
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

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
Z.

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

SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO

OD 23 LAT!!!

tel: 733 749 921

Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

optyk.ogrodzieniec

Oprawki - 20%

Świętujemy
urodziny

Okulary
przeciwsłoneczne - 15%

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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GwarekZawiercianski

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

Łazy - Komunikacja. Tradycja. Społeczeństwo.
Zdegradowany budynek należący do PKP, w którym funkcjonowała Kolejo-
wa Automatyczna Telefoniczna Stacja, zmienił swój wygląd i funkcjonalność.
„Mieszkańcy chcieli, aby niszczejący 
od wielu lat obiekt należący do PKP, 
opuszczony i szpecący trzytysięczne 
osiedle Podlesie zyskał nowe oblicze. 
Aby tego dokonać Gmina musiała 
stać się jego właścicielem. Po wielu 
latach starań udało się - budynek 
w 2010 r. został nieodpłatnie prze-
jęty od PKP. Postanowiliśmy, że 
o jego nowym przeznaczeniu zdecy-
dują mieszkańcy” mówi Burmistrz 
Łaz Maciej Kaczyński. „Do rozmów 
zaprosiliśmy przedstawicieli lokalnej 
społeczności. W spotkaniach kon-
sultacyjnych wzięły udział m.in. or-
ganizacje pozarządowe z Łaz, dzieci, 
młodzież wraz z nauczycielami z SP 
nr 3, UTW, organizacje senioralne, 
radni, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
oraz harcerze.
Następnie zostały złożone wnio-
ski do Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2013-2020. 
Łazy otrzymały dofinansowanie na 
wysokości, aż 85%.
Budynek został wyremontowany, 
a od 14 czerwca został otwarty. 
Obecnie rozpoczyna działalność 
Centrum Usług Społecznych, w ra-
mach którego organizacje senioralne 
i stowarzyszenia działające na terenie 
Gminy będą mogły realizować swoją 
działalność statutową. Organizowane 
będą m.in. zajęcia edukacyjne, 
warsztaty, wydarzenia artystyczne, 
wystawy malarskie, spotkania tema-
tyczne, prelekcje. Działać tu będzie 
m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Łazach, który posiada sekcje po-
zwalające seniorom rozwijać pasje 
sportowe i artystyczne, w tym malar-
skie, kabaretowe i teatralne. To miej-
sce również dla Klubu Seniora. Swoje 
długo oczekiwane miejsce znalazła 
Świetlica Środowiskowa oraz har-
cówka. Z budynku będzie korzystać 

także Szkoła Podstawowa nr 3, która 
będzie realizować zajęcia teatralne 
i artystyczne, tak bardzo lubiane przez 
dzieci i młodzież tej szkoły. KTS bę-
dzie także miejscem organizacji im-
prez i spotkań skierowanych do dzieci, 
ich rodziców i dziadków. Przestrzeń 
wokół budynku i zrewitalizowany te-
ren po byłych ogródkach działkowych 
przy ul. Częstochowskiej planujemy 
wykorzystać do organizacji wydarzeń 
plenerowych. Od 1 września zostanie 
uruchomiony Punkt Konsultacyjny 
Wsparcia Rodzin, gdzie będzie można 
skorzystać z porad psychologa, praw-
nika i mediatora. W budynku mieści 
się Wydział Rozwoju i Komunikacji 
Społecznej naszego Urzędu, który m. 
in. będzie koordynował funkcjono-
wanie KTS-u”- podkreśla Agnieszka 
Perkowska, kierownik Wydziału 
Rozwoju i Komunikacji Społecznej 
w Łazach.
Działania zaplanowane w nowocze-
snym budynku będą odbywać się pod 
hasłem: „Komunikacja. Tradycja. 
Społeczeństwo” ( rozwinięcie skrótu 
KTS), które stanie się odzwierciedle-
niem współpracy nawiązanej z licz-
nymi organizacjami działającymi na 
naszym terenie zaangażowanymi do 
realizacji wspólnych projektów promu-
jących integrację międzypokoleniową.
Budynek podzielony jest na kilka stref. 
Na parterze mieści się obszerny holl 

