
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

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

• OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica
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
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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!!!

tel: 733 749 921

Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

optyk.ogrodzieniec
polub nas na

UU NNAASS CCOODDZZIIEENNNNIIEE
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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

Ewelina Dubińska
ul. Piłsudskiego 113, 42-400 Zawiercie
tel. 727 501 724
edubinska@agentpzu.pl

28 PAŹDZIERNIKA 2021 
Nr 10/2021 (066)
ISSN: 2451-0904 

www.gwarek-zawiercianski.pl

GwarekZawiercianski

gwarekzawiercianski@wp.pl

698 805 242, 510 190 038



2

W ZAWIERCIU POWSTANIE 
NOWY ZAKŁAD PRACY

Około 200 nowych miejsc pracy i jedyna taka inwestycja w Europie. Taki 
będzie efekt podpisanego dziś aktu notarialnego, na mocy którego firma 
Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. kupuje działki w Strefie Aktywności 
Gospodarczej w Zawierciu i wybuduje nowoczesny zakład zajmujący się 
odzyskiwaniem cennych metali ze zużytych baterii z laptopów, telefonów 
komórkowych czy samochodów elektrycznych oraz z przetworzonych 
katalizatorów samochodowych.
Podpisy pod aktem notaria l-
nym złożyli: Prezydent Zawiercia 
Łukasz Konarski razem z Prezesem 
KSSE S.A. Januszem Michałkiem, 
Wicepre z e sem K SSE S . A . 
Mateuszem Rykałą oraz Prezesem 
Zarządu Elemental Strategic Metals 
Sp. z o.o. Michałem Zygmuntem.
Zakład, którego uruchomienie pla-
nowane jest na 2023 rok, ma prowa-
dzić wysoce innowacyjną działal-
ność w zakresie wtórnej produkcji 
metali, w tym takich jak lit, kobalt 
czy metale szlachetne (zwłaszcza 
platyna, pallad i rod). Produkcja 
prowadzona będzie w dwóch od-
rębnych ciągach technologicznych 
z zachowaniem najwyższych stan-
dardów bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska, w oparciu o techno-
logie rozwijane m.in. we współ-
pracy z naukowcami z Politechniki 
Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej 
i Siecią Badawczą Łukasiewicz – 
Instytutem Metali Nieżelaznych, 
ale także z wiodącymi dostawcami 
najbardziej zaawansowanych urzą-
dzeń produkcyjnych z całego świata.
W ramach projektu utworzone 
zostanie również zaawansowane 
centrum badawczo-rozwojowe. 
Przedsięwzięcie realizowane przez 
Elemental Strategic Metals Sp. 
z o.o. zakłada wdrożenie licznych 
rozwiązań, związanych z ochroną 

środowiska, takich jak instalacje 
i zbiorniki do retencji i wykorzystania 
deszczówki, systemy odzysku energii 
czy redukcji hałasu. Od istniejącej za-
budowy zakład zostanie oddzielony 
pasem zieleni izolacyjnej.
Elemental Strategic Metals Sp. z o.o., 
wraz z innymi europejskimi poten-
tatami, takimi jak BASF, VARTA, 
BMW czy Umicore, bierze udział 
w paneuropejskim programie 
IPCEI (Ważne Projekty Stanowiące 
Przedmiot Wspólnego Europejskiego 
Zainteresowania), którego celem jest 
budowa silnego europejskiego prze-
mysłu bateryjnego nakładem ponad 
3,2 mld EUR.
Grupa na przestrzeni ostatnich lat 
zbudowała szeroką sieć podmiotów, 

zlokalizowanych głównie w pań-
stwach Unii Europejskiej i w Stanach 
Zjednoczonych, posiadających wszel-
kie wymagane pozwolenia środowi-
skowe, infrastrukturę techniczną 
i sprzęt, ale także flotę transportową 
i personel, niezbędne do bezpiecz-
nego i efektywnego prowadzenia 
działalności w segmencie urban 
mining. Na dzień dzisiejszy Grupa 
Kapitałowa Elemental Holding jest 
największym na świecie podmiotem, 
zajmującym się odzyskiem PGM, 
będąc jednocześnie europejskim li-
derem na rynkach recyklingu PCB 
i odzysku metali nieszlachetnych.

 v zawiercie.eu

HURT - DETAL

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

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

Kolormax Zawiercie- sprawdź aktualne promocje!

FARBY / LAKIERY
PODKŁADY / EMULSJE

SILIKONY / SPRAYE

AKCESORIA
LAKIERNICZE I MALARSKIE

KOSMETYKA SAMOCHODOWA

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

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

Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 4/11
tel. 504 853 998

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek od 800 do 1900

Sobota od 800 do 1800 • Niedziela od 900 do 1500

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Kwiaciarnia Renata Pasierb

Znicze o wyjątkowym
kształcie i stylistyce

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

Informacje
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I SESJA MŁODZIEŻOWEJ  
RADY MIASTA ZAWIERCIE

