
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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Z nami szybko i bezpiecznie sprzedasz
Swój Dom, Mieszkanie, Działkę

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

SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO

OD 23 LAT!!!

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

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

Zapytaj naszego agenta
o zniżkę dla Ciebie

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

GwarekZawiercianski

gwarekzawiercianski@wp.pl

510 190 038,  698 805 242 
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W ZAWIERCIU POWSTANIE SZKOŁA MUZYCZNA!
To historyczna chwila. Zabiegałem o to od początku kadencji i mogę ogło-
sić, że w Zawierciu będziemy mieć szkołę muzyczną. To odpowiedź na liczne 
sygnały od mieszkańców - przekazał Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.
Podpisa l i śmy już porozu-
mienie z Ministrem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
prof. dr hab. Piotrem Glińskim, 
a o szkole wielokrotnie rozma-
wiałem również z Jarosławem 
Wa r t a k iem ,  D y rek tor em 
Departamentu Szkolnictwa 
Artystycznego Ministerstwa 
K u l t u r y  i  D z i e d z i c t w a 
Narodowego - dodaje Prezydent.
Placówka powstanie w bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 
4 w Zawierciu. Obiekt posiada 
bowiem odpowiednie zaplecze 
do prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych. Dysponujemy także kadrą, 
która będzie prowadzić zajęcia 
z gry na fortepianie, akordeonie, 

skrzypcach, wiolonczeli, flecie, 
saksofonie, perkusji czy trąbce.
Planujemy, że szkoła muzyczna 
I stopnia ruszy 1 września tego 
roku. Przyjmowani będą kan-

dydaci w wieku od 6 do 16 lat. 
Wkrótce więcej informacji.

 v zawiercie.eu

Pilica - Szkoła Roku  
I miejsce w województwie śląskim

W historycznej sali Sejmiku Województwa Śląskiego zostały wręczone 
nagrody laureatom Plebiscytu Edukacyjnego gazety Dziennik Zachodni. 
Delegacja Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Pilicy odebrała nagrody 
za zajęcie I miejsca w katego-
rii Szkoła Roku w powiecie 
zawierciańskim oraz I miej-
sce w województwie śląskim. 
Ponadto otrzymaliśmy zapro-
szenie na Galę Ogólnopolską 
do Warszawy, gdzie na Zamku 
królewskim odbierzemy nagrodę 
za zajęcie III miejsca w Polsce.

 v pilica.pl

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. Wieczorka i Surowca 1 • tel. 502 534 628

Zapraszamy do śledzenia
naszych profili:

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota od 7.00 do 23.00 • Niedziela od 8.00 do 23.00

AlkoNaJurze

alkohole_na_jurze

Informacje
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SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2299 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

OD MARCA ŁAGODNIEJSZE ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA. SPRAWDŹ, CO SIĘ ZMIENI!

Od 28 marca, czyli od poniedziałku nie trzeba już nosić już maseczek w restaura-
cjach, sklepach czy hotelach. Wcześniej, bo od 1 marca rząd zniósł limity oraz ograni-
czenia dotyczące liczby osób uczestniczących w spotkaniach. Oznacza to, że znikają 
już ostatnie ograniczenia związane z pandemią. - Zniesienie obostrzeń nie oznacza, 
że kończy się epidemia, bądźmy odpowiedzialni - zastrzega minister zdrowia.
M in is te r  Z d row ia  Ada m 
Niedzielski ogłosił zniesienie nie-
których obowiązujących jeszcze 
obostrzeń. Chodzi o noszenie ma-
seczek w miejscach zamkniętych, 
czyli w takich jak: hotele, restau-
racje, galerie handlowe, sklepy, 
punkty usługowe, baseny, teatry czy 
kina. W tych miejscach maseczki 
będą tylko rekomendowane.
Oznacza to, że od 28 marca dla 
większości firm znikną ostatnie 
ograniczenia związane z pandemią. 
Pozostaną one jedynie w podmio-
tach leczniczych.
Nowe zasady uregulowane zo-
stały w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 25 marca 2022 r. 
w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii, które w piątek po 
południu opublikowane zostało 
w Dzienniku Ustaw. Weszło ono 
w życie 28 marca.
- Zniesienie obostrzeń nie ozna-
cza, że kończy się epidemia i nie 
ma COVID-19 – zaznacza mi-
nister zdrowia Adam Niedzielski. 
Bądźmy odpowiedzialni, nośmy 
maseczki, gdy jest dużo ludzi, 
a jeśli czujemy się źle, zostańmy 
w domu – radzi.
Czytaj: W maseczce w szpi-
talu i przychodni, bez w sklepie 
i autobusie. Koniec izolacji 
i kwarantanny>>