wraz z windą, która z pewnością jest 
ułatwieniem w pokonywaniu barier 
architektonicznych. Na pierwszym 
piętrze mieści się Centrum Usług 
Społecznych składające się z dużej 
sali konferencyjnej z pełnym wypo-
sażeniem oraz salą wielofunkcyjną 
zaadoptowaną na Klub Seniora. Na 
drugim piętrze znajduje się Wydział 
Rozwoju i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miejskiego. W tej prze-
strzeni zlokalizowane są także: 
Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
LGD Perła Jury, Stowarzyszenie 
Ekologiczne „Mleczyk”, Klub Seniora 
Semafor, Towarzystwo Emerytów 
i Rencistów. Poddasze zostało za-
adoptowane na strefę wystawienniczą 
oraz pracownię artystyczną. Miejsce 
w budynku znaleźli także harcerze.
Mieszkańcy Gminy Łazy zyskali 
świetnie przygotowane miejsce na re-
alizację wielu projektów. Co nie byłoby 
możliwe bez starań gminy o dofinan-
sowania z 4 różnych źródeł z projek-
tów finansowanych z Regionalnego 
P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o 
Województwa Śląskiego. W sumie 
kwota, którą pochłonął remont bu-
dynku to ponad 6 mln złotych.

 v lazy.pl

SKLEP MEBLOWO-ROWEROWY
Robert Zawalski

MEBLE
STANDARDOWE
I NA WYMIAR:
• KUCHENNE
• POKOJOWE
• MŁODZIEŻOWE
• ŁAWY I STOŁY
• KRZESŁA
• KOMODY

42-445 Szczekociny, ul. Przemysłowa 2
tel. 606 614 150 • 603 593 705

ROWERY
• CZĘŚCI
• AKCESORIA
• SERWIS

Informacje
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Poręba - Mamy nową drogę Myśliwską
Inwestycja specyficzna, bo wspólna dla dwóch gmin. Dla jednej bardzo ważna, dla drugiej 
poboczna. Trudno uwierzyć zatem, że mamy ją już za sobą, a cele udało się sprytnie pogo-
dzić. Mowa o zupełnie nowym 2,5-kilometrowym odcinku ul. Myśliwskiej. Nie powstałaby, 
gdyby nie zaangażowanie radnych powiatu.
Dziurawa i wąska, z rowami po 
bokach, przez co - niezwykle 
niebezpieczna. O takiej ulicy 
Myśliwskiej można już zapo-
mnieć. Powód? Od kilkunastu 
dni na odcinku od skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 791 
w Zawierciu do drogi krajowej 
nr 78 w Porębie, jeździ się już 
niezwykle komfortowo. Warta 
niemal 3,9 mln zł inwestycja do-
biegła końca.

To, że wszystko 
się udało jest 
w y n i k i e m 
p r a c y  w i e l u 
o s ó b ,  m . i n . 
władz Poręby 
i  Zaw ierc i a , 
przede wszyst-
kim zaś zarządu starostwa na 
czele ze starostą zawierciańskim 
Gabrielem Dorsem oraz rady po-
wiatu, która podejmowała osta-

teczne decyzje w kwestii tejże 
inwestycji.

 v umporeba.pl

KOLEJNY SUKCES GMINY WŁODOWICE 
W POZYSKIWANIU FUNDUSZY

Nasza gmina może poszczycić się kolejnym sukcesem, albowiem w ramach 
Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, w konkursie  dedykowanym dla 
gmin w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej, otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 700 tyś. zł na 
budowę miejsca przesiadkowego w Rudnikach. 
Pomysł został wysoko oceniony 
i tym samym uplasowaliśmy się 
wśród dwunastu gmin w  woj. 
śląskim którym dofinansowanie 
przyznano. Punkt  przesiadkowy 
zlokalizowany zostanie  przy 
głównym skrzyżowaniu ulic 
Kościuszki i Ogrodowej. Pomysł 
świetnie się wpisuje w ogólnoeu-
ropejski trend zmniejszania ilo-
ści pojazdów w centrach miast, 
pozostawianie ich poza grani-
cami aby komunikacją zbiorową 
docierać do wybranych miejsc. 
Idea punktu wykorzystywana 
także będzie przez  rowerzy-