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu odbyła się pierwsza sesja Młodzie-
żowej Rady Miasta. Sesję otworzył Mateusz Bachowski, najstarszy wiekiem radny 
wśród obecnych. Wyłonieni w szkolnych wyborach radni złożyli ślubowanie i wybra-
li przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta, którym został Karol Skawiańczyk. 
Na stanowisko Wiceprzewodniczących zostali powołani Kinga Kazek oraz Mateusz 
Bachowski. Sekretarzem Rady wybrano Patrycję Sowę.
Gratulacje i życzenia sukcesów oraz 
owocnej kadencji złożyli Radnym 
zaproszeni goście. Między innymi 
Robert Magdziarz, który życzył, 
aby ta pierwsza sesja, jak i kolejne, 
stały się miejscem dialogu, wymiany 
myśli, spostrzeżeń i pomysłów, re-
alnie wpływających na wzbogace-
nie polityki lokalnej, a także życia 
społecznego oraz Barbara Dolniak, 
która piszę: Inspirujcie swoją postawą 
młodzież do uczestnictwa w rozwoju 
kulturalnym, promowaniu kultury, 
szczególnie tej tworzonej przez Was 
– młodzież – i do niej adresowanej 
W kadencji 2021-2023 rad-
nymi zostali: Michalina Pąpka , 
Daria Szczygieł, Anna Sochacka, 
Karol Szota, Anna Niedzielska, 
Jacek Majka, Laura Sosnowska 
i Antonina Kwiecińska, Gaja 
Włoch, Maria Gajda, Tadeusz 
M a t u s z c z y k ,  A l e k s a n d r a 
Czech, Jakub Grabowski, Kinga 
Olszewska,Weronika Wiekiera, 
Filip Jarząbek, Aleksandra Bąk, 
Amelia Przybyła, Dawid Saczyński, 
Julia Migdał , Julia Gumula, Karol 
Skawiańczyk, Kinga Kazek, Kacper 
Szuleta, Mikołaj Błeszyński, Patrycja 
Sowa, Mateusz Bachowski, Piotr 
Mikoda oraz Szymon Rosiak.
Podczas pierwszej sesji, oprócz wy-
boru Prezydium, radni przegłosowali 
również dwie uchwały – w spra-
wie wystąpienia z wnioskiem do 

Prezydenta Miasta o zabezpieczenie 
środków finansowych na realizację 
projektu pn. „Budowa skateparku 
na "Włókniarzu" przy ulicy 11 
Listopada” (projekt poparli wszyscy 
Radni) oraz w sprawie wystąpienia 
z wnioskiem do Prezydenta Miasta 
o zabezpieczenie środków finan-
sowych na realizację projektu pn. 
„Budowa wodnego placu zabaw 
koło stawu holenderskiego” (projekt 
również został poparty jednogłośnie).
Pod koniec obrad Radni otrzymali 
klucze do bram miasta jako symbol 
otwarcia samorządu lokalnego na 
głos młodych ludzi, którzy swoim 
zapałem i entuzjazmem mogą zmie-
nić naszą Małą Ojczyznę na lepsze. 
Klucze do bram wręczyli Prezydent 
Łukasz Konarski i jego Zastępca 

Justyna Miszczyk. Młodzieżowa 
Rada stanowi reprezentację zawier-
ciańskiej młodzieży. Jest organem 
o charakterze konsultacyjnym, a jej 
celem jest m.in. promowanie idei spo-
łeczeństwa obywatelskiego, kształto-
wanie postaw prospołecznych i oby-
watelskich, integracja i współpraca 
środowisk młodzieżowych z terenu 
naszej gminy, organizacja aktywnego 
uczestnictwa młodzieży w życiu pu-
blicznym, promocja kultury, działa-
nia na rzecz obrony praw i godności 
ucznia, działania na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego. Kadencja 
radnych potrwa dwa lata.

BIURO RACHUNKOWE

KOMPLEKSOWEUSŁUGI KSIĘGOWE I PRAWNE

ZAPEWNIAMY:

• Usługi księgowe , KPIR,
KSIĘGI HANDLOWE

• Pomoc przy zakładaniu
spółek z o.o. (podatek 19%)

tel: 793 700 099
ul. Żyły 16, 42-400 Zawiercie

biuro@ksiegowi-doradcy.pl
www.ksiegowi-doradcy.pl

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

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

O
F

E
R

T
A

Informacje
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HUCISKO - NOWY PLAC ZABAW 
Na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego gmina wzięła udział 
w Marszałkowskim Konkursie Inicjatywa Sołecka, pozyskując pieniądze 
w kwocie 43,200 zł. za które został wybudowany obszerny  bardzo urozma-
icony plac zabaw w sołectwie Hucisko. 
Staraniem Sołtysa Stanisława Musa i Radnej 
Małgorzaty Smoleń pokonanych zostało wiele 
przeciwności wynikających z covidowego czasu 
i plac w terminie udało się wykonać i ogrodzić. 
W samo grodzenie płotem placu bardzo licznie 
i aktywnie  włączyli się mieszkańcy Huciska,  wy-
konując nieodpłatnie kawał dobrej roboty.  Ogólny 
koszt budowy obiektu wyniósł 58,450 zł. z tego 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wy-
niosło  43,200 zł . Jednak pieniądze w żaden spo-
sób   nie zastąpią  radości i uśmiechów dzieci które 
będą  się bawiły w tak wyśmienitych warunkach.

SIŁOWNIA PLENEROWA  
W SAMYM CENTRUM PARKOSZOWIC

Na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach zakończono montaż urzą-
dzeń siłowni plenerowej która została dofinansowana ze środków pozyskanych 
w Marszałkowskim Konkursie Inicjatywa Sołecka, latem tego roku. 
Siłownia składa się z pięciu wy-
sokiej klasy urządzeń trenin-
gowych posadowionych  jedno 
obok drugiego w bezpiecznych, 
przepisowych  odległościach. 
Całkowity koszt budowy si-
łowni wyniósł 20,704 zł.  z tego 
z Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach nasza gmina 
otrzymała  12,135 zł. Zachęcamy 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy do regularnego korzy-
stania z zestawu ćwiczeń które 
zapobiegną chorobom cywili-
zacyjnym, poprawiają tężyznę 
fizyczną i samopoczucie. 

