercie 

otrzymało aż 132 
886,18 zł dofinan-
sowania na bieżące 
prowadzenie dzia-
łalności Dziennego 
Domu Senior +.
- Środki otrzymane 
w ramach drugiego 
modułu pozwolą na 
rozszerzenie oferty 
DDS+. Program zakłada dofinan-
sowanie bieżącej działalności na 
poziomie maksymalnie 50 procent 
łącznych kosztów funkcjonowania 
placówki. To odpowiedź na rosnące 
potrzeby starzejącego się społe-
czeństwa. Rozwój takich miejsc 
jest niezwykle istotny. Chcemy, 

by seniorzy mieli możliwość zin-
tegrowania się, spotkania z in-
nymi osobami – mówi Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawierciu Martyna 
Tyszczak-Sołtysik.

 v zawiercie.eu
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Karnet 3-miesiące
Powrót do zdrowej formy

#ZDROWIEPOTRZEBUJERUCHU

ZA MIESIĄC
All inclusive

95zł

*Jednorazowa opłata wpisowa 29zł

*

Bez UMOWY
       długoterminowej

OPŁATY
  service charge

Bez 
WYPOWIEDZENIA

   Bez LIMITU
czasowego

Bez 
 

*

TYLKO TERAZ skorzystaj z PROMOCJI i zadbaj o swoje zdrowie !!!
Zacznij od treningu wprowadzającego z naszym trenerem!

Spraw, by regularna aktywność fizyczna stała się Twoją rutyną!

RYDUŁTOWY, ul. Ładna 2 (OBIEKT PO BYŁYM TESCO) tel. (32) 410 48 61, kom. (+48) 538 634 440
CHRZANÓW, SZPITALNA 45 (PARK HANDLOWY KASZTELANIA) tel. (32) 733 80 54, kom. (+48) 538 635 550
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SYN_OPTYK500 200 941 Zawiercie

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

Poręba
ul. LWP 24A

tel. 785-993-444

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

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

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

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

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

Kroczyce
ul. Żarecka 2

tel. 667640667

* miejsca z dostępnymi lodami

*

Zapraszamy na pyszne lody!

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy

do współpracy

tel. 605 657 210

UWAGA PRACA!
Zatrudnimy przy montażu
ogrodzeń betonowych.

Miejsce pracy:
Niemcy i okazjonalnie Polska.

Oczekujemy chęci do pracy
i predyspozycji fizycznych. Brak wymagań
względem wykształcenia, doświadczenia

i języków obcych.

Praca od Zaraz!
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

531 900 017
CV prosimy wysyłać na adres:
kon_kaczmarek@icloud.com

KĄCIK KULINARNY

SZPARAGI ORAZ SPAGHETTI 
W SOSIE Z MASCARPONE
Szparagi, kocham – zielone w każdej postaci. A postaci może 
być kilka – były już pieczone, w cieście, grillowane – a dzisiaj 
podałam je w sosie! W sosie z mascarpone w towarzystwie 
suszonych pomidorów.
Danie szybkie do przygotowa-
nie, smaczne i znikające w se-
kundę. Co ja Ci będę więcej 
opowiadać, musisz je zrobić 
i kropka..

Szparagi – spaghetti  
w kremowym sosie 
(dla 5 dorosłych osób)
• paczka makaronu spa-

ghetti (u nas kolorowy) 
– ugotowany al dente

• 1 cebula
• 3 ząbki czosnku
• 500 gr zielonych 

szparagów
• 200 gr mascarpone
• 100 ml białego wy-

trawnego wina
• 2 łyżki oliwy spod su-

szonych pomidorów
• 10 suszonych pomidorów
• świeżo mielony pieprz
• sól

Odkrój końcówki szparagów ( 
je możesz dodać do wywaru do 
zupy) , resztę szparagów potnij 
na równe kawałeczki nie duże. 
Odłóż na bok, uwaga ! główki 
szparagów odłóż z boku, je do-
damy osobno. Obierz cebulę 
i czosnek – pokrój w kosteczkę.

Rozgrzej patelnię dodaj olej spod 
pomidorów ( jak nie masz może 
być zwykły rzepakowy ).
Po chwili przełóż na patelnię 
czosnek i cebulę, podsmaż tak 
żeby puściły smak.
Dodaj po chwil i pomidory 
i szparagi ( bez główek ) wy-
mieszaj, dodaj chochelkę wody 
spod makaronu i podduś całość, 
dodaj mascarpone łyżką, po kolei 

każdą dokładnie wymieszaj żeby 
się rozpuściło.
Dodaj wino, wymieszaj ( uwaga 
alkohol wyparuje i zostanie sam 
smaczek – który uwierz jest fajny 
Pozwól się całości zagotować, 
gdy to się stanie dodaj główki 
szparagów, wymieszaj. Spróbuj, 
dopraw solą i pieprzem.
Dodaj makaron, zamieszaj, prze-
łóż na talerze. Podawaj posypane 
świeżo zmielonym pieprzem.

