
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 I GEOMETRIA
• DIAGNOSTYKA
• WULKANIZACJA
• TŁUMIKI-SPAWANIE
• SZCZELNOŚĆ KLIMATYZACJI
• OBSŁUGA 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
polub nas na

UU NNAASS CCOODDZZIIEENNNNIIEE

ZZRROOBBIISSZZ BBAADDAANNIIEE WWZZRROO
KKUU

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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NOWE ELEKTRYCZNE AUTOBUSY  
W ZAWIERCIU: UMOWY JUŻ PODPISANE

Umowy na zakup 3 supernowoczesnych autobusów elektrycznych, które 
wkrótce zasilą flotę ZKM Zawiercie, zostały już podpisane. Dwa pojazdy to 
modele o długości 12 m, a jeden ma 9,3 m.
- Większymi pojazdami będzie 
mogło pojechać minimum 80 
pasażerów, a mniejszym - 60. 
Dodatkowo każdy z pojazdów 
(całkowicie niskopodłogowy) bę-
dzie wyposażony w m.in. system 
informacji pasażerskiej z tabli-
cami LED i LCD oraz udogod-
nienia dla osób z niepełnospraw-
nościami - mówi Prezydent 
Zawiercia, Łukasz Konarski.
Do tego - w ramach e-mobilnej 
infrastruktury - będziemy mieć 
dwie ładowarki stacjonarne typu 
plug-in, 1 ładowarkę pantogra-
fową oraz 1 ładowarkę mobilną. 
Rozbudowa taboru jest realizo-
wana w ramach zadania projek-
towego „Zakup taboru autobu-
sowego na potrzeby transportu 

publicznego”. Koszt inwestycji 
to ok. 10 mln zł brutto. Czas 
na realizację zadania wynosi 
osiem miesięcy (jednak nie dłu-
żej niż do 30 kwietnia 2022 r.). 
Autobusy wyprodukuje f irma 
Solaris.
Zakup, ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, dof i-

nansuje Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska. Projekt uzy-
skał wsparcie z Regionalnego 
P ro g r a mu  O p e r a c y jne g o 
Woj e w ó d z t w a  Ś l ą s k i e g o 
i  o t r z y ma l i śmy 85  proc . 
dofinansowania.

W ZAWIERCIU POWSTANIE  
MINI CENTRUM NAUKI KOPERNIK!

Jedna z 32 Stref Odkrywania Wyobraźni Aktywności - SOWA będzie zlokali-
zowana właśnie u nas i potwierdził to Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum 
Nauki Kopernik - poinformował Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.
CNK przekaże nam:
Wystawę - kilkanaście angażu-
jących eksponatów, ukazujących 
doświadczalny charakter nauki 
i dających możliwość samodziel-
nego eksperymentowania.
Majsternię – przy stołach warsz-
tatowych można samodzielnie 
podejmować wyzwania inży-

nieryjne, naukowe, logiczne, 
mając do dyspozycji przedmioty 
codziennego użytku – papier, 
spinacze, kulk i, gumki czy 
patyczki.
Centrum powstanie w budynku 
Dworca PKP w Zawierciu. 
Projekt finansowany jest przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki.

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

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

TEL: 504 853 998

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, firmowe • inne

/lawendowy-dworek

LAWENDOWY DWOREK

Informacje
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MIASTO WYREMONTOWAŁO 
KOLEJNE BUDYNKI

Efekt remontów robi ogromne wrażenie. Mamy nadzieję, że 
spodoba się także naszym mieszkańcom. Tym razem chodzi 
o budynki przy ul. Niedziałkowskiego 1 i Westerplatte 4.
Jak poinformował Prezydent Miasta 
Łukasz Konarski, świetlica śro-
dowiskowa w budynku przy ul. 
Niedziałkowskiego 1 będzie nosić 
imię Anny Kołodziejczyk. Była to 
osoba przez lata związana z zawier-
ciańską pomocą społeczną (długo 
jako dyrektor MOPS), a los drugiego 
człowieka nigdy nie pozostawał jej 
obojętny. Całe swoje życie związała 
z naszym miastem.
Budynek przy ul. Niedziałkowskiego 
1 od lat niszczał i znajdował się 
w opłakanym stanie technicznym. 
W ramach prac zostały wzmocnione 
wszystkie elementy konstrukcyjne, 
a renowacja przebiegała z uwzględ-
nieniem zaleceń konserwatora zabyt-
ków. Obiekt został wyeksponowany 
i zagospodarowano teren wokół. 
Placówkę dostosowano do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W ramach 
robót wykonano m.in. centralne 
ogrzewanie i instalację gazową. 
Przeprowadzona została także mo-
dernizacja instalacji wodno – kana-
lizacyjnej, elektrycznej i deszczowej. 
Budynki gospodarcze przynależne do 
budynku głównego (dawne komórki), 
również zyskały nową funkcję. Będą 
służyły między innymi zespołowi 
interdyscyplinarnemu. Wykonawcą 
było konsorcjum firm Instaldar 
i Bud-Rem.
Inwestycja została dofinansowana 
w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych 
Inwest yc ji  Ter y tor ia lnych). 
Dofinansowanie wynosi około 3 mln 
655 tys. zł.