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

Rozpoczyna się jedna z najdroższych 
inwestycji w gminie Poręba

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie w systemie 
zaprojektuj i wybuduj” - to oficjalny tytuł  projektu.
26 lutego przedstawiciele gminy - 
a konkretnie rzecz ujmując Mariusz 
Grabarczyk, prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Porębie - podpi-
sali umowę z wykonawcą projektu, 
czyli małopolską spółką Schwander 
Polska. - Przedmiotem zamówienia 
jest wykonanie kompletnej doku-
mentacji projektowej oraz rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków o nowy 
ciąg technologiczny w nowoczesnej 
technologii MBR - wyjaśnia prezes 
Grabarczyk.
Umowę na tę ważną, a jednocze-
śnie jedną z najdroższych w historii 
Poręby inwestycję, podpisywano 
w towarzystwie burmistrza gminy 
Ryszarda Spyry.

MPWiK wystarał się o wiele 
milionów dofinansowania

Przedmiotem zamówienia jest wy-
konanie kompletnej dokumentacji 
projektowej oraz rozbudowa oczysz-
czalni ścieków o nowy ciąg techno-
logiczny w nowoczesnej technologii. 
Zakończenie prac planowane jest 31 
sierpnia 2022 roku.
Całkowita wartość tej inwestycji 
wynosi 9 134 545,28 zł. Co ważne, 
realizacja zadania nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie starania Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Porębie. Spółce 
w rekordowo krótkim czasie udało 
się pomyślnie przejść wszystkie etapy 
weryfikacji konkursowej i otrzymać 
wysokie dofinansowanie na realizację 
tej ważnej dla miasta i mieszkańców 
inwestycji. Mowa o dofinansowaniu 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
regionalnego w kwocie nieco ponad 
6,3 mln zł, oraz dofinansowaniu 
z budżetu państwa z Kontraktu 
Terytorialnego, które wynosi niemal 
743 tys zł.

Oczyszczalnia  
w technologii przyszłości

Porębska oczyszczalnia zostanie 
przebudowana w technologii MBR 
(ang. Membrane Biological Reactor), 
czyli najlepszej możliwej technolo-
gii oczyszczania ścieków. Dowód? 
Zgodnie z badaniami, jakość ścieku 
oczyszczonego porównywalna jest 
z pierwszą klasą czystości wód pły-
nących (np. górskiego potoku).
Co ciekawe, dzięki doskonałej jako-
ści, istnieje możliwość ponownego 
wykorzystania ścieku oczyszczo-
nego, po dezynfekcji lampą UV, do 
celów takich jak utrzymanie czysto-
ści czy nawadnianie, co prowadzi 
do oszczędności cennych zasobów 
wodnych.

- Nasza porębska oczyszczalnia 
ścieków po gruntownej przebudowie 
będzie nie tylko niezwykle ekolo-
giczna, będzie też sterowana w pełni 
automatycznie, bez konieczności 
stałej obecności personelu. Dozór 
będzie miał charakter zdalny po-
przez dowolne urządzenie posiada-
jące dostęp do Internetu - podkreśla 
Mariusz Grabarczyk.
Zadanie będzie wykonywane w ra-
mach realizacji projektu dofinanso-
wanego z Regionalnego Programu 
Operacy jnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa V Ochrona środo-
wiska i efektywne wykorzystanie 
zasobów, działanie 5.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa, poddziała-
nie 5.1.1 Gospodarka wodno-
-ściekowa - ZIT i Konkursu nr 
RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-329/19.

Reklama
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W związku z dynamicznym rozwojem

Enitec Sp. z o.o.
42-480 Poręba ul. Zakładowa 2
zatrudni na umowę o pracę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wysokie
standardy
organizacji
pracy

Ciekawą
pracę w

nowoczesnej
firmie

Zakwaterowanie
w naszym hotelu
zlokalizowanym
w miejscu pracy

Możliwość pracy
w Holandii
w naszym
zakładzie

serwisowym

Możliwość
zdobycia

dodatkowych
uprawnień

Kartę
Multisport

i inne benefity
oraz pakiet
socjalny

Wynagrodzenie
adekwatne do
osiągnięć

Możliwość
awansu

w strukturach
firmy

Oferujemy:

CV prosimy przesyłać na adres email: hr@enitec.pl
Więcej informacji pod nr tel.: 32 735 73 31

• SPAWACZY TIG 141 TIG/E 141/111 MAG 135, 136
• MONTERÓW
• OPERATORÓW MASZYN (Giętarki do rur, tokarki, wiertarki)
• PRACOWNIKÓW UTRZYMANIA RUCHU (Elektromechanicy)

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV:

Informacje



6

SALON MATERACY I ŁÓŻEK

Z tej okazji

MATERACE

ZAWIERCIE, ul. Porębska 48a, tel. 531 487 856 • www.swiatsypialni.com.pl
*Promocja trwa w dniach 22.20-06.11.2021. Obejmuje materace z kolekcji Hilding i Curem w rozmiarach standardowych. Nie dotyczy materacy nawierzchniowych oraz dziecięcych.

taniej o20%*

Od 7 lat dbamy o Twój dobry sen!