Ulla Pałka
Te i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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MATERACE -20 %
LUB RATY 0%

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!

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

31.05 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09

1.06 - 2.06 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

3.06 - 4.06 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

5.06 - 6.06 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64

7.06 - 8.06 Apteka ul. Reymonta 1 32 670 78 21

9.06 - 10.06 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

11.06 - 12.06 Apteka Śląska Pfarmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

13.06 - 14.06 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61

15.06 - 16.06 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

17.06 - 18.06 Apteka Jurajska II  
ul.gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68

19.06 - 20.06 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03

21.06 - 22.06 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

23.06 - 24.06 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

25.06 - 26.06 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

27.06 - 28.06 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

29.06 - 30.06 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

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.
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UKRADŁA PERFUMY. ROZPOZNAJESZ KOBIETĘ?
Poszukiwana kobieta w lutym br. z jednego ze sklepów przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu 
dokonała kradzieży perfum o wartości prawie 800 zł. Sprawcą kradzieży jest kobieta z ciemnymi, związany-
mi włosami, ubrana w zimową kurtkę moro w kolorze ciemnozielonym, z kapturem zakończonym futerkiem, 
ciemne jenasy z rozcięciami na nogawkach i czarne zimowe botki ze zdobieniami. Na ramieniu miała dam-
ską jasną torebkę, a na twarzy czarną maseczkę zasłaniającą usta i nos. Poniżej publikujemy zapis z kamer 
monitoringu oraz zdjęcia, przedstawiające wizerunek sprawczyni.

Wszelkie informacje mogące pomóc w identyfikacji sprawcy prosimy kierować pod nr tel. 47 85 352 
38 lub 47 85 352 55. Informacje można przekazać także drogą elektroniczną na adres e-mail: krymi-
nalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl lub za pomocą formularza „Powiadom nas”. W każdym przypadku 
gwarantujemy anonimowość!

TRZY MIESIĄCE ARESZTU ZA POSIADANIE ZNACZNYCH ILOŚCI NARKOTYKÓW
Policjanci z zawierciańskiej patrolówki na ulicy Leśnej zauważyli mężczyznę. Jego zachowanie wska-
zywało na to, że może znajdować się pod działaniem środków odurzających. Policjanci wylegitymowali 
go. Podczas kontroli odzieży, mundurowi znaleźli woreczek z suszem roślinnym. Wstępne badania po-
twierdziły, że jest to marihuana.

W trakcie dalszych czynności w miejscu zamieszkania 33-latka, policjanci zabezpieczyli biały proszek. 
Jak się okazało, była to amfetamina, którą można przygotować ponad 660 porcji tego narkotyku. Męż-
czyzna został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty. Wczoraj, na podstawie zebranego materiału dowodo-
wego, wobec mężczyzny sąd zastosował tymczasowy areszt. Za posiadanie znacznych ilości środków 
odurzających grozi mu kara do 10 lat więzienia.

WIDZĄC PIJANEGO KIEROWCĘ, ZABRAŁA MU KLUCZYKI
Dnia 25.05.br. około godziny 22:00 policjanci z komisariatu w Szczekocinach interweniowali wobec 
nietrzeźwego kierowcy. Pracownica jednej ze stacji paliw zauważyła podjeżdżającą toyotę. Po chwili 
z pojazdu wysiadł kierowca, który się zatoczył i upadł. Kobieta podbiegła, aby mu pomóc i wtedy po-
czuła silną woń alkoholu. Mężczyzna chciał wsiąść do auta i odjechać, jednak pracownica stacji zabrała 
mu kluczyki i powiadomiła policjantów. Na miejscu patrol sprawdził stan trzeźwości mężczyzny. Jak się 
okazało 56-latek miał ponad 2,1 promila alkoholu w organizmie. Mieszkańcowi Częstochowy zostało 
zatrzymane prawo jazdy. Teraz odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara 
nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Tym razem nie doszło do tragedii. Dzięki odpowiedzialnej i godnej naśladowania postawie pracownicy stacji nietrzeźwy kierowca już nie stwarzał za-
grożenia na drogach. Warto jednak zastanowić się, jakie mogłyby być skutki takiej jazdy na „podwójnym gazie”. Apelujemy o reagowanie na pijanych 
kierujących! Pamiętaj! Nie reagujesz – akceptujesz!