stów którzy przy-
wożąc tu swoje 
rowery autobusem 
lub samochodem,  
w  R u d n i k a c h 
rozpoczną swoją 
trasę  na Jurze. 
Oczywistym jest 
ż e  i n w e s t y c j a 
świetnie wkom-
ponuje się w cen-
trum tej najwięk-
szej miejscowości 
w naszej Gminie i znakomicie 
poprawi funkcjonalność i es-
tetykę miejsca które w obecnej 

chwili pozostawia wiele do 
życzenia.  

 v wlodowice.pl

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

DO SPRZEDANIA
domok. 300mkw, II kondygnacje,
ogrodzony, z dwustanowiskowym

garażem, do zamieszkania, położonyw
zacisznymmiejscu na uroczej, urządzonej

36 a działcewKrzywopłotach.
Cena: 595 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

Miejsce na Twoją
nieruchomość

Zapytaj o szczegóły
tel. 882 554 688

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”.

Nowość dla mieszkańców.  
O nieruchomościach  

dowiesz się tu wszystkiego
Szybko i bez wychodzenia z domu. Poręba ma już System 
Informacji Przestrzennej. Wystarczy, że wejdziesz na stronę 
internetową miasta.
- To zupełnie nowe na-
rzędzie służące zarówno 
nam - urzędnikom, jak 
i mieszkańcom do celów 
informacji przestrzen-
n y c h  -  mów i  K a m i l 
K ow a l i k ,  k i e row n i k 
Referatu Nieruchomości 
i  G o s p o d a r k i 
Komu na l ne j  Ur z ę du 
Miasta w Porębie.
J a k  s k o r z y s t a ć 
z nowego systemu SIP 
(S y s t e m  I n f o r m a c j i 
P r z e s t r z e n n y c h  d l a 
G m i n y  P o r ę b a ) ? 
Wy s t a r c z y  w e j ś ć  n a 
stronę:
SIP - Poręba by o intere-
sującej nas nieruchomo-
ści dowiedzieć się wielu 
istotnych rzeczy. Dla 
przykładu: zaznaczając 
działkę na mapie, która wid-
nieje na stronie internetowej, 
sprawdzimy między innymi 
zapisy dotyczące Miejscowego 
P lanu Zagospoda rowan ia 
Przest rzennego, Stud ium, 
granic działek, cieków wod-
nych itp.
- Do tej pory informacje tego 
t y pu by ł y udziela ne t yl ko 
w urzędzie miasta. Wymagało 

to zatem wizyty, sprawdzenia 
papierowej mapy itd. Teraz 
do dyspozycji mamy szybki 
i prost y w obsłudze system 
informatyczny, z którego sko-
rzystamy bez w ychodzenia 
z domu, w dogodnej dla nas po-
rze - wyjaśnia Kamil Kowalik. 
Dodaje: - To swoisty przełom 
w tej dziedzinie. Rewelacyjne 
narzędzie! 

W Polsce od kilku lat budo-
wane są systemy informatyczne 
typu SIP. To świetne narzędzie 
wspomagające zarządzanie 
w zarządzaniu przestrzenią 
miejską oraz usprawnianiu ob-
sługi mieszkańców.

 v umporeba.pl

BRUK - BET Sp. z o.o. ul. Reja 4, 42 – 443 Fugasówka

Jesteśmy wiodącym producentem kostki brukowej, betonu
komórkowego, płyt tarasowych, systemów kanalizacyjnych, elementów
konstrukcyjnych oraz systemów murków i ogrodzeń.