Jakie ograniczenia 
zniknęły od 1 marca

Do 1 marca obowiązywał limit 
30 proc. w gastronomii, hote-
lach, w instytucjach kultury oraz 
w obiektach sportowych. Od tej 
daty ograniczenie to zniknęło. 
Podobnie stało się w wypadku 
limitu jednej osoby na 15 mkw. 
obowiązującego w takich miejscach 
jak: siłownia, kluby i centra fitness, 
muzea, galerie sztuki, targi wy-
stawy, kongresy i konferencje. Od 
1 marca ponownie zostały otwarte 
dyskoteki, kluby i inne miejsca do 
tańczenia.

Ograniczeń nie ma , ale 
pandemia nie wygasła

Całkowite zniesienie obostrzeń 
nie wszystk im się podoba. 
Zdaniem ekspertów to ryzykowne 
posunięcie.
- Zniesienie wszystkich limi-
tów dotyczących spotkań oraz 
odejście od noszenia maseczek 
uważam pomysł całkowicie nie-

racjonalny. Stan zakażeń prze-
cież utrzymuje się codziennie na 
poziomie ok. 10 tysięcy, do Polski 
przyjechało także wielu uchodź-
ców z Ukrainy, którzy nierzadko 
nie są zaszczepieni. Możemy 
także zaobserwować niebez-
pieczny wzrost zakażeń u naszych 
sąsiadów, gdzie po raz pierwszy od 
początku pandemii w ciągu jednej 
doby w Niemczech zarejestrowano 
ponad 300 tys. nowych zakażeń. 
Jeżeli nadal więc obowiązuje stan 
epidemii, to znoszenie wszystkich 
limitów oraz prawie wszystkich 
zasad reżimu sanitarnego wydaje 
się stać w sprzeczności z celem 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi - wskazuje dr Piotr Pałka, radca 
prawny i wspólnik DERC PAŁKA 
Kancelaria Radców Prawnych.

 v zarnowiec.pl

Czysta Gmina Zawiercie łapie 
deszczówkę. Jak złożyć wniosek?

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski ogłasza nabór wniosków 
o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe w ramach 
programu ekologicznego „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczów-
kę”, realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.
Termin i sposób składania wniosków 
o użyczenie zbiornika:
Wzór wniosku jest dostępny do po-
brania na stronie internetowej www.
zawiercie.eu, www.czystagmina.
zawiercie.eu w Punkcie Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Zawierciu ul. Leśna 2 oraz 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego z siedzibą 
w Zawierciu przy ul. Leśnej 10 B.
Wnioski o użyczenie zbiornika 
można składać od 23 marca 2022 r. 
do 8 kwietnia 2022 r.
Wypełniony wniosek wraz z załą-
czoną dokumentacją w formie pi-
semnej, należy składać bezpośrednio 
do punktu podawczego w Urzędzie 
Miejskim z siedzibą w Zawierciu 
przy ul. Leśnej 2 lub za pośrednic-
twem poczty na adres: Urząd Miejski 
w Zawierciu ul. Leśna 2, 42- 400 
Zawiercie.
O przyznaniu zbiorników decydować 
będzie kolejność złożonych wnio-
sków rozpatrywanych na bieżąco do 
momentu wyczerpania puli zakupio-
nych pojemników.
Na jedną nieruchomość przysługuje 
użyczenie tylko jednego zbiornika 
na podstawie podpisanej przez 
Wnioskodawcę umowy użyczenia 
na okres 24 miesięcy, po tym okre-
sie zbiornik przechodzi na własność 
Wnioskodawcy.
Wniosek o użyczenie zbiornika na 
wody opadowe i roztopowe może 
złożyć każdy mieszkaniec Gminy 