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.

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
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 - 1.11 Apteka ul. Reyminta 1 32 670 78 21

2.11 - 3.11 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

4.11 - 5.11 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 161 

6.11 - 7.11 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

8.11 -9.11 Apteka Jurajska II 
 ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

10.11 - 11.11 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

12.11 - 13.11 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03

14.11 - 15.11 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

16.11 - 17.11 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

18.11 - 19.11 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

20.11 - 21.11 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

22.11 - 23.11 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

24.11 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

25.11 - 26.11 Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

27.11 - 28.11 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

29.11 - 30.11 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110
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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:395 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 domediów: gaz, prąd, woda, usytuowana
w cichej i malowniczej miejscowości Rodaki.

Cena: 125 tys. PLN

Chcesz
sprzedać/wynająć

Swój dom,
mieszkanie, działkę
tomiejscenaTwoją

Nieruchomość!

Zapytaj o szczegóły
Tel.: 882554688

DOSPRZEDANIA
domok. 280mkw, II kondygnacje,
podpiwniczony, dowykończenia,
położony na 7,8 arowejwpełni
ogrodzonej działcewwillowej

dzielnicywOgrodzieńcu
Cena: 364 tys. PLN

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

• 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”.

DEKLARACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA W CENTRALNEJ 
EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że od dnia 1 lipca br. każdy właściciel lub 
zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (CEEB)deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (zwanej dalej „deklaracją”).
W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła 
w życie ustawa z dnia 28 października 
2020 r. o zmianie ustawy o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów 
oraz  niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 2127). Ustawa w art. 27 
g  przewiduje utworzenie Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB), która ma służyć do zidenty-
fikowania źródeł emisji z budynków. 
Zgromadzone w CEEB jednolite 
w skali całego kraju dane na temat 
budynków  i pochodzących z nich 
źródeł emisji będzie stanowiło narzę-
dzie do walki ze smogiem. W CEEB 
znajdą się przede wszystkim infor-
macje na temat źródeł spalania paliw 

w budynkach wielolokalowych 
oraz domów jednorodzinnych 
do 1 MW. Uwzględnione zo-
staną również lokale usługowe 
i budynki publiczne, w któ-
rych znajduje się tego rodzaju 
ogrzewanie, czyli głównie ko-
tłownie. W ewidencji, oprócz danych 
o źródłach ciepła, docelowo znajdą się 
też informacje na temat otrzymanej 
pomocy finansowej na wymianę kotła 
grzewczego czy termomodernizację 
budynku.
Na złożenie deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
właściciele i zarządcy nieruchomości 

mają 12 miesięcy czyli do 30 czerwca 
2022 roku.
Uwaga! Termin ten nie dotyczy jed-
nak nowych źródeł ciepła/spalania 
paliw - uruchomionych po 1 lipca 
2021 roku. W takim przypadku ter-
min ten wynosi jedynie 14 dni.
Deklaracja do pobrania na stronie 
www.szczekociny.pl w artykule 
z dnia 18.10.2020 r.

W Porębie Odbyło się spotkanie informacyjne - CZYSTE POWIETRZE
Wszystko w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE, który dotyczy zasad finansowania ze 
środków krajowych wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych.- 
Nadrzędną ideą programu jest po-
prawa jakości powietrza oraz zmniej-
szenia emisji gazów cieplarnianych 
- mówi Joanna Kowalska z Urzędu 
Miasta w Porębie, która poprowa-
dziła spotkanie.
Spotkanie odbyło się 14 paździer-
nika w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Porębie i było kolejnym tego 
typu przedsięwzięciem gminy 
w ramach programu „CZYSTE 
POWIETRZE”. - Uczestnicy 
spotkania zostali zapoznani z pod-
stawowymi informacjami na temat 
dotacji, jaką można uzyskać w ra-
mach Programu, jakie są niezbędne 
dokumenty do złożenia wniosku 

oraz jak go wypełniać - mówi Joanna 
Kowalska.

Zapraszamy do punkt 
konsultacyjnego

Przypominamy, że od 1 lipca tego 
roku na terenie Poręby funkcjonuje 
Gminny Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny Programu „CZYSTE 
POWIETRZE”. Punkt świadczy 
kompleksowe wsparcie przy apliko-

waniu oraz udziela wszelkich nie-
zbędnych informacji o warunkach 
skorzystania ze wsparcia. Punkt 
pełni dyżury w każdy poniedziałek 
i wtorek w godzinach od 13 do 16 
oraz w piątki między 9 a 13. Zapisy 
przyjmowane są telefoniczne pod nr.: 
32 677 13 55 wew. 134 oraz nr.: 511 
555 548

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
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SYN_OPTYK500 200 941 Zawiercie