Swoje oblicze zmienił także budynek 
przy ul. Westerplatte 4, gdzie kiedyś 
znajdowały się mieszkania o bardzo 
niskim standardzie. W pomiesz-
czeniach powstanie między innymi 
punkt pracy socjalnej. Będą tam 
odbywały się spotkania w ramach 
Programu Aktywności Lokalnej i re-
alizowane różnego rodzaju działania 
kulturalne, społeczne i integracyjne. 
Inwestycja została dofinansowana 
w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych 
Inwest yc ji  Ter y tor ia lnych). 
Dofinansowanie wynosi blisko 2 mi-
liony zł. W ramach robót wewnątrz 
budynku wykonane zostały wszystkie 
instalacje, a obiekt został poddany re-
witalizacji. Wykonawcą jest konsor-
cjum firm Instaldar i Bud-Rem.
Uroczyste otwarcie odbyło się 
w środę, 1 września. W tak ważnym 
dniu nie mogło zabraknąć bliskich 
Anny Kołodziejczyk oraz Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawierciu Martyny 
Tyszczak-Sołtysik. Wśród gości 
znaleźli się między innymi: Poseł na 
Sejm RP Waldemar Andzel, przed-
stawiciel Senator Beaty Małeckiej-
Libery - Marek Węgrzynowicz 
(Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Górniczej), Radna wojewódzka 
Katarzyna Stachowicz, Barbara 
Koz ioł z Za rządu Pow iat u 
Zawierciańskiego oraz proboszcz 
Bazyliki Jan Niziołek.
Miasto Zawiercie reprezento-
wał Prezydent Łukasz Konarski, 
który przywitał wszystkich gości 
oraz Zastępca Prezydenta Justyna 
Miszczyk i Skarbnik Marcin 
Gawłowicz. Obecni byli również 
Radni Rady Miejskiej w Zawierciu: 
Justyna Wesołowska, Dariusz Kurek, 
Dominik Janus.

NOWA INWESTYCJA,  
NOWE MIEJSCA PRACY

Niedawno odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego i wmuro-
wania kamienia węgielnego pod nową halę magazynową firmy PROMAR. 
Uroczystość poprowadził Prezes Zarządu Andrzej Marchewka, a w wyda-
rzeniu wzięli udział właściciele Spółki i pracownicy oraz zaproszeni goście.
Prezydent Zawiercia Łukasz 
Konarski przekazał władzom 
firmy najlepsze życzenia kolej-
nych lat działalności obfitują-
cych w sukcesy, zadowolenia 
z dotychczasowych osiągnięć 
i sił w podejmowaniu nowych 
wyzwań - Od wielu lat obser-
wuję dynamiczny rozwój firmy 
PROMAR. Kolejne działania 
Prezesa Andrzeja Marchewki 
wiążą się z nowymi miejscami 
pracy dla naszych mieszkań-
ców oraz roz wojem Stref y 
Aktywności Gospodarczej - 
podkreśla Prezydent Łukasz 
Konarski.
Nasze miasto reprezentowały 
także Zastępcy Prezydenta 
Małgorzata Benc i Justyna 
Miszczyk oraz Dyrektor Agencji 
Rozwoju Zawiercia Katarzyna 
Mikuła. Przedstawic ielem 
S t a r o s t w a  Po w i a t o w e g o 
w Zawierc iu by ła Barbara 
Kozioł, a wśród zaproszonych 
gości nie zabrak ło również 
Prezesa Aluronu - Kryspina 
Barana.
Firma PROMAR już od ponad 
trzydziestu lat oferuje komplek-
sową gamę dodatków do żyw-
ności i jest jednym z najbardziej 
znaczących dostawców na pol-
skim rynku. Nieustanny rozwój 
i znaczące inwestycje sprawiły, 

że stała się nowoczesną spółką, 
która z sukcesem łączy tradycję 
z innowacjami.
Nowy obiekt to nowoczesna hala 
magazynowa o powierzchni aż 
2363 m2. Na jej terenie docelowo 
będą znajdować się:
• półautomatyczny 

magazyn surowców 
mieszczący 1065 palet,

• magazyn wysokiego 
składowania wyrobów 
gotowych mieszczący 
ponad 1800 palet,

• ekspedycja oraz 
zaplecze techniczne.

 v zawiercie.eu 
Fot.: Szymon Bacior

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

Informacje
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WYSTAWA ZDJĘĆ  
UTALENTOWANYCH ZAWIERCIAN

Spacerując ulicą Leśną, możemy podziwiać stałą wystawę zdjęć autorstwa Pawła 
Pietrzycy i Grzegorza Jastrzębia. Jest na co popatrzeć. W oficjalnym otwarciu 
uczestniczyli między innymi Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski oraz Dyrektor 
OSiR Grzegorz Przybysz.
Nie mamy wątpliwości, że warto 
wspierać ciekawe projekty ar-
tystyczne, lokalnych twórców 
i utalentowanych mieszkańców. 
Wystawa została zorganizowana 
w ramach stypendium Prezydenta 
Zawiercia Łukasza Konarskiego 
w dziedzinie kultury.
- Ciesz ę się, ż e otrzyma łem 
st y pend ium na ten projek t. 
Zapraszam wszystkich do ogląda-
nia zdjęć. Można na nich odna-
leźć znane zakątki miasta i okolic 
w zupełnie nowej odsłonie. W na-

szych fotografiach największą rolę 
odgrywa światło i to ono wydo-

bywa prawdziwe piękno Zawiercia 
– przyznaje Paweł Pietrzyca.

DOROCZNE NAGRODY BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

Oficjalnie wręczenie Dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury oraz Dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osią-
gnięcia w dziedzinie sportu!
Serdecznie gratulujemy:
• Pani Joannie Bożek 

z otrzymanie nagrody 
I stopnia za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury,

• Pani Urszuli Pytlarskiej 
z otrzymanie nagrody 
III stopnia za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury,

• Panu Mateuszowi 
Zawalskiemu za 
otrzymanie nagrody 
I stopnia za osiągnięcia 
w dziedzinie sportu,

• Panu Patrykowi Kosteckiemu 
za otrzymanie nagrody 
I stopnia za osiągnięcia 
w dziedzinie sportu,

• Panu Sławomirowi 
Frejowskiemu za 
otrzymanie nagrody 
I stopnia za osiągnięcia 
w dziedzinie sportu,

• Panu Mateuszowi Pawlecie 
za otrzymanie nagrody 
II stopnia za osiągnięcia 
w dziedzinie sportu.