Zawiercie, który spełni warunki 
określone w Programie:
Jest właścicielem, współwłaścicielem, 
użytkownikiem wieczystym lub po-
siadaczem samoistnym znajdującej się 
na terenie Gminy Zawiercie nieru-
chomości zamieszkałej, zabudowanej 
budynkiem jednorodzinnym, wolno-
stojącym, w zabudowie bliźniaczej 
lub szeregowej;
Na nieruchomość, której dotyczy 
wniosek złożona została deklaracja 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, z wy-
jątkiem deklaracji „zerowej”;
Nie posiada względem Gminy 
Zawiercie zaległości z tytułu po-
datków i innych opłat, w tym opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;
Udokumentuje wywiązywanie się 
z obowiązku prawidłowego pozby-
wania się nieczystości ciekłych z te-
renu nieruchomości;
Nie otrzymał zbiornika w poprzed-
nich edycjach Programu realizo-
wanego przez Gminę Zawiercie na 
adres nieruchomości wskazany we 
wniosku.
Do wniosku należy dodatkowo 
dołączyć:
Potwierdzenie tytułu prawnego do 
nieruchomości tj. własności, współ-
własności, wieczystego użytkowania 
w formie aktualnego wydruku z ksiąg 
wieczystych lub odpisu z ksiąg wie-
czystych nie starsze niż 3 miesiące.

W przypadku pozytywnego zwery-
fikowania wniosku, Wnioskodawca 
o terminie podpisania umowy i od-
biorze pojemnika będzie informo-
wany pisemnie, mailowo, telefonicz-
nie lub osobiście.
Odbiór pojemnika odbywa się 
na koszt i ryzyko Wnioskodawcy 
z ulicy Krzywej (siedziba PSZOK)  
w Zawierciu w terminie 5 dni robo-
czych od daty podpisania umowy.
Informacji na temat Programu 
„Czysta Gmina Zawiercie łapie desz-
czówkę udziela:
Wydział Gospodarki Komunalnej, 

Urząd Miejski w Zawierciu,  
ul. Leśna 10 B, 42-400 Zawiercie

Telefon:  
32 67 223 40 lub 32 67 235 70

 v zawiercie.eu

KIEROWCA
POMPO-GRUSZKI
oraz GRUSZKI

PRACA!

www.betoniarniakaczmarek.pl
Siedliszowice 66, 42-425 Kroczyce

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08+48 608 121 860

+48 513 100 706

Praca od zaraz!

CV:
asia@betoniarniakaczmarek.pl

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

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

Tel. 884-096-113

Informacje



4

BLISKO 50 TYS. ZŁ  
DLA BIBLIOTEKI W ZAWIERCIU

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu skutecznie pozyskuje środki 
zewnętrzne na ciekawe projekty. Ostatnio dotacje przyznał jej Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Czekamy jeszcze na wyniki kilku naborów, ale MiPBP już pozyskała 47 
tys. zł. Środki będą pochodziły z trzech programów i obejmują aż pięć projektów.
W ramach programu „Ballady 
i romanse” przyznane dofinan-
sowanie (10 tys. zł) zostanie 
wykorzystane na cykl spotkań. 
Zadaniem projektu jest upa-
miętnienie wydania „Bal lad 
i romansów” w 200. rocznicę 
tego wydarzenia.
- Zaproponujemy mieszkań-
com dzia łania inspirowane 
tekstami Adama Mickiewicza, 
m.in. koncert poetycki, warsz-
taty pisania tekstów literackich, 
warsztaty wokalne i taneczne – 
mówią pracownicy MiPBP.
Ponad 7 tys. zł to kwota, którą 
udało się pozyskać na cykl spo-
tkań edukacyjnych i terapeu-
tycznych „Jestem uważny, le-
piej żyję” (w ramach Programu 
P romo c j i  Cz y t e l n i c t w a) . 
Projekt zakłada zorganizowanie 
cyklu spotkań terapeutyczno-
-relaksacyjnych dla dzieci i ich 
rodziców. Spotkania mają na 
celu trening uważności, reduk-
cję stresu, rozpoznawanie emo-
cji i wartości.
Poprawa dostępu do książki 
w jej wszystkich formatach, jak 
i wzmocnienie kulturotwórczej 
roli księgarń i bibliotek – to 
główne założenia Programu 
Pa r t ner s t wo d l a  K s i ą ż k i . 