W związku z rozbudową naszego zespołu poszukujemy
kandydatów na stanowisko

pracownik linii produkcyjnej
Praca przy zautomatyzowanych urządzeniach produkujących materiały

budowlane (produkty z betonu), w tym:
• Kontrola i sterowanie urządzeniami produkcyjnymi linii,
• Prace pomocnicze przy linii produkcyjnej,
• Kontrola jakości i selekcja gotowych produktów.

Wymagamy:
• Motywacji i zaangażowania w wykonywane obowiązki,
• Chęci uczenia się i podnoszenia kwalifikacji,
• Gotowości do pracy w systemie zmianowym.

Mile widziane:
• Uprawnienia do prowadzenia wózkówwidłowych UDT,
• Umiejętności mechaniczne.

Oferujemy:
• Umowa o prace (pełny etat),
• Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa, premia, dodatki),
• Stabilność zatrudnienia,
• Atrakcyjne benefity.

Aplikacje proszę przesyłać na adres mailowy: cv@bruk-bet.pl
z dopiskiem stanowiska lub telefonicznie 14 632 08 40

PRACA

Reklama
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Czy wiesz co należy zrobić,  
gdy „odchodzi” bliska osoba?
Dla większości z nas informacja o śmierci bliskiej nam osoby 
jest szokiem. Często nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć 
i podejmować decyzji. Znając ten problem w krótki sposób 
chcielibyśmy przekazać kilka informacji, które w tej ciężkiej 
chwili pomogą w pierwszym etapie organizacji pogrzebu.

JEŻELI ZGON NASTĄPIŁ W SZPITALU
Najczęściej lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wy-
stawia kartę zgonu, z którą należy udać się do Urzędu Stanu 
Cywilnego gdzie pracownik USC wystawi Akt Zgonu.
Następnie należy udać się do Centrum Pogrzebowego 
Kaliński w Zawierciu (przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 
28) lub poinformować nas telefonicznie 780 121 163.  Od tej 
pory wszelkie formalności i zadania związane z organizacją 
pogrzebu przejmujemy -my.

JEŻELI ZGON NASTĄPIŁ W DOMU LUB MIEJSCU PUBLICZNYM
W przypadku śmierci osoby w domu / miejscu publicznym w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza 
opiekującego się zmarłym pacjentem (lekarza rodzinnego) lub lekarza pogotowia (pod nr tel. 999 lub 112), 
który wystawi protokół zgonu lub kartę zgonu.
Następnie, po wystawieniu przez lekarza karty zgonu wystarczy zadzwonić do Centrum Pogrzebowego 
Kaliński pod nr tel. 780 121 163 a nasz wykwalifikowany personel przyjedzie niezwłocznie po odbiór osoby 
zmarłej i przewiezie ją do naszej bezpłatnej chłodni. 
Pozwoli to uniknąć Państwu dodatkowych kosztów związanych z transportem i wynajmem.

JEŻELI ZGON NASTĄPIŁ NA SKUTEK WYPADKU
Jeżeli zgon nastąpił na skutek wypadku lub też zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być prze-
stępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Zwłoki takich 
osób przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sądowej, 
celem ustalenia przyczyny zgonu.
Organizowanie i opłacenie tego przewozu należy do zadań prokuratury.

WAŻNE!
Najbliżsi mają pełne prawo wyboru co do zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpo-

wiada niezależnie od tego, który zakład zajmował się wcześniej przywiezieniem zwłok do chłodni.

UDAJĄC SIĘ DO CENTRUM POGRZEBOWEGO KALIŃSKI NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

• Akt Zgonu i akty pokrewieństwa
• Dowód osob. zmarłego i dowód osoby załatwiającej formalności 
• Legitymacje ZUS/KRUS lub ostatni odcinek emerytury / renty lub zaświadczenie z zakładu pracy

Wiedząc jak trudne chwile przeżywa  rodzina po stracie najbliższych 
pomagamy z formalnościami w ZUS-ie i KRUS-ie.

Służymy pomocą, wsparciem i doświadczeniem całodobowo pod nr tel. 780 121 163 
lub osobiście w naszej siedzibie w Zawierciu ( ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 28).