PRACA !
Firma „DEKO” z 20-letnim doświadczeniem,

mieszcząca się w Bukownie przy ul. Kolejowej 37,
zatrudni:

Kierowców C+E
w ruchu międzynarodowym

na plandeki „firanki” (wyjazdy tygodniowe –
weekendy wolne)

Mechanika
samochody ciężarowe i maszyny budowlane.

CV prosimy kierować
na adres email:

lukaszbialas80@wp.pl
Więcej informacji pod nr tel.:

606-254-375

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

PROGRAMY MYJNI:
• felgi/owady
• mycie pianą
• turbo szczotka / turbo piana (kolorowa)
• spłukiwanie
• woskowanie
• nabłyszczanie

PONADTO:
• odkurzacz dwustanowiskowy
• rozmieniarka
• płatność kartą lub gotówką
• możliwość wystawienia FV
• sprzedaż żetonów

ul. Filaretów 4, 42-400 Zawiercie / Kromołów
604 089 819 • 784 088 784

C
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Reklama
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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
1.10 - 2.10 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

3.10 - 4.10 Apteka Jurajska II  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

5.10 - 6.10 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03

7.10 - 8.10 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

9.10 - 10.10 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

11.10 - 12.10 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

13.10 - 14.10 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

15.10 - 16.10 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

17.10 - 18.10 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

19.10 - 20.10 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

21.10 - 22.10 Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

23.10 - 24.10 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

25.10 - 26.10 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

27.10 - 28.10 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64 

29.10 - 30.10 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

31.10 Apteka ul. Reymonta 1 32 670 78 21

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

POSEZONOWAWYPRZEDAŻ ROWERÓW!

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.

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

PACIOREK 
Ten łaciaty piesek to bardzo miły, 
grzeczny, pogodny i przyjazny zwie-
rzak, który trafił pod naszą opiekę. 
Paciorek to psiak, który przez pewien 
czas błąkał się po polu golfowym, został 
zabezpieczony przez zgłaszającą.

Psiak kuleje na lewa przednią łapkę. Rtg 
wykonane w schronisku potwierdziło 
stary uraz.

Piesio ma oderwany wyrostek łokciowy, 
lekki zanik mięśni w tej łapie. Na pewno 
od dłuższego czasu ją oszczędza.

Pomimo tego, że kuleje, dzielnie radzi 
sobie podczas spacerów, jest super 
miły i kochany.

Mieliśmy nadzieję, że po Paciorka zgłosi 
się właściciel, ale na razie niestety nikt 
nie dzwoni.

Obecnie szukamy dla Paciorka nowej 
rodziny.

Profilaktyka:

Piesek otrzymał komplet szczepień, 
jest ogólnie zdrowy. Został odroba-
czony i odpchlony. Jest zaczipowany 
i zostanie 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

MARVELKA 
Marvelka – wesoła, radosna i energicz-
na sunia w typie owczarka w wieku 
maksymalnie 2 lat.

Psinka zdecydowanie potrzebuje 
aktywnego domu.

Suczka goni koty, mocno stróżuje.

Marvelka została znaleziona w czer-
wonej obroży.

Suczka potrzebuje konsekwentnego 
opiekuna, a na pewno będzie genialną 
towarzyszką całej rodziny.

Profilaktyka:

Suczka ma komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona 
i odpchlona. Jest zaczipowana i zosta-
nie wysterylizowana.

UMA - KIKI 
Przedstawiamy Umę, zwaną obecnie 
Kiki – prześliczną, odrobinkę puchatą 
czarną kotkę, która pilnie szuka nowe-
go domu.

Kiki była u nas w schronisku. Pojecha-
ła do domu, ale niestety nie została 
zaakceptowana przez kota rezyden-
ta. Kot w poprzednim domu mocno 
ograniczał jej możliwość swobodnego 
poruszania się oraz był w stosunku do 
niej nachalny.  

Kiki to koteczka bardzo delikatna 
i potrzebuje spokojniejszego domu 
niż ten, który ma.

Kotka jest grzeczna, miła i przyjazna. 
Lubi być głaskana, nauczyła się bawić 
wieloma zabawkami. Koteczka jest czy-
sta, ma dobry apetyt, korzysta z kuwety.

Profilaktyka:

Kotka ma komplet szczepień, jest ogól-
nie zdrowa. Jest na bieżąco odroba-
czona i odpchlona. Jest zaczipowana 
i wysterylizowana..