CENY
JUŻ OD 10 zł/m2

Kolory we wnętrzu, czyli jak budować nastrój w jesiennym stylu
Kolorystyka wnętrz wpływa na nasz nastrój, a więc bezpośrednio przekłada się na to, jak funkcjonujemy. Jest istotna rano i przez kilka pierwszych 
godzin zaraz po przebudzeniu. To właśnie wnętrze wpływa na poziom naszego relaksu wieczorem, kiedy zależy nam na odpoczynku i wyciszeniu. 
Jesienne chandry czy przemęczenie, mogą wpływać negatywnie na nasz nastrój. Na szczęście są sposoby na jego poprawę. Kolory wywołują w nas 
pewne emocje i skojarzenia. Niektóre barwy są w stanie działać pobudzająco, podczas gdy inne nas wyciszają. Harmonijny dom to kolory, które są 
zgodne z naszym charakterem, pomagają w pokonywaniu trudów codzienności i sprawiają, że czujemy się bezpiecznie.  Jakie kolory wybrać, aby 
budować dobry jesienny nastrój w domu?
W domu czy mieszkaniu spędzamy przynajmniej kilka godzin dzien-
nie. Nawet jeśli chcemy zignorować znaczenie kolorów, to nie da 
się ukryć, że mają szczególnie duży wpływ na nasze samopoczucie. 
Intensywne barwy, a może subtelne kolory? Zimna czy ciepła tona-
cja? Błękit, beż, zieleń czy czerwień? Okazuje się, że każdy szczegół 
ma znaczenie, a psychologia kolorów pomaga w dokonaniu wyboru.

Kolorowe trendy – jakie barwy cieszą 
się dużym powodzeniem?

W ubiegłym roku oszaleliśmy na punkcie wszystkich odcieni nie-
bieskiego, a tzw. Classic Blue został okrzyknięty kolorem roku przez 
Pantone. Dzisiaj ten trend zanika, a jego miejsce zajmuje duet idealny: 
stonowana szarość z energetycznym żółtym. Bardzo dużą popularno-
ścią cieszą się również kolory ziemi, czyli wszystkie barwy kojarzone 
z naturą. Piaskowy beż, ciepły brąz, stonowane szarości i złamane 
odcienie bieli królują w szczególności w kuchniach i salonach. 
Czy wszyscy musimy podążać za modą? Oczywiście, że nie, zwłasz-
cza jeśli najmodniejsze barwy nie do końca współgrają z naszym 
charakterem. Istnieją kolory ponadczasowe, które zawsze wyglądały 
świetnie i to nie zmieni się na przestrzeni lat. Modne kolory odchodzą 
w niepamięć zwykle po jednym sezonie, co nie zmienia faktu, że za 
parę lat mogą wciąż świetnie dopełniały wnętrze. To od nas zależy, 
czy w danej tonacji czujemy się na tyle dobrze, że chcemy w niej 
pozostać jeszcze przez chwilę. 

Rola kolorów w pomieszczeniu

Kolory wpływają bezpośrednio na nastrój i samopoczucie. Posłużmy 
się przykładem - w sypialni, czyli miejscu, w którym szukamy relaksu 
i wypoczynku, nie chcemy korzystać z intensywnych kolorów, które 
mają przede wszystkim pobudzać. Podobnie jak w biurze raczej uni-
kamy tych barw, które zamiast dodawać energii – raczej wyciszają. 
Oprócz tego trzeba też zaznaczyć, że kolory należy dobrać względem 
trzech kluczowych kryteriów:
• Wielkość pomieszczenia – jasne kolory optycznie powiększają 

przestrzeń, ciemne mają działanie całkowicie odwrotne. 

• Funkcja pomieszczenia – do sypialni raczej wybieramy ciepłe 
barwy, które nadają pomieszczeniu przytulności, chłodne 
barwy stosujemy raczej w pomieszczeniach codziennych.

• Poziom nasłonecznienia - im lepiej nasłonecznione 
pomieszczenie, tym lepiej sprawdzą się w nim ciemne 
barwy. Do wnętrz ze słabym dostępem do światła 
słonecznego, lepiej wybierać te jasny. 

Kierując się tymi podstawowymi zasadami, z łatwością zawęzimy 
paletę barw, jaka będzie odpowiednia dla danego pomieszczenia. 

Jakie kolory sprawdzą się w konkretnych pomieszczeniach?

W zasadzie można powiedzieć, że każde wnętrze wymaga nieco innej 
koncepcji kolorystycznej. W kuchni świetnie sprawdza się biel, która 
dobrze komponuje się z drewnem i nasuwa skojarzenie z czystością, 
a szarość potrafi nadać eleganckiego sznytu. Duże kuchnie można 
wykończyć dodatkami czerni, ale świetnym uzupełnieniem są także 
kolorowe akcenty i jaskrawe barwy, które pomogą uniknąć efektu 
chłodu - także w tych mniejszych pomieszczeniach. 

Sypialnia i salon – miejsce relaksu i odpoczynku

Sypialnia powinna być utrzymana w spokojnym, przytulnym klima-
cie, który ułatwia zapadanie w głęboki sen. Świetnie sprawdzą się tu-
taj wszystkie ciepłe barwy, które można ożywić dodatkami fioletu lub 
różu. Beż, odcienie niebieskiego czy brąz to zawsze trafiony wybór. 
W salonie mamy najwięcej możliwości i wiele zależy od naszego 
indywidualnego stylu i efekty, jaki zamierzamy osiągnąć. Do nowo-
czesnego pokoju dziennego można wybrać modne połączenie szaro-
ści i intensywnego żółtego, ale równie dobrze sprawdzą się odcienie 
zieleni, która sprzyja wypoczynkowi. Osoby uwielbiające się otaczać 
intensywnymi kolorami powinny wybierać pomarańcz lub czerwień. 
Niekoniecznie jako kolor przewodni, ale podobnie jak w przypadku 
kuchni – dodatki, które ożywiają wnętrze. Bardzo klasycznym, 
a jednocześnie uniwersalnym, połączeniem jest brąz z beżem, które 
pozwalają uzyskać wrażenie przytulnego pomieszczenia. Kolory odgrywają istotną rolę w każdym domu, a jeśli dobierzemy je 

w zgodzie z założeniami psychologii barw, możemy stworzyć miejsce, 
w którym uwielbiamy przebywać. 
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Jesienna Kuchnia - Przepisy na rozgrzewające dania