TRWA SPIS POWSZECHNY
Od 23 czerw ca br. rach mi strzo wie spi so wi roz po czę li re ali za cję wy wia dów 
bez po śred nich w te re nie. Rach mi strzo wie skon tak tu ją się z oso ba mi, które 
nie spi sa ły się przez In ter net, nie spi sa ły się na in fo li nii (22 279 99 99) ani nie 
za dzwo nił do nich rach mistrz spi so wy.

Przy po mi na my, że zgod nie z art. 17a ust. 1-3 usta wy o na ro do wym spi sie 
po wszech nym lud no ści i miesz kań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie 
można od mó wić prze ka za nia da nych rach mi strzo wi kon tak tu ją ce mu się 
z oso ba mi fi zycz ny mi ob ję ty mi spi sem.

Obo wią zek udzia łu w spi sie po wszech nym za pi sa no w art. 6 ust. 3 i art. 9 
ust. 1 usta wy o sta ty sty ce pu blicz nej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Ze wzglę du na sy tu ację epi de micz ną, je że li re spon dent jest ob ję ty kwa ran-
tan ną lub izo la cją do mo wą, wy wiad może odbyć się te le fo nicz nie, pod 
wa run kiem prze ka za nia rach mi strzo wi nu me ru te le fo nu kon tak to we go.

Wy wia dy bez po śred nie pro wa dzo ne będą przez rach mi strzów spi so wych 
z za cho wa niem wszel kich pro ce dur sa ni tar nych i dy stan su spo łecz ne go.

WYROBY GUMOWE
• PASY KLINOWE

do kombajnów zbożowych
• WĘŻE GUMOWE PCV
• PŁYTY GUMOWE
• KOLANKA UNIWERSALNE
• DĘTKI I OPONY DOMASZYN ROLNICZYCH
• OPASKI: NORMA I GBS

Wolbrom, ul. Okrzei
SKLEP CZYNNY: Poniedziałek – Piątek, godz. 7:00 – 15:00

Tel. 32 644 12 52 kom. 604 826 927

Najlepsze
ceny !

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

Informacje
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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!

Rozbudowa żłobka miejskiego zakończona
Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu została oficjalnie zakończona. 
Dzięki inwestycji, utworzono dodatkowych 75 miejsc dla najmłodszych miesz-
kańców miasta. 1 czerwca w otwarciu wzięli udział m.in. parlamentarzyści, 
wojewoda śląski oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu.
Wcześniej do żłobka uczęszczało 101 dzieci. 
Podobna liczba maluchów zazwyczaj oczekiwała 
na miejsce. Teraz lista oczekujących będzie o wiele 
krótsza.
Szacowaliśmy, że całkowity koszt przedsięwzięcia 
może wynieść blisko 4 mln zł. Po przetargu oka-
zało się, że będą to 3 miliony 550 tys. zł. Miasto 
pozyskało około 1,8 mln zł na rozbudowę w ra-
mach programu „Maluch +” 2020.
Wybudowano nowoczesny budynek, który zo-
stał połączony z już istniejącym. Inwestycję 
wykonała Firma Handlowo-Usługowa Jul-Bud. 
Dodatkowo ponad 116 tys. zł kosztowało wypo-
sażenie obiektu.
Kupiono nowe meble, krzesła, łóżeczka, zabawki 
i pościel. Powstały trzy aneksy kuchenne. Podczas 
uroczystości nie zabrakło sadzenia pamiątkowych 
drzewek, a władze miasta i zaproszeni goście prze-
kazali prezenty dla najmłodszych.

zawiercie.eu

ORDER DLA 
MIESZKANKI 
ZAWIERCIA

Mieszkanka Zawiercia Jadwiga Dudek została wyróżnio-
na srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kra-
ju”. W uroczystości uczestniczyli Wojskowy Komendant  
Uzupełnień w Będzinie ppłk Andrzej Kłuś oraz Prezydent 
Zawiercia Łukasz Konarski.

 v zawiercie.eu
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Do końca wakacji

poleć nas na www.interfitclub.plTwoja opinia jest bezcenna

PRZYJDŹ DO NAS DO I ZOSTAŃ NASZYM KLUBOWICZEM,31 LIPCA  
A DO KOŃCA WAKACJI TRENUJESZ ZUPEŁNIE ZA DARMO!