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

Informacje
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CENY
JUŻ OD 10 zł/m2

Zawiercie ul. Żabia 39 (przy PSB Mrówka- Format) • tel.: 531 721 000 • www.buadoluxokna.pl, www.budo-lux.pl

• Okna Aluminium oraz PCV: Veka, Salamander, Rehau, Schuco, Aluplast
• Markizy: balkonowe, tarasowe, zaciemniające
• Rolety zewnętrzne
• Roletywewnętrzne: plisy, dzień/noc, materiałowe, wolno wiszące, rzymskie,
rolety do okien dachowych Fakro - BARDZO DUŻYWYBÓR TKANIN

• Żaluzje: drewniane, bambusowe, aluminiowe,
• Moskitiery: okienne, balkonowe, plisowane, przesuwne
• Akcesoria: klamki, kotwymontażowe, pochwyty balkonowe, odwodnienia, uszczelki

PROFESJONALNA
OBSŁUGA IMONTAŻ

DORADZTWO
USŁUGAPOMIARU

Zapraszamy: poniedziałek- piątek 800- 1900 • sobota 900- 1400

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

Odmień swoje wnętrze dzięki rozszerzonej 
rzeczywistości w aplikacji ANWIS HOME

Podczas planowania remontu stale próbujemy wizualizować zmiany przestrzeni. 
Robimy to w głowie, używając wyobraźni, na kartce papieru, w programach graficz-
nych. Nie każdy jednak ma takie zdolności. Naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 
powstała aplikacja ANWIS HOME, która wykorzystując technologię rozszerzonej 
rzeczywistości umożliwia wkomponowanie produktów marki Anwis w dowol-
nie wybraną przestrzeń okna. Z takim rozwiązaniem aranżacja osłon okiennych 
w mieszkaniu będzie dodatkową przyjemnością.
O tym, że aplikacja ANWIS HOME 
jest niewątpliwie innowacyjnym i po-
mocnym narzędziem do urządzania 
wnętrz, świadczy fakt, że jest jednym 
z finalistów konkursu Dobry Wzór 
2021. Jak działa? W bardzo intuicyjny 
sposób. Wystarczy pobrać aplikację, 
wybrać jeden spośród produktów 
marki i rozpocząć tworzenie własnych 
aranżacji. Dzięki wykorzystaniu wbu-
dowanej w telefon kamery nakładamy 
wybrany wirtualny produkt bezpo-
średnio na przestrzeń okienną w na-
szym pomieszczeniu. Nie musimy ni-
czego rysować, przestawiać, dodawać, 
jak w programach komputerowych. 
W prosty sposób sprawdzamy, jaki 
efekt finalny uzyskamy we wnętrzu. 

Aranżujemy,  
zapisujemy i gotowe

W aplikacji ANWIS HOME wybie-
rzemy rodzaj osłon okiennych spośród 
żaluzji drewnianych, plisowanych oraz 
fasadowych, ale także zmienimy cały 
osprzęt i kolorystykę. Obraz, który 
uzyskamy, możemy w pełni symu-
lować. Całość przygotowana została 
w technologii 3D, a zatem zaaranżo-
waną przestrzeń okienną oglądniemy 
z dowolnej perspektywy i bez pro-
blemu zdecydujemy, czy pasuje ona do 
całości pomieszczenia i naszego miesz-
kania. Obraz widoczny na ekranie jest 
dokładnie odwzorowany i w 100% od-
powiada temu, co widzimy poza nim. 
Rozszerzona rzeczywistości pozwala 
także wirtualnie sterować wybraną 
osłoną – podnosić ją i opuszczać. Co 
bardzo ważne, aplikacja sama wykona 

pomiar naszego rozwiązania, który 
zostanie umieszczony w opisie zdjęcia 
projektu po jego zapisaniu. To ułatwie-
nie dla wszystkich borykających się 
z dylematem, którą przestrzeń okienną 
powinniśmy dokładnie zmierzyć, aby 
dopasować osłonę idealnie na wymiar. 
Twórcy aplikacji pomyśleli także 
o współczesnych mediach społeczno-
ściowych i umożliwiają udostępnianie 
projektu na Facebooku i Instagramie, 
a także wysłanie za pomocą MMS. 
Co więcej, aplikacja umożliwia bez-
pośrednie połączenie z partnerami 
handlowymi ANWIS w naszej oko-
licy, którzy otrzymają wizualizację 
z pomiarami i będą gotowi do przy-
gotowania kompleksowej oferty. 

Nowoczesne wnętrza – 
nowoczesna technologia 

Wśród dodatkowych zalet samej 
aplikacji na pewno należy wymienić 
jej mały rozmiar, intuicyjny panel 
obsługi, szczegółowe odwzorowanie 
detali, sterowanie zmianami w czasie 
rzeczywistym i zapisanie wizualizacji 

w pamięci urządzenia. Bez problemu 
wrócimy do stworzonej aranżacji w do-
wolnym momencie naszego remontu, 
aby dopasować pozostałe elementy 
pomieszczenia. Warto podkreślić, że 
dobrym pomysłem jest rozpoczęcie 
planowania przestrzeni od zaaran-
żowania okien, które na ogół zajmują 
w pomieszczeniu dużą powierzch-
nię, rzucają się w oczy i ich wygląd 
ma ogromne znaczenie dla spójności 
urządzanego wnętrza. Dzięki aplika-
cji ANWIS HOME i wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii nie mu-
simy popełniać częstego błędu, czyli 
zostawiania wyboru osłon okiennych 
na sam koniec remontu. Z przyjemno-
ścią znajdziemy ciekawe rozwiązanie, 
na miarę naszych potrzeb, oczekiwań 
i pomysłów. 
Aplikacja ANWIS HOME współpra-
cuje z systemami Android oraz iOS. 
Modele smartfonów zapewniających 
stabilną i płynną pracę aplikacji można 
sprawdzić na stronie internetowej 
marki. 
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DOWYNAJĘCIA
dom ok. 110m kw, 5 pokoi, kuchnia,

2 łazienki, 2 garaże, świeżo po
kapitalnym remoncie, położony na
ogrodzonej 10 a działce w Olkuszu

niedaleko centrum.
Cena najmu: 2000 PLN / m-c

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, dom ok. 200 m kw,

III kondygnacje, z niezależnymi wejściami,
stan surowo zamknięty, położony

w atrakcyjnym miejscu w Chechle z szeroką
44 a budowlaną działką oraz 62 a roli.

Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom 180 m kw 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 aw całości teren obiektów
produkcyjnych, składów imagazynów. 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 38 a, z czego budowlana

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

z dostępem do mediów: 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”.

Chcesz
sprzedać/wynająć

Swój dom,
mieszkanie, działkę
tomiejscenaTwoją

Nieruchomość!

Zapytaj o szczegóły
Tel.: 882554688

DOSPRZEDANIA
dom ok. 280 m kw, II kondygnacje,
podpiwniczony, do wykończenia,
położony na 7,8 arowej w pełni
ogrodzonej działce w willowej

dzielnicy w Ogrodzieńcu
Cena: 364 tys. PLN

Nowe trendy w inwestowaniu  
w nieruchomości – liczą się grunty

Można inwestować w domy i mieszkania albo podążać w nowym kierunku i ulokować kapitał w gruntach. To trend, 
który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród doświadczonych inwestorów. Duże zyski w stosunkowo 
krótkim czasie i przy zachowaniu bezpieczeństwa kapitału są jego największymi zaletami.  
W nieruchomości można inwestować na różne sposoby. Pierwszy 
dylemat, przed którym staje inwestor to czas, bowiem inwestycje 
mogą być krótkoterminowe i długoterminowe. 

Krótkoterminowe inwestycje – które wybrać?

Do inwestycji krótkoterminowych należy zaliczyć m. in. flipy na 
mieszkaniach. Te z kolei można podzielić na trzy rodzaje. Pierwszy 
sposób to tzw. flipy na brudno. Inwestor kupuje mieszkanie w ko-
rzystnej cenie, opróżnia z wszystkich rzeczy, czasem delikatnie 
odświeża wnętrze, po czym sprzedaje z marżą. Drugi rodzaj to 
flipy z remontem. Schemat działania jest podobny do flipa na 
brudno, jednak zanim dojdzie do sprzedaży, inwestor przeprowa-
dza remont, który podnosi wartość mieszkania. Wyróżnić można 
jeszcze flipy na bardzo wysokim standardzie, które najczęściej 
są wykonywane na nowych mieszkaniach deweloperskich, gdzie 
klient jest w stanie zapłacić za świeżość i jakość wykonania. Te 
trzy rodzaje flipów dotychczas cieszyły się największą popularno-
ścią, ale wraz z dynamicznie zmieniającym się rynkiem, pojawiły 
się interesujące alternatywy. Nowym trendem w inwestowaniu 
stały się flipy na gruntach.

Kupno gruntów – najbezpieczniejsza 
forma ulokowania kapitału?

Flip na gruncie jest tak naprawdę zdecydowanie prostszy niż flip 
na mieszkaniu. Owszem, wymaga bardzo dużej wiedzy z zakresu 
wyboru odpowiednich gruntów, ale jest prostszy w przygotowaniu. 
Inwestor nie musi zatrudniać ekip remontowych, a więc nie ryzy-
kuje efektem remontu. Eliminuje się także tzw. czynnik ludzki. 
Flip na gruncie polega między innymi na zakupie jednej dużej 
działki w korzystnej cenie. Dobra cena wynika z tego, że działka 
jest duża, a sprzedawcy zależy na szybkiej sprzedaży za relatywnie 
mniejsze pieniądze. Inwestor dzieli cały areał na mniejsze działki 
i przygotowuje pod sprzedaż dla klienta indywidualnego albo pod 
projekt deweloperski. – wyjaśnia Marcin Kuryło, współwłaściciel 
i Mentor w firmie Horyzont Inwestycji. Duże działki dzielone są 

na mniejsze parcele, na których można 
postawić dom. Oczy wiście podzia ł 
następuje z uwzględnieniem zapisów 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które określają warunki 
dla parceli z domem jednorodzinnym, 
bliźniakiem czy zabudową szeregową. 
Oprócz podziału inwestor wyznacza 
wewnętrzne drogi, czasem też przygo-
towuje drogę dojazdową do działki, zaj-
muje się doprowadzeniem prądu, wody, 
czy kanalizacji.

Czas to pieniądz

Do szukania potencjalnych klientów 
inwestor może przystąpić już po zakoń-
czeniu niezbędnych przygotowań albo 
w trakcie ich trwania. W tym drugim 
przypadku, już podczas rozmów poten-
cjalnymi nabywcami informuje się ich 
o pracach, jakie zostaną wykonane za-
nim działka będzie gotowa do sprzedaży. 
- To o tyle istotne, że dzisiaj klienci po-
szukują parceli, które są od razu przygotowane do rozpoczęcia 
budowy domu. Wielu z nich chce maksymalnie skrócić czas od mo-
mentu zakupu do momentu budowy. – informuje Paweł Kuczera, 
Prezes Horyzontu Inwestycji. Czasem, na życzenie klienta, je-
steśmy w stanie przygotować projekt, wystąpić o pozwolenie na 
budowę, a jeśli trzeba – realizujemy proces inwestycyjny już jako 
deweloper. Zdarzają się kupcy, którzy już drugiego dnia po zaku-
pie chcą rozpocząć budowę, a dzięki takim działaniom jesteśmy 
w stanie im to zagwarantować. – dodaje Paweł Kuczera.
Flip na gruncie trwa od 6 do 12 miesięcy, za to jest bardziej ren-
townym przedsięwzięciem. Często zdecydowanie bardziej rentow-

nym niż flipy na mieszkaniach. Wymaga jednak zainwestowania 
dużo większego kapitału. 
Można inwestować w grunty o zdecydowanie mniejszej po-
wierzchni i w ten sposób ograniczyć koszty. Trzeba mieć jednak na 
uwadze, że czym większy areał, tym cena za metr kwadratowy jest 
niższa, a co za tym idzie – przy sprzedaży inwestor jest w stanie 
zyskać znacznie więcej, zwłaszcza jeśli grunt zostaje podzielony 
na mniejsze działki.