Dzięki niemu MiPBP otrzy-
mała dofinansowanie na trzy 
projekty.
„Now y, nowszy, najnowszy 
- cyk l szkoleń bibliotekarzy 
Powiatu Zawierciańskiego” – 
kwota dotacji wynosi 15 tys. zł. 
W ramach projektu zorganizo-
wane zostaną szkolenia dla bi-
bliotekarzy z bibliotek publicz-
nych z terenu powiatu. Mają 
one na celu podniesienie kwa-
lifikacji kadry merytorycznej, 
a także zaproponowanie wielu 
innowacyjnych działań czytel-

niczych promujących bibliotekę 
w środowisku lokalnym.
9 tys. zł udało się pozyskać 
na projekt „Od kryminału do 
prawdy”. Zakłada on między 
innymi działania profilaktyczne 
na temat przemocy, narkoty-
ków, alkoholizmu. Biblioteka 
zaprosi na trzy duże spotkania 
autorskie z twórcami krymina-
łów oraz pokaże jak właściwie 
skonstruować tekst literacki. 
Rolę dedukcji będzie można 
odkryć na spotkaniu z profe-
sjonalnym detektywem.

Dofinansowanie uzyskał także 
projekt „Silne kobiety – biblio-
teka na szczytach” (6 tys. zł). 
Zorganizowane zostaną spotka-
nia z silnymi kobietami, które 
inspirują do dzia łań i mają 
wpły w na nasze codzienne 
życie. Mieszkańcy poznają 
patronki 2022 roku, historię 
zawierciańskich bohaterek, za-
prosimy też na różne kreatywne 
warsztaty.

 v zawiercie.eu

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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„PAPIEROWY PAŁAC”  
MIRANDA COWLEY HELLER

Jest idealny lipcowy poranek. Elle, pięćdziesię-
cioletnia, szczęśliwie zamężna matka trójki dzie-
ci, budzi się w Papierowym Pałacu – rodzinnym, 
ulubionym miejscu, w którym zawsze spędzała 
lato. Jednak ten dzień zaczyna się zupełnie ina-
czej. Ostatniej nocy Elle i jej najlepszy przyjaciel 
z dzieciństwa Jonas wymknęli się na zewnątrz 
i po raz pierwszy w życiu uprawiali ze sobą seks.
W ciągu kolejnych dwudziestu czterech godzin 
Elle będzie musiała zdecydować, czy wybrać 
życie, które stworzyła ze swoim ukochanym 
mężem, czy zacząć od nowa z Jonasem – jej wiel-
ką miłością, o czym zawsze marzyła. Przeszłość i bolesne wspomnienia 
powracają do nich obojga. Gdyby nie doszło do tragicznego wydarzenia 
zmieniającego bieg ich żyć na zawsze, wszystko potoczyłoby się inaczej.
Działający na emocje i niszczący wewnętrznie „Papierowy Pałac” 
przedstawia napięcie między pożądaniem a godnością, obrazuje 
nadużycia wobec najmłodszych i zbrodnie patologicznych rodzin. 
Niezwykła proza.

„SKAZANIE” REMIGIUSZ MRÓZ
Nieokiełznana, wybuchowa i bezkompro-
misowa – taka jest Joanna Chyłka. W swoim 
iście niepowtarzalnym stylu powraca w pięt-
nastym tomie serii Remigiusza Mroza. Czy 
uwierzycie, że tym razem Chyłka zamiast 
bronić, będzie oskarżać? Przeczytajcie „Ska-
zanie” i dowiedzcie się, co słychać u kultowej 
już bohaterki serii thrillerów prawniczych 
najchętniej czytanego polskiego autora.
O czym jest powieść „Skazanie”?
Życie nie oszczędza Chyłki, warszawska praw-
niczka musi zmierzyć się z zupełnie nowym 
wyzwaniem – pierwszy raz w swojej karierze nie będzie bronić 
klienta, a wręcz przeciwnie – wcieli się w rolę oskarżyciela sub-
sydiarnego. Co lub kto ją do tego skłonił? Okazuje się, że to matka 
dziewczyny, która rzekomo miała popełnić samobójstwo. Kobieta 
twierdzi, że ma dowody, które przeczą ustaleniom policji. Niestety 
w Warszawie i okolicach dochodzi do kolejnych morderstw, a ofiary 
łączy jedno – wszystkie posiadają tatuaż z mandalą. Dokładnie 
taki sam, jaki na swoim przedramieniu ma Zordon…