* Oferta obowiązuje przy zawarciu umowy na okres 12 miesięcy. Opłata service charge w wysokości 45 złotych płatna raz na kwartał.

# zdrowiepotrzebujeruchu

Ćwicz za darmo
w nowoczesym

klubie fitness!
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• 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

CENY
JUŻ OD 10 zł/m2

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

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
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

KRZYŻÓWKA

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

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
1.07 - 2.07 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

3.07 - 4.07 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

5.07 - 6.07 Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

7.07 - 8.07 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

9.07 - 10.07 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

11.07 - 12.07 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64 

13.07 - 14.07 Apteka ul. Reyminta 1 32 670 78 21

15.07 - 16.07 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

17.07 - 18.07 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

19.07 - 20.07 Apteka Cefarm 36,6  
ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 161 

21.07 - 22.07 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

23.07 - 24.07 Apteka Jurajska II  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

25.07 - 26.07 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03

27.07 - 28.07 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

29.07 - 30.07 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

31.07 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

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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PIŁEŚ - NIE JEDŹ! KOLEJNY NIETRZEŹWY KIEROWCA ZATRZYMANY!
W ciągu ostatnich kilku dni to już kolejny nietrzeźwy 
kierowca, którego zatrzymali zawierciańscy policjanci. 
W miniony weekend (tj. 19,20.06.br) na terenie powiatu 
zawierciańskiego zatrzymano 7 pijanych kierujących. 
W poniedziałek 21.06.br 37-letni rowerzysta miał ponad 
4 promile alkoholu w organizmie. Dnia 23.06.br po go-
dzinie 16:00 również ujawniono nietrzeźwego kierowcę. 
Tym razem policjanci z zawierciańskiej drogówki w Szcze-
kocinach na ulicy 8 Pułku Ułanów zatrzymali do kontroli drogowej pojazd. Kierowała nim 46-letnia kobieta. Badanie stanu trzeź-
wości kierującej daewoo wykazało prawie 3,2 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy, a pojazd został zabezpieczony 
przez wskazaną osobę. Teraz mieszkanka gminy Szczekociny odpowie za popełnione przez siebie przestępstwo.

Na szczęście tym razem nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego. Jazda na „podwójnym gazie” to igranie z losem, które 
może mieć tragiczne skutki. Oprócz odpowiedzialności karnej i finansowej, kierujący będący pod działaniem alkoholu ryzy-
kuje swoim zdrowiem i życiem, ale przede wszystkim naraża innych uczestników ruchu drogowego na śmiertelne niebezpie-
czeństwo. Istotną rolę odgrywają także świadkowie, którzy mają możliwość zareagowania, widząc wsiadającą za kierownicę 
osobę pod działaniem alkoholu.

ROZPOZNAJESZ SPRAWCĘ KRADZIEŻY?
Poszukiwany mężczyzna w kwietniu br. z drogerii przy ulicy 3 Maja i Sikorskiego w Zawier-
ciu dokonał kradzieży perfum. Łączna wartość skradzionego towaru to prawie 900 złotych. 
Sprawcą kradzieży jest mężczyzna z krótkimi, ciemnymi włosami, ubrany w czarną kurtkę 
z kapturem, szare, dresowe spodnie z charakterystycznymi czarnymi lamówkami przy kiesze-
niach i czarne sportowe buty. Na szyi mężczyzna miał założoną tzw. smycz z kluczami. Poniżej 
publikujemy zdjęcia przedstawiające wizerunek sprawcy.