Kaszotto z pęczaku z grzybami
• 400 g świeżych grzybów
• 80g cebuli
• 2 ząbki czosnku
• 150g kaszy pęczak
• 100ml białego wina
• 1l bulionu warzywnego
• 50g parmezanu 
• 100g masła
• 50ml śmietanki 

słodkiej 18%
• Pęczek natki pietruszki
Umyte i oczyszczone grzyby 
oraz czosnek kroimy na pla-
sterki, cebulę w kostkę. Na 
patelni rozpuszczamy po-
łowę masła, wsypujemy kaszę 
i mieszamy. Wlewamy wino 
i czekamy aż alkohol odparuje 
i zaczynamy partiami wlewać 
gorący bulion. Przed dodaniem 

następnej pa r t i i 
bulionu czekamy, 
aż poprzedni cały 
zostanie wchło-
nięty przez kaszę. 
Gotujemy aż kasza 
będzie mocno a l 
dente. Na drugiej 
patelni rozpusz-
czamy resztę masła 
i wrzucamy grzyby, 
gdy woda odparuje 
dodajemy czosnek 
i cebulę i smażymy 
aż będą szk liste. 
Gdy grzyby będą 
gotowe dodajemy je do kaszy 
i dolewamy śmietankę część 
startego parmezanu, sól i pieprz. 

Gdy śmietanka się zredukuje 
kasza powinna być al dente. 
Podawać obsypane parmezanem 
i natką pietruszki.

Kremowa zupa z pieczonej dyni
• 1 kg dyni 
• 250ml mleka 

kokosowego
• 400g ziemniaków
• 100g cebuli
• 1l bulionu warzywnego 

lub mięsnego
• Papryka słodka, papryka 

wędzona, sól, pieprz, 
gałka muszkatołowa. 

• Masło
Dynię przekroić na pół i oczy-
ścić z pestek, pokroić w plastry. 
Ułożyć na blaszce do pieczenia 
i piec przez 20minut w temp 
200st C. Gdy wystygnie obrać 
ją i pokroić w kostkę. 
Obrane ziemniaki i cebualę po-
kroić w kostkę, a czosnek w pla-

sterki. W garnku 
r o z to p i ć  m a s ło 
i przesmażyć na nim 
cebulę i czosnek, po 
2-3 minutach dodać 
ziemniaki i smażyć 
kolejne 2-3 minuty 
cały czas miesza-
jąc, dodać paprykę 
słodką oraz wę-
d z on ą ,  w y m ie -
szać i wlać bulion. 
Gotować do mięk-
kości. Następnie 
dodać dynię oraz mleko ko-
kosowe i gotować kolejne 10 
minut. Ca łość zmiksować 
i doprawić gałką muszkatołową 
oraz ewentualnie solą i pie-

przem. Dekorować pieprzem 
młotkowanym i ewentualnie 
kremowym serkiem. Podawać 
z grzanką czosnkową.

 v Commplace

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!

U NAS KUPISZ SPRZĘT FITNESS:
ROWERY STACJONARNE, BIEŻNIE, ORBITREKI i wiele innych

KRZYŻÓWKA SUDOKU
Poziomo:
3. Hasają na szachownicy
7. Zwód boksera
9. Z udem
10. Państwo na Płw. Indochińskim
11. Mrówkowiec na osiedlu
12. ...Alex, autor kryminałów
13. Napisał „Nanę”
15. Fr. miękki ser podpuszczkowy
18. Forma dzierżawy maszyn
20. Na głowie koziołka
21. Festiwalowy sędzia
24. Piosenka żeglarska
27. Informator wydawniczy
28. Mały rozmiar koszuli
29. Koksiak
30. ...King Cole
31. Z Aramisem i Portosem

Pionowo:
1. Pasja Pawła Janasa
2. Gad z „Parku Jurajskiego”
4. Pobratymiec
5. Pumpernikiel
6. Błąd koszykarza
8. Twardy owoc palmy
14. Miara płynów
16. Na nim pieczony sękacz
17. Obejmuje utwory z narracją
19. Zostają po zawaleniu się budynku
22. Interesu lub białka
23. Samica królewskiego ptaka
24. Sharon, grała w „Diabolique”
25. ...Kręglicka, Miss Świata '89
26. Miasto letnich IO w 1964 r.

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!
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POLICJANCI ZATRZYMALI SPRAWCÓW KRADZIEŻY ZUCHWAŁYCH
W czwartek 21.10.br. około 18.00 w rejonie ulicy Przemysłowej w Porębie doszło do kradzieży 
szczególnie zuchwałej. 79-letnia kobieta wracała do domu z zakupami. W chwili, gdy zrobiła sobie 
krótką przerwę, aby odpocząć, podszedł do niej mężczyzna i wyrwał torbę. Prawie dwie godziny 
później w podobnej sytuacji znalazła się 52-latka. Kobieta również wracała ze sklepu. Gdy była 
w rejonie ulicy Chopina, nagle podbiegł do niej mężczyzna i wyrwał jej z ręki torbę z zakupami. 
Około 21.00 znów doszło do kolejnej kradzieży. Tym razem ofiarą padła 66-latka, która w rejonie 
bloków przy ulicy Przemysłowej poczuła, jak ktoś szarpie niesione przez nią reklamówki. Mężczy-
zna w kapturze na głowie wyrwał torby i uciekł. Wszystkie kobiety straciły nie tylko zakupy, ale 
także portfele z pieniędzmi, a w dwóch przypadkach również telefony.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania za sprawcą tych kradzieży. Już w piątek 22.10.br. 
przed południem został zatrzymany 26-letni mężczyzna. Jak się okazało, był on poszukiwany przez 
inną jednostkę. Policjanci ustalili, że nie działał sam. Kryminalni szybko wytypowali drugiego na-
pastnika. 33-latek kilka godzin później również został zatrzymany. Część skradzionych przedmio-
tów odzyskano.