OŚMIU NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW ZATRZYMANYCH
Tylko w ciągu trzech dni zawierciańscy mundurowi zatrzymali ośmiu nietrzeźwych kierowców.Od piątku 
(21.05) do niedzieli (23.05) na drogach powiatu zawierciańskiego policjanci zatrzymali ośmiu nietrzeźwych 
kierujących. Pięciu z nich prowadziło pojazdy mechaniczne, trzech pozostałych to rowerzyści. Rekordzista, 
58-letni kierujący motorowerem, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 1,5 promila alkoholu wy-
dmuchał kolejny motorowerzysta. 26-latek miał zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a motorower, 
którym jechał, nie posiadał ubezpieczenia OC i aktualnych badań technicznych. 

Wśród rowerzystów niechlubny wynik przypadł 52-latkowi, który miał ponad 1,7 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Na szczęście nie doszło do żadnego tragicznego zdarzenia. Nie tylko pijany kierowca sa-
mochodu, motocykla, czy motoroweru stwarza ogromne zagrożenie. Również nietrzeźwy rowerzysta może 
doprowadzić do tragicznej sytuacji na drodze. Każdy z zatrzymanych kierowców odpowie za popełnione 
przestępstwo lub wykroczenie.

ARESZT DLA DOMOWEGO OPRAWCY
W jednym z domów w Zawierciu dochodziło do przemocy domowej. 51-latek będąc pod wpływem alkoholu 
wielokrotnie wszczynał awantury, podczas których ubliżał swojej żonie i dwóm nastoletnim córkom. Męż-
czyzna bił kobietę po całym ciele, kopał, szarpał za włosy i przyduszał. Groził  jej też nożem. 

W kwietniu br. agresor został odseparowany od rodziny. Wtedy policjanci nakazali mu opuścić mieszkanie. 
Otrzymał też zakaz zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia. Mężczyzna stosował się do 
wydanego nakazu i zakazu, jednak po ich ustaniu znów zaczął zagrażać domownikom. Awantura, jaka miała 
miejsce w miniony poniedziałek, zakończyła się zatrzymaniem oprawcy przez policyjny patrol. Wczoraj sąd 
zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Najbliższy miesiąc mężczyzna spędzi w izolacji. Za znęcanie 
się nad bliskim grozi mu kara nawet 5 lat więzienia.

Z 3 PROMILAMI ZA KIEROWNICĄ. UDAREMNIONO DALSZĄ JAZDĘ PIJANEGO KIEROWCY
W poniedziałek dnia 17.05.br około godziny 09:30 w rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Południo-
wej w Zawierciu doszło do zdarzenia drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący skodą 
fabią skręcając z ulicy Piłsudskiego w ulicę Południową, nie zachował należytej ostrożności i zaryso-
wał ustępujący mu pierwszeństwa samochód marki Fiat. Sprawca zatrzymał się kilka metrów dalej. 
Pokrzywdzony natychmiast zareagował i podbiegł do pojazdu. Jak się okazało, siedzący za kierownicą 
mężczyzna był kompletnie pijany. W pojeździe znajdował się także pies, jednak 39-letni kierowca fiata 
ani chwili nie wahał się i wyciągnął ze stacyjki kluczyki. Badanie stanu trzeźwości wykazało 3 promile 
alkoholu w organizmie. 

W toku dalszych czynności policjanci z zawierciańskiej drogówki ustalili, że mężczyzna nie ma też 
uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz mieszkaniec Zawiercia odpowie nie tylko za popełnione 
wykroczenia, ale również za przestępstwo, jakim jest kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Tym razem nic się nikomu nie stało. Strach 
jednak pomyśleć, do jakiej tragedii mogłoby dojść, gdyby nie udaremniona dalsza jazda pijanego kierowcy.

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

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.

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

Chcesz szybko
i bezpiecznie sprzedać

swój Dom, Mieszkanie, Działkę?
Zapytaj o szczegóły!

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

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

KKoommpplleekkssoowwaa oobbssłłuuggaa ppooggrrzzeebbóóww
uull.. OObbrroońńccóóww PPoocczzttyy GGddaańńsskkiieejj 2288,, 4422--440000 ZZaawwiieerrcciiee

CCaałłooddoobboowwoo:: tteell.. 778800 112211 116633 •• 778800 115511 886666

wwwwww..kkaalliinnsskkii2244..ppll

TEL. 783 614 732

HIRUDOTERAPIA - LECZENIE PIJAWKAMI
• Profesjonalna pomoc
w likwidowaniu różnych dolegliwości

• Certyfikat pochodzenia pijawek lekarskich

• Dyplomowany Hirudoterapeuta

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v „KRUDOWIE 2: NOWA ERA” 