 v commplace
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KRZYŻÓWKA SUDOKU
Poziomo:
4. Dawna miara zastąpiona hektarem
7. Składnik guacamole
8. Białoszary koń
9. Mizerak, słabeusz
10. Konie z Janowa Podlaskiego
11. Rodzaj stylonu
14. Słynny przed laty szwedzki kwartet
16. Z boiskiem i sąsiekami
20. Dzielnica, okręg
22. ...-Biała, miasto z Lipnikiem
23. Ponaglające przypomnienie
24. Francuska, to Lazurowe Wybrzeże
25. Zżera początkującego aktora

Pionowo:
1. Nacisk, napór
2. Np. „Katarynka” B. Prusa
3. Zakochany w Ofelii
4. Dawniej o Rosjaninie
5. Parada wojskowa
6. Najzimniejszy obszar na półkuli
północnej
12. Podróż balonem
13. Metal o symbolu Na
15. Pot. oszukiwanie kogoś
16. Forester na szosie
17. Apel do narodu
18. Pot. selekcja kandydatur
19. Miła woń
21. Odcień żalu w głosie

Wypełnij diagram w taki sposób,
aby w każdym wierszu,

w każdej kolumnie i w każdym
z dziewięciu pogrubionych

kwadratów 3x3 znalazło się po
jednej cyfrze od 1 do 9.

Litery na zielonychpolach czytane
odgóry dodołu utworzą hasło.

Powodzenia!

„SZARAK ZA MIEDZĄ.PRYWATNE ŻYCIE POLA” JOHN LEWIS-STEMPEL

Ta książka to historia naturalna, przekazana z bliska. Jest świadectwem zażyłości ze 
światem przyrody. Powstała z wnikliwej obserwacji roślin i zwierząt żyjących na ziemi 
uprawnej i pod nią – od pracowitych bakterii po pustułkę patrolującą z wysoka łany 
zboża. To opowieść o polnych myszach w gniazdach przyczepionych do łodyg psze-
nicy i o zającach, które biegną, by chronić swoje życie. Napisana z pasją, pociętymi 
od słomy palcami i w ubłoconych kaloszach.
Jest to opowieść o naszym krajobrazie i o nas samych. I jest to historia pola, które 
było o krok od śmierci.

„OD UCHA DO UCHA. HOMO SAPIENS SIĘ ŚMIEJE”  ŁUKASZ JACH

Dzięki tej książce wreszcie zrozumiecie dlaczego śmieszą was (lub nie) „Przyjaciele” 
oraz jakie są różnice w humorze prezentowanym w najpopularniejszych serialach 
komediowych. Na końcu każdego rozdziału czekają na was ćwiczenia, które rozru-
szają te części ciała, które potrzebne są, aby się śmiać – mięśnie, i mózgi. Łukasz Jach 
przez pryzmat psychologii, antropologii i kognitywistyki pokazuje nam jakie istnieją 
style humoru oraz na jakiej podstawie się wykształciły. Przechodząc od koncepcji 
najsłynniejszych greckich filozofów, przez wyniki najnowszych badań, aż do rozpra-
cowywania dowcipów dowiecie się dlaczego w ogóle coś was bawi. 

„10 MINUT I 38 SEKUND NA TYM DZIWNYM ŚWIECIE” ELIF SHAFAK

Leila nie żyje. Jej ciało jest martwe, ale mózg jeszcze pracuje. Każda kolejna minu-
ta przynosi ze sobą wspomnienie innych wydarzeń, smaków i zapachów. Obrazy 
pozornie wyrwane z kontekstu łączą się w zmysłową opowieść o życiu w świecie, 
w którym wielu ludziom nadal odbiera się prawo do bycia sobą. Elif Shafak jest jedną 
z najważniejszych współczesnych pisarek, a 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym 
świecie zostało uznane za jej najlepszą powieść i znalazło się na krótkiej liście tytułów 
nominowanych do Nagrody Bookera.

„CZTERDZIEŚCI ZASAD MIŁOŚCI” ELIF SHAFAK
Życie bez miłości w ogóle się nie liczy. Ella Rubinstein – Amerykanka, lat niespełna 
czterdzieści, trójka dorastających dzieci i małżeństwo w trakcie rozpadu. Każdy jej 
dzień wygląda tak samo: dba o dom oraz przygotowuje pełnowartościowe posiłki 
dla najbliższych. Do czasu, gdy zostaje zatrudniona jako recenzentka w jednej 
z agencji literackich.
Jej pierwsze zlecenie to maszynopis powieści o Rumim – trzynastowiecznym poecie 
nazywanym Szekspirem świata islamu. Ella, początkowo sceptyczna, wraz z lekturą 
odkrywa, że historia Rumiego w zdumiewający sposób odzwierciedla jej własną.
Od tego momentu jej życie diametralnie się zmienia.
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Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy

do współpracy

tel. 605 657 210

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

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

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

Szczekociny,
Plac Kościuszki
tel. 607-123-245

Poręba,
ul. Wojska Polskiego 24A
tel. 785-993-444

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

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

Kroczyce,
ul. Żarecka 2
tel. 667640667

Pieczywo z tradycją

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

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

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

SYN_OPTYK500 200 941

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

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

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

SYN_OPTYK500 200 941

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

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

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

SYN_OPTYK500 200 941 ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange) ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)

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

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

SYN_OPTYK500 200 941 ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange) ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)