Obaj mężczyźni mają przeszłość kryminalną. Młodszy napastnik działał w warunkach tak zwanej recydywy. Mężczyźni usłyszeli 
zarzuty. Wobec każdego z nich sąd zastosował tymczasowy areszt. Najbliższe 3 miesiące spędzą w izolacji. Za kradzież szczególnie 
zuchwałą kodeks karny przewiduje karę do 8 lat więzienia.

POSZUKIWANY KRZYSZTOF SZYCOWSKI
Policjanci z Zawiercia poszukują 52-letniego Krzysztofa Szycowskiego, podejrzanego o szereg 
przestępstw z art. 286 §1 kk. Poszukiwany mężczyzna ma około 173 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę 
i szpakowate, faliste włosy z widoczną łysiną czołową. Wszelkie informacje mogące pomóc w usta-
leniu miejsca jego pobytu prosimy kierować pod nr tel. 47 85 352 55, 47 85 352 80 lub tel. alarmo-
wy 112.

Informacje można przekazać także drogą elektroniczną na adres e-mail: kryminalny@zawiercie.
ka.policja.gov.pl lub za pomocą formularza „Powiadom nas”. W każdym przypadku gwarantujemy 
anonimowość!

BYŁ PIJANY I USNĄŁ ZA KIEROWNICĄ. UDERZYŁ W INNY SAMOCHÓD
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dnia 19.10.br. po godzinie 15:00 na ulicy Mrzygłodzkiej 
w Zawierciu. Na miejscu pojawili się zawierciańscy policjanci oraz strażacy, którzy zabezpieczali 
miejsce zdarzenia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący oplem jadąc z Zawiercia w kierunku 
Myszkowa, zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w jadącego w drugą stronę volkswagena, któ-
rym oprócz kierowcy podróżowało 4-letnie dziecko. 

Wskutek zderzenia sprawca wjechał do rowu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Jak się okazało, 
50-letni kierowca opla zasnął za kierownicą. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że był pijany. Miał 
prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Drugi kierujący był trzeźwy. Prawo jazdy sprawcy zostało zatrzymane. Mężczyzna odpowie za 
prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, a także za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

UKRADŁA PERFUMY. KTO JĄ ROZPOZNA?
Policjanci z Zawiercia poszukują kobiety podejrzanej o kradzież perfum w jednej z drogerii na 
terenie Zawiercia. Wartość skradzionego towaru to ponad 300 złotych. Wizerunek sprawczyni 
zarejestrowały kamery monitoringu. Każdy, kto ją rozpoznaje, proszony jest o pilny kontakt pod 
numer telefonu 47 85 352 55. Gwarantujemy anonimowość!

ZNĘCAŁ SIĘ NAD PARTNERKĄ. ZOSTAŁ ARESZTOWANY
W piątek dnia 15.10.br. zawierciańscy policjanci interweniowali wobec agresywnego mężczyzny. 33-latek miał pobić swoją part-
nerkę. O sytuacji powiadomił jeden ze świadków zdarzenia. Wszystkie osoby znajdowały się pod działaniem alkoholu. Kobiecie 
udzielona została pomoc medyczna, a napastnik został zatrzymany. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna znęcał się nad kobietą, 
a w ostatnim miesiącu jego agresywne działania się nasiliły. 

Agresor wszczynał awantury, ubliżał partnerce, ale także bił ją pięściami i kopał po całym ciele. Używając noża, groził 33-latce, że 
obetnie jej palce, a w końcu, że ją zabije. Do tej pory kobieta nie zgłaszała tego, co spotyka ją ze strony swojego partnera. Śledczy 
i prokurator zawnioskowali o areszt dla oprawcy, do którego przychylił się myszkowski sąd. Najbliższe dwa miesiące mieszkaniec 
powiatu zawierciańskiego spędzi w izolacji. Za znęcanie się nad partnerką grozi mu kara nawet 5 lat więzienia.

POLICJANCI ESKORTOWALI DO SZPITALA DWULATKĘ
Dnia 15.10.br. przed godziną 22:00 do policjantów z zawierciańskiej drogówki podjechał samo-
chód. W nissanie znajdowali się rodzice z małym dzieckiem. Zdenerwowany mężczyzna łamaną 
polszczyzną tłumaczył, że musi szybko dostać się do szpitala i choć wraz z rodziną mieszkają 
w Zawierciu, to nie wie, jak do niego dojechać. Sytuacja była bardzo poważna. Dwuletnia dziew-
czynka miała wysoką gorączkę i traciła przytomność. Policjanci natychmiast udzielili pomocy. 
Radiowóz z włączonymi sygnałami uprzywilejowania eskortował chorą dziewczynkę do placów-
ki medycznej, gdzie udzielona jej została natychmiastowa pomoc.