Reżyseria: Joel Crawford, Gatunek: Animacja / Komedia / Przygodowy, Produkcja: USA 
• 2021-05-31 18:00 - 2D • 2021-06-02 16:00 - 2D • 2021-06-03 16:00 - 2D • 2021-06-04 15:00 - 2D • 2021-06-05 15:00 - 2D • 2021-06-06 15:00 - 2D  
• 2021-06-07 15:00 - 2D • 2021-06-08 15:00 - 2D • 2021-06-09 15:00 - 2D • 2021-06-10 15:00 - 2D • 2021-06-01 17:00 - 2D • 2021-06-02 17:00 - 2D  
• 2021-06-03 17:00 - 2D • 2021-06-04 17:00 - 2D • 2021-06-05 17:00 - 2D • 2021-06-06 17:00 - 2D • 2021-06-07 17:00 - 2D • 2021-06-08 17:00 - 2D 
 • 2021-06-09 17:00 - 2D • 2021-06-10 17:00 - 2D • 2021-06-05 11:00 - 2D • 2021-06-06 11:00 - 2D • 2021-05-28 16:00 - 2D • 2021-05-29 11:00 - 2D  
• 2021-05-30 11:00 - 2D

 v „WOLKA” 
Reżyseria:  Árni Ólafur Ásgeirsson, Gatunek: Dramat, Produkcja: Islandia / Polska 
• 2021-05-31 20:00 - 2D • 2021-06-01 20:00 - 2D • 2021-06-02 20:00 - 2D • 2021-06-03 20:00 - 2D • 2021-06-04 20:45 - 2D • 2021-06-05 20:45 - 2D  
• 2021-06-06 20:45 - 2D • 2021-06-07 20:45 - 2D • 2021-06-08 20:45 - 2D • 2021-06-09 20:45 - 2D • 2021-06-10 20:45 – 2D

 v „DRUGA POŁOWA” 
Reżyseria: Łukasz Wiśniewski, Gatunek: Komedia romantyczna, Produkcja: Polska 
• 2021-06-04 19:00 - 2D • 2021-06-05 19:00 - 2D • 2021-06-06 19:00 - 2D • 2021-06-07 19:00 - 2D • 2021-06-08 19:00 - 2D • 2021-06-09 19:00 - 2D  
• 2021-06-10 19:00 – 2D

 v „TOM & JERRY” 
Reżyseria:Tim Story, Gatunek: Animacja / Komedia / Przygodowy, Produkcja: USA 
• 2021-06-11 15:00 - 2D • 2021-06-12 15:00 - 2D • 2021-06-13 15:00 - 2D • 2021-06-15 15:00 - 2D • 2021-06-16 15:00 - 2D • 2021-06-17 15:00 - 2D  
• 2021-06-18 15:00 - 2D • 2021-06-20 15:00 - 2D • 2021-06-21 15:00 - 2D • 2021-06-22 15:00 - 2D • 2021-06-23 15:00 - 2D • 2021-06-24 15:00 - 2D  
• 2021-06-11 17:00 - 2D • 2021-06-12 17:00 - 2D • 2021-06-13 17:00 - 2D • 2021-06-15 17:00 - 2D • 2021-06-16 17:00 - 2D • 2021-06-17 17:00 - 2D  
• 2021-06-18 17:00 - 2D • 2021-06-20 17:00 - 2D • 2021-06-21 17:00 - 2D • 2021-06-22 17:00 - 2D • 2021-06-23 17:00 - 2D • 2021-06-24 17:00 – 2D

 v „GODZILLA VS KONG” 
Reżyseria: Adam Wingard,  Gatunek: Akcja / Sci-Fi, Produkcja: USA 
• 2021-06-11 18:45 - 2D • 2021-06-12 18:45 - 2D • 2021-06-13 18:45 - 2D • 2021-06-15 18:45 - 2D • 2021-06-16 18:45 - 2D • 2021-06-17 18:45 – 2D

MOBILNY SERWIS KOMPUTEROWY "LuXoMaT"

Kontakt codziennie od 700 - 2000 - tel. 609 31 99 66
www.luxomat.pl serwisluxomat@gmail.com

DOJAZD DO KLIENTA! • serwis, naprawa
laptopów i komputerów
• czyszczenie układów chłodzenia
• instalacja systemów
operacyjnych, programów

• doradztwo komputerowe
• FAKTURA VATJeśli nie spisałeś się przez Internet lub telefon 

może zadzwonić do Ciebie rachmistrz z numeru  
22 828 88 88 lub z infolinii 22 279 99 99. 
Tożsamość rachmistrza możesz zweryfikować 
na http://rachmistrz.stat.gov.pl lub na infolinii. 

#liczysiękażdy #NSP2021

Informacje
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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

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

USŁUGI ZWYŻKĄ
I MINIKOPARKĄ

21
metrów

+48 608 394 729
+48 608 342 273

Atrakcyjne
ceny!

MOŻLIWOŚĆ
WYPOŻYCZENIA

Reklamy