KOLEJNE POZYSKANE ŚRODKI DLA PORĘBY - 
tym razem z przeznaczeniem na GROTĘ SOLNĄ

Już niebawem rozpoczną się działania w ramach projektu "Adaptacja 
pomieszczeń piwnicznych w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy 
ul. Mickiewicza 2 w Porębie na potrzeby groty solnej wraz z niezbędnymi 
instalacjami". Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 3 miliony zł.
Będzie to całkowita nowość 
w naszym mieście. W grocie 
solnej będzie można poczuć się 
jak nad morzem, bowiem wy-
łożenie pomieszczenia blokami 
soli morskiej stworzy mikrokli-
mat bogaty w mikroelementy 
i pierwiastki śladowe, które 
mają korzystny wpływ na układ 
oddechowy i nerwowy - infor-
muje Ryszard Spyra - burmistrz 
Miasta Poręba. 
Samorząd miasta Poręba w ra-
mach programu Polski Ład po-
zyskał na to zadanie 2 560 
000,00 zł.
Jest to kolejne działanie prozdro-
wotne w mieście. Przebywanie 
w grocie solnej to same korzy-
ści dla zdrowia - bardzo dobry 
wpływ na  układ krążenia, ob-
niżenie ciśnienia tętniczego oraz 
dolegliwości skórne takie jak 
łuszczyca, trądzik młodzień-
czy czy problemy alergiczne. 
W miejscu tym będzie również  
utworzona  sala dydaktyczna , 
w której realizowane będą  zaję-
cia edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży z naszych przedszkoli 
oraz placówek oświatowych . 
Aby pomieszczenie to mogło 
spełniać swoją role i funkcjono-
wać  w zaprojektowanej postaci, 
cały MOK musi zostać odwod-
niony poprzez profesjonalną  
izolację budynku i odprowadze-

nie nadmiaru wody deszczowej 
do studzienek kanalizacyjnych  
po to, aby  ściany nie podma-
kały  a woda nie wlewała się do 
piwnic budynku, jak to dzieje się 
w chwili obecnej .
Wilgoć w budynku zagraża jego 
całej konstrukcji i jest odpo-
wiedzialna za liczne schorzenia 
ludzi przebywających w zbyt 
wilgotnych pomieszczeniach. 
Pojawiają się pleśń i grzyby 
na ścianach, suf icie i podło-
dze. Przemoczone ściany po-
siadają znacznie zmniejszoną 
izolację cieplną. Hydroizolacja 
jest zabezpieczeniem obiektu 

p r z e d  w o d ą  i  w i l g o c i ą . 
Niekontrolowany napływ wody 
jest groźnym przeciwnikiem 
i wykorzysta wszystkie wady 
oraz niedociągnięcia nieprawi-
dłowo wykonanej hydroizolacji. 
Zastosowanie wodochronnego 
uszczelnienia zostanie  więc 
dostosowane do najróżniejszych 
czynników charakteryzujących 
ten budynek takich jak rozmiar 
konstrukcji, zastosowane mate-
riały budowlane i przewidywane 
przeznaczenie obiektu budowla-
nego- dodaje Burmistrz Ryszard 
Spyra.