Wszelkie informacje mogące pomóc w identyfikacji sprawcy prosimy kierować pod nr tel. 47 
85 353 34 lub 47 85 352 55. Informacje można przekazać także drogą elektroniczną na adres 
e-mail: kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!

BYŁ POSZUKIWANY DWOMA LISTAMI GOŃCZYMI. ZATRZYMALI GO DZIELNICOWI
Do zatrzymania doszło w niedzielę 20.06.br przed południem. Dzielnicowy w czasie ob-
chodu rejonu służbowego uzyskał informację o miejscu ukrywania się poszukiwanego 
mężczyzny. Wraz z drugim dzielnicowym we wskazanym rejonie zastali 37-latka, który 
poszukiwany był dwoma listami gończymi. Mężczyzna przed wymiarem sprawiedliwości 
ukrywał się od dłuższego czasu. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, skąd 
doprowadzono go do zakładu karnego. Każdy, kto popełni przestępstwo, czy wykroczenie 
musi liczyć się z konsekwencjami. Taka osoba nie może czuć się bezkarnie, nawet wtedy, 
gdy od ich popełnienia mijają miesiące.

Z 4 PROMILAMI NA 2 KÓŁKACH. POLICJANCI ZATRZYMALI PIJANEGO ROWERZYSTĘ
W ramach codziennych czynności służbowych, dbając o bezpieczeństwo podróżujących dro-
gami powiatu zawiercieńskiego, policjanci z drogówki przeprowadzają liczne kontrole drogo-
we. Sprawdzają stan techniczny pojazdów, ale przede wszystkim kontrolują stan trzeźwości 
kierowców, w tym również rowerzystów. Tylko w miniony weekend policjanci na terenie po-
wiatu zawierciańskiego ujawnili 7 nietrzeźwych kierujących, w tym 5 rowerzystów.

Dnia 21.06.br przed godziną 11:00 policjanci z zawierciańskiej drogówki przeprowadzili kon-
trolę drogową jadącego ulicą Sikorskiego w Zawierciu rowerzysty. Badanie stanu trzeźwości 
37-latka wykazało ponad 4,1 promila alkoholu w organizmie. Za popełnione wykroczenie 
grozi kara aresztu lub grzywna.

Tym razem nie doszło do tragedii. Skutki jazdy "na podwójnym gazie" mogą być nieodwracalne. Rowerzysta będący pod działa-
niem alkoholu stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego.

SIEDMIU NIETRZEŹWYCH KIERUJĄCYCH ZATRZYMANYCH. APELUJEMY O TRZEŹWOŚĆ ZA KIEROWNICĄ!
W ciągu trzech dni policjanci zatrzymali siedmiu nietrzeźwych kierujących. Pięciu 
z nich to rowerzyści. W trakcie jednego weekendu (tj. 18,19,20,06.br.) policjanci pa-
trolujący ulice powiatu zawierciańskiego ujawnili siedmiu nietrzeźwych kierujących. 

Pięciu z nich kierowało rowerem. Wśród rowerzystów rekordzistą był 58-latek, który 
w sobotę 19.06.br. po godzinie 17:00 został zatrzymany w Łazach na ulicy Tadeusza 
Kościuszki. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało prawie 2,7 promila alko-
holu w organizmie. Wśród pozostałych dwóch kierowców niechlubny wynik przypadł 
47-latkowi. Mężczyzna w piątek 18.06.br. po godzinie 22:30 został zatrzymany na 
ulicy Daszyńskiego w Zawierciu. Mając prawie 1,7 promila alkoholu w organizmie 
kierował audi.

Przypominamy, że szczególnie w upalne dni nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie wpływa na koncentrację i refleks, 
a ich brak może skutkować nieodwracalnymi konsekwencjami. Do poważnych zdarzeń drogowych może przyczynić się nie 
tylko pijany kierowca pojazdu silnikowego, ale również rowerzysta. Apelujemy o trzeźwość za kierownicą! Bez względu na to 
czy będziesz kierować samochodem, czy rowerem, jeśli piłeś – nie jedź!