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

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

SYN_OPTYK500 200 941 Zawiercie

KĄCIK KULINARNY

KURCZAK GONG BAO 
Przepis jest szybki w przygotowaniu, ale pamiętaj 
przygotuj wszystkie składniki przed przystąpieniem do smaże-
nia. Bo to wszystko się dzieje szybko :) 
Pikantny kurczak Gon Bao 
z orzeszkami ziemnymi 
(przepis jest na 2 porcje, ja 
zrobiłam z podwójnej ilości)
• 300 gram piersi z kurczaka 

lub udek ( u mnie udka)
• 1 łyżeczka mąki 

ziemniaczanej
• 50 ml wody
• łyżka jasnego sosu sojowego
• 700 ml oleju + 4 łyżki oleju
• 1 czerwona papryka
• duża cebula
• szczypior z dwóch 

cebul dymek
• 1 papryczka chili
• 2 łyżki posiekanego czosnku
• 1 łyżka siekanego imbiru
• 6 łyżek orzeszków ziem-

nych prażonych

SOS
• 250 ml wody
• 1 łyżka pasty chili
• 2 łyżki jasnego 

sosu sojowego
• 1 łyżka ciemnego 

sosu sojowego
• łyżeczka cukru
• 1 łyżka sosu ostrygowego
• łyżeczka octu balsamicznego
• 2 łyżeczki mąki 

ziemniaczanej
• + szczypiorek z 3 cebul 

dymek, orzeszki i kilka 
kropel oleju sezamowego

Pokrój kurczaka w 1,5 cm kostkę 
i wymieszaj z mąką ziemnia-

czaną, wodą, sosem sojowym 
i łyżką oleju – odstaw na 15 
minut.
Paprykę i cebulę pokrój w kostkę 
tej samej wielkości, a dymkę w 2 
cm kawałki. Posiekaj papryczkę 
chili.
Dokładnie wymieszaj wszyst-
kiego składniki sosu.
Rozgrzej 700 ml oleju w woku 
lub innej głębokiej patelni. 
Wrzuć kurczaka i smaż 2 mi-
nuty, mieszając cały czas, aż 

straci różowy kolor, dodaj ce-
bulę i paprykę i wszystko smaż 
kolejne 3 minuty. Odcedź, od-
staw na bok.
Na 3 łyżkach oleju szybko prze-
smaż imbir, czosnek i chili, wlej 
przygotowany sos i całość zago-
tuj. Dodaj mięso z warzywami, 
dodaj dymkę i orzeszki. Duś 
przez 3 minuty, stale mieszając.
Podaj z ryżem posypane dymką 
i orzeszkami, skrop olejem 
sezamowym..

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

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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ZAREAGOWAŁ I WYCIĄGNĄŁ KLUCZYKI ZE STACYJKI. KIEROWCA BYŁ PIJANY
Widząc dziwnie jadącego przed nimi forda, nie zbagatelizowali sytuacji. Powiadomili służby 
i udaremnili dalszą jazdę. Jeden z młodych mężczyzn wyciągnął kluczyki ze stacyjki. Jak się 
okazało, kierowca miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie. Pamiętaj! Nie reagujesz – 
akceptujesz!

W dniu 26.09.br dwóch młodych mężczyzn jadąc z Ogrodzieńca do Ryczowa, zauważyło 
dziwne zachowanie kierującego fordem. Samochód, którym kierował mężczyzna, jechał całą 
szerokością jezdni. Świadkowie, przypuszczając, że kierujący fordem może być pijany, za-
dzwonili na numer alarmowy. Kiedy tylko nadarzyła się okazja i ford zatrzymał się na poboczu, drogę zajechał mu inny pojazd. 

Młody mężczyzna wyciągnął kluczyki ze stacyjki, udaremniając dalszą jazdę kierującemu i pasażerom forda. Obecni na miejscu 
policjanci zbadali stan trzeźwości mężczyzny. Jak się okazało, 50-letni mieszkaniec gminy Ogrodzieniec miał ponad 2,7 promila 
alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostało zabrane prawo jazdy. Teraz za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeź-
wości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.

KIEROWAŁ POJAZDEM MAJĄC PONAD 2,5 PROMILA
W Rokitnie Szlacheckim dnia 21.09 doszło do zdarzenia drogowego. W stojącego na podjeź-
dzie peugeota uderzył jadący drogą inny pojazd. Za kierownicą volkswagena siedział męż-
czyzna, który jak się okazało miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Na szczęście nic 
poważnego nie stało się kierującym, ani pasażerom, wśród których było troje dzieci.

Po godzinie 18:00 w Rokitnie Szlacheckim doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych usta-
leń wynika, że kierujący peugeotem wjechał na podjazd do jednej z posesji. Gdy kierowca wraz 
z trójką dzieci byli jeszcze w środku pojazdu, w samochód uderzyło inne auto. Jak się okaza-
ło, volkswagenem kierował mężczyzna, którego badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2,5 
promila alkoholu w organizmie. Kierowca peugeota był trzeźwy. Na miejscu pojawiła się załoga 
karetki pogotowia. Na szczęście ani kierowcom, ani pasażerom obu pojazdów, nic poważnego się nie stało. Prawo jazdy 45-letniego 
mieszkańca gminy Łazy zostało zatrzymane. W związku z uszkodzeniami pojazdów zatrzymano także dowody rejestracyjne. Poli-
cjanci z Łaz prowadzą czynności w tej sprawie.

POLICJANCI ZATRZYMALI POSZUKIWANYCH MAŁŻONKÓW
Zawierciańscy kryminalni zatrzymali poszukiwanego na podstawie dwóch listów gończych 
29-latka. Zatrzymana została także jego żona, która także była poszukiwana. Mieszkaniec 
gminy Kroczyce trafił do zakładu karnego, z kolei 25-latka po uiszczeniu grzywny została 
zwolniona.