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

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

Zapytaj o szczegóły!

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.

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 VAT

• WYPOŻYCZALNIA 
   SPRZĘTU BUDOWLANEGO 
   ORAZ ELEKTRONARZĘDZI
• USŁUGI MINIKOPARKĄ 
• PRODUKCJA PRZEWODÓW:
    hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych, gazowych 

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych 

• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH 
   I WARSZAWSKICH
• HYDRAULIKA SIŁOWA 
• WYNAJEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

WIKBUD

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

www.wikbud.com.pl 

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

gwarekzawiercianski@wp.pl

GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl

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

510 190 038

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

„Gwarek Zawierciański” jest kolportowany w miejscowościach: 
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice • Fugasówka • 
• Grabiec • Irządze • Kiełkowice • Kleszczowa • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy • 
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba • Pradła •  
• Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń  • Sokolniki • Szczekociny • Szypowice  
• Turza • Udórz • Wierbka • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec • Żarnowiec.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na 
terenie powiatu zawierciańskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest 
własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ 

• PROTEZY 
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ

• PROTEZY ZĘBOWE 

• NAKŁADKI DO 
WYBIELANIA 

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

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 „DIUNA” Gatunek: Sci-Fi 
• 28.10 godz. 18:55, 21:45 • 29.10 - 30.10 godz. 18:00, 20:45 • 31.10 godz. 18:00 •

 v „RODZINA ADDAMSÓW 2” Gatunek: Animacja / Familijny 
• 29.10 - 31.10 godz. 16:00 • 30.10 - 31.10 godz. 13:00 • 2.11 - 4.11 godz. 16:00

 v „HALLOWEEN PARTY czyli TWÓJ NAJWIĘKSZY KOSZMAR” Gatunek: Horror 
• 29.10 - 31.10 godz. 18:15

☎ 698 805 242

REKLAMAWGAZECIE
jużod60PLN

Nie Czekaj i Dołącz
do Najlepszych!

„SZARADY” KNUT HAMSUN

Pewnego czerwcowego wieczoru do norweskiego miasteczka Lillesand przypływa obcy mężczyzna w aksamitnej czapce i żół-
tym garniturze z buteleczką trucizny w kieszeni. Johan Nagel od razu budzi wiele emocji. Wydaje się bowiem, że zna tajemnice 
mieszkańców. Wkrótce bez pamięci zakochuje się w córce pastora, która niedawno się zaręczyła. Zarazem uczciwy i niemoralny, 
arogancki i skromny szybko staje się głównym tematem rozmów. „Szarady” to niezwykłe studium szaleństwa i egzystencji. 
Uważane za jedną z najwybitniejszych powieści norweskiego noblisty dopiero po ponad dziewięćdziesięciu latach doczekały 
się kolejnego polskiego wydania, w nowym przekładzie Marii Gołębiewskiej-Bijak.

„PAŃSCZYZNA. PRAWDZIWA HISTORIA POLSKIEGO NIEWOLNICTWA” KAMIL JANICKI 

Czy polscy chłopi byli niewolnikami? Odpowiedź jest więcej niż oczywista. O niewolnictwie wspominali nie tylko obrońcy 
ludności wiejskiej, ale i obcokrajowcy oburzeni polskimi stosunkami. Tak zresztą określał kmieci każdy, kto mówił o nich: chłopi 
pańszczyźniani, a w domyśle: niewolnicy pańszczyźniani. Dlatego pojawia się też inne pytanie. Czy w oczach polskiej elity 
chłopi byli w ogóle ludźmi? O tej najliczniejszej i najważniejszej części społeczeństwa pisano: bydło, psy, chodzące rzeczy.
Dziś nadal mówi się o rzekomym przywiązaniu chłopów do ziemi, ich poddaństwie i dalece wyolbrzymionej krzywdzie. Kamil 
Janicki sprawnie rozprawia się z wizją sielankowej, dawnej polskiej wsi. Według niego radości prowincjonalnego życia były 
zarezerwowane tylko dla dziedzica i zarządcy jego majątku. Dla chłopów zostawała marna egzystencja bez perspektyw na 
przyszłość, a jedyna rzecz jaką mogli uczynić w takiej sytuacji, to po prostu zbiec.

"WSZYSTKIE KOLORY MOICH WSPOMNIEŃ" EMILY X. R. PAN

Leigh Chen Sanders jest absolutnie pewna jednej rzeczy: jej matka zmieniła się w ptaka po tym, jak popełniła samobójstwo. 
Dziewczyna nie może pogodzić się ze stratą i myślą, że całowała swojego najlepszego przyjaciela, gdy jej matka odbierała sobie 
życie. Czuje, że rodzina zataiła przed nią wiele rzeczy. Rusza na Tajwan, aby poznać swoje korzenie i odkryć wszystkie rodowe 
sekrety. W poszukiwaniu przemienionej w ptaka matki Leigh zacznie ścigać duchy, odkryje tajemnice dziadków i nawiąże nowe 
relacje. „Wszystkie kolory moich wspomnień” – pomiędzy rzeczywistością a magią, przeszłością i teraźniejszością, przyjaźnią 
i romansem, nadzieją i rozpaczą – to powieść o odnajdywaniu siebie poprzez poznawanie historii rodziny, sztukę, smutek i miłość.

WARTO PRZECZYTAĆ

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

• 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

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

Reklamy