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

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

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v „LUCA” Reżyseria:  Enrico Casarosa, Gatunek: animowany, familijny, Produkcja: USA  

• 2021-06-30 18:00 - 2D • 2021-07-01 16:00 - 2D • 2021-07-01 18:00 - 2D • 2021-07-02 16:00 - 2D • 2021-07-03 16:00 - 2D • 2021-07-04 16:00 - 2D  
• 2021-07-05 16:00 - 2D • 2021-07-06 16:00 - 2D • 2021-07-07 16:00 - 2D • 2021-07-08 16:00 - 2D

 v „CRUELLA”Reżyseria: Craig Gillespie, Gatunek: Komedia, Produkcja: USA 
• 2021-07-02 18:00 - 2D • 2021-07-03 18:00 - 2D • 2021-07-04 18:00 - 2D • 2021-07-05 18:00 - 2D • 2021-07-06 18:00 - 2D  
• 2021-07-07 18:00 - 2D • 2021-07-08 18:00 - 2D

 v „OSTATNI KOMERS” Reżyseria:  Dawid Nickel, Gatunek: Dramat/Obyczajowy, Produkcja: Polska 
• 2021-07-02 20:30 - 2D • 2021-07-03 20:30 - 2D • 2021-07-04 20:30 - 2D • 2021-07-05 20:30 - 2D • 2021-07-06 20:30 - 2D  
• 2021-07-07 20:30 - 2D • 2021-07-08 20:30 - 2D

 v „RAYA I OSTATNI SMOK” Reżyseria:  Don Hall / Carlos López Estrada, Gatunek: Animacja / Komedia / Przygodowy, Produkcja: USA 
• 2021-07-09 16:00 - 2D • 2021-07-10 16:00 - 2D • 2021-07-11 16:00 - 2D • 2021-07-12 16:00 - 2D • 2021-07-13 16:00 - 2D • 2021-07-14 16:00 - 2D  
• 2021-07-16 16:00 - 2D • 2021-07-17 16:00 - 2D • 2021-07-18 16:00 - 2D • 2021-07-19 16:00 - 2D • 2021-07-20 16:00 - 2D • 2021-07-21 16:00 - 2D  
• 2021-07-22 16:00 - 2D • 2021-07-09 18:00 - 2D • 2021-07-10 18:00 - 2D • 2021-07-11 18:00 - 2D • 2021-07-12 18:00 - 2D • 2021-07-13 18:00 - 2D  
• 2021-07-14 18:00 - 2D • 2021-07-15 18:00 - 2D

 v "SWEAT" Reżyseria: Magnus von Horn, Gatunek: Dramat, Produkcja: Polska / Szwecja 
• 2021-07-09 20:00 - 2D • 2021-07-10 20:00 - 2D • 2021-07-11 20:00 - 2D • 2021-07-12 20:00 - 2D • 2021-07-13 20:00 - 2D • 2021-07-14 20:00 - 2D  
• 2021-07-15 20:00 - 2D

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA
dr n.med. Joanna Zappa-Gawłowska
Specjalista chirurgii stomatologicznej

• Zabiegi również w sedacji wziewnej 
   (podtlenek azotu  tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 

tel. 730 800 108 
Zawiercie, ul. Żabia 39 (na terenie sklepu Format)

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

ELEKTRONARZĘDZIA • RTV • AGD
SPRZĘT OGRODNICZY

Sklep Angielski Zawiercie 

Nie Czekaj i Dołącz
do Najlepszych!

jużod60PLN
REKLAMAWGAZECIE

☎ 698 805 242

Zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo 
w wieku 60+ na zajęcia nordic walking  
w ramach zajęć aktywności ruchowej  

realizowanych w naszym Klubie.
Przed zajęciami należy złożyć Deklarację 

uczestnictwa dla osób w wieku 60+  
ubiegających się o objęcie działaniami  

realizowanymi przez Klub Senior+.
Deklarację można pobrać  

w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Ogrodzieńcu.
ZAPRASZAMY!

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

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

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

Reklamy