Policjanci z zawierciańskiego Wydziału Kryminalnego ustalili, gdzie przebywa poszukiwane 
przez nich małżeństwo. 21.09.br w jednej z miejscowości na terenie gminy Kroczyce para zo-
stała zatrzymana. 29-letni mężczyzna poszukiwany był na podstawie dwóch listów gończych 
wystawionych przez Sąd Rejonowy w Zawierciu, a także celem ustalenia miejsca pobytu. Do-
datkowo wystawiono wobec niego nakaz doprowadzenia do zakładu karnego celem odbycia 
kary 2,5 roku pozbawienia wolności za oszustwa i niestosowanie się do orzeczonych środków karnych. 

Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2018 roku. Jego 25-letnia żona poszukiwana była od końca sierpnia 
tego roku na podstawie polecenia doprowadzenia do zakładu karnego. Mieszkanka gminy Kroczyce popełniła wykroczenia związa-
ne z prawem pracy. Wobec niej Sąd Rejonowy w Zawierciu zarządził wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za 
karę grzywny. Kobieta po dokonaniu wpłaty grzywny została zwolniona. Mężczyzna trafił natomiast do zakładu karnego.

UKRADŁ PERFUMY. KTO GO ROZPOZNA?
Policjanci z Zawiercia poszukują mężczyzny podejrzanego o kradzież perfum w jednej z dro-
gerii na terenie Zawiercia. Wartość skradzionego towaru to prawie 530 złotych. Wizerunek 
sprawcy zarejestrowały kamery monitoringu. Każdy, kto go rozpoznaje, proszony jest o pilny 
kontakt pod numer telefonu 47 85 352 55. Gwarantujemy anonimowość!

Poszukiwany mężczyzna w lipcu br. z jednej z drogerii na terenie Zawiercia dwukrotnie doko-
nał kradzieży perfum. Łączna wartość skradzionego towaru to prawie 530 złotych.

Sprawca kradzieży ubrany był w czerwoną koszulkę z krótkim rękawem i napisami z przo-
du, ciemne spodenki do kolan i białe sportowe buty. Podczas kolejnej kradzieży mężczyzna 
ubrany był w te same spodenki i buty, a także w szarą koszulkę polo z charakterystycznym 
czerwonym od spodu kołnierzykiem. Poniżej publikujemy zdjęcia przedstawiające wizeru-
nek sprawcy.

NIE ZAAKCEPTOWAŁA I ZAREAGOWAŁA! UJĘŁA PIJANEGO KIERUJĄCEGO!
10.09 (piątek) o godzinie 18:00 dyżurny zawierciańskiej jednostki otrzymał informację o ujęciu 
w Rokitnie nietrzeźwego kierującego. Na miejscu policjanci ze Szczekocin ustalili, że zgłaszająca 
widziała jadącego przed nią opla. Manewry wykonywane przez osobę prowadzącą pojazd wska-
zywały, że może znajdować się pod działaniem alkoholu. 

Kobieta wyprzedziła samochód i zajechała mu drogę. Za kierownicą siedział mężczyzna. Zgłasza-
jąca wyłączyła silnik opla i wyciągnęła ze stacyjki kluczyki. Badanie stanu trzeźwości 53-latka 
wykazało prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Prawo jazdy mieszkańca gminy Szczekocin 
zostało zatrzymane. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

POLICJA

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

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

GwarekZawiercianski

Polub nas na Facebooku
i śledź zawsze aktualne informacje!

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Firma EFEKT

tel. 519 575 126

Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW!
JEDYNI W REGIONIE SZKOLIMY NA SAMOCHODZIE

Chcesz szybko
i bezpiecznie sprzedać/wynająć
Swój Dom, Mieszkanie, Działkę?

Zapytaj o szczegóły!

RB BHP
• SZKOLENIA BHP
• OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
• DOKUMENTACJA WYPADKOWA,
• OUTSARCING BHP
• KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE BHP

602 101 823 • 509 367 349

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.

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 „NIE CZAS UMIERAĆ” Gatunek: sensacyjny 
• 1.10 - 5.10 godz. 17:00 i 20:00 • 11.10 - 14.10 godz. 17:00 i 20:00 • 15.10 - 21.10 godz. 20:20

 v „WILK NA 100%” Gatunek: animacja, komedia 
• 15.10 - 21.10 godz. 16:00 • 16.10 - 17.10 godz. 11:00 • 22.10 - 23.10 godz. 14:30  
• 25.10 - 28.10 godz. 14:30 • 23.10 godz. 12:30

 v „WESELE” Gatunek: Dramat 
• 15.10 - 21.10 godz. 18:00 • 22.10 - 23.10 godz. 16:30 • 25.10 - 28.10 godz. 16:30

☎ 698 805 242

REKLAMAWGAZECIE
jużod60PLN

Nie Czekaj i Dołącz
do Najlepszych!

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

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

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

UMÓW SIĘ:

tel. 730 667 776 Centrum Urody

MASZ PROBLEM ZE STOPAMI?
• odciski • brodawki • modzele
• zakładanie klamer na wrastające paznokcie
• leczenie grzybicy - przebarwień na paznokciach
• pękające pięty • ostre stany zapalne
• stawianie pijawek i larw (dyplom z doświadczeniem)

WSZYSTKIM TYM ZAJMIE SIĘ
SZYBKO I BEZBOLEŚNIE (PODOLOG)

Zawiercie, ul. Moniuszki 4

• 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

Reklamy