 v umporeba.pl
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POWITANIE WIOSNY W ZAWIERCIU
Wiosna już oficjalnie zawitała do Zawiercia i powitaliśmy ją wspólnie z przedszkolaka-
mi i uczniami szkół. Na początek barwny korowód wyruszył sprzed MOK-u i dotarł do 
Parku Kościuszki, gdzie nie brakowało wielu atrakcji: m.in. animacji, warsztatów z Gale-
rią Stara Łaźnia w Zawierciu i nowych miejskich trampolin.
Podsumowano też konkurs EKO 
Marzanna. Decydowały głosy 
internautów - w kategorii szkół 
podstawowych najlepsze oka-
zały się Szkoła Podstawowa nr 1 
im. T. Kościuszki w Zawierciu, 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. 
Marii Dąbrowskiej w Zawierciu 
oraz Szkoła Podstawowa nr 8 
w Zawierciu. Jeśli chodzi o przed-
szkola, to na podium znalazły się: 
Przedszkole nr 8, Przedszkole nr 2 
i Oddział Przedszkolny przy SP2.
Gratulacje dla wszystkich uczest-
ników przekazał Prezydent 
Zawiercia Łukasz Konarski.

 v zawiercie.eu

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH 
REALIZUJE PROGRAM ERASMUS+

Zespół Szkół w Szczekocinach w okresie od 01.09.2021 – 30.11.2022 
realizuje projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach 
programu Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 62 917,00 EUR.
W ramach projektu 24 na-
szych uczniów kształcących się 
w zawodach: mechanik pojaz-
dów samochodowych, operator 
obrabiarek skrawających, fryzjer, 
monter sieci i instalacji sanitar-
nych, elektryk, rolnik, cukiernik 
oraz przetwórca mięsa wyjedzie 
na czterotygodniowe staże do 
włoskich przedsiębiorstw.
Realizacja tego projektu zwięk-
szy poziom aktywności mło-
dych ludzi i zwiększy ich szanse 
powodzenia na rynku pracy. 
Organizacja staży we włoskich 
przedsiębiorstwach to inwesty-
cja w przyszłość uczniów na-
szej placówki. Daje możliwość 
sprawdzenia się i zdobycia do-
świadczenia zawodowego na 
konkurencyjnym rynku pracy, 
doskonalenia umiejętności prak-
tycznego posługiwania się języ-
kiem obcym, szansę poznania: 
zasad funkcjonowania europej-
skich przedsiębiorstw, odrębnej 
kultury organizacyjnej, zacho-
wań ludzkich w innych realiach 
gospodarki rynkowej. Dzięki 
wyjazdowi uczniowie staną się 
bardziej samodzielni, pewni 
siebie i zmotywowani do dalszej 
pracy i nauki. Projekt przynie-
sie również korzyści dla naszej 
szkoły oraz jej kadry, która widzi 
potrzebę umiędzynarodowienie 
szkoły, a przede wszystkim do-

stosowania oferty edukacyjnej do 
ciągle zmieniającego się otocze-
nia. Organizacja zagranicznych 
staży to także szansa na podnie-
sienie kompetencji językowych 
i organizacyjnych naszej kadry, 
nawiązanie nowych kontaktów 
oraz zaangażowanie w życie spo-
łeczności europejskiej.
Projekt przyniesie też wymierne 
korzyści partnerowi - f irmie 
IFOM z Włoch, która zyska 
wiedze na temat międzynaro-
dowego wymiaru kształcenia 
i szkolenia, co pozwoli na lep-
sze dopasowywanie programy 
pobytu dla uczestników zagra-
nicznych mobilności.
Staże zagraniczne odbędą 
się w okresie 04.04.2022 – 
29.04.2022. Przed wyjazdem 
na staż uczniowie przejdą przez 
proces przygotowania do mobil-
ności organizowany w formie 
zajęć dodatkowych

w szkole. Odbędą się zajęcia 
z branżowego języka angiel-
skiego, zajęcia z języka wło-
skiego, warsztaty kulturowe, 
dotyczące m.in. norm i oby-
czajów charakterystycznych dla 
kraju przyjmującego oraz warsz-
taty pedagogiczne o charakterze 
motywacyjno-integracyjnym. 
Umiejętności uczniów zdobyte 
podczas staży zostaną potwier-
dzone przez dokument uzna-
wany w Europie.  Europass-CV 
w języku angielskim z pewnością 
stanowić będzie istotny punkt 
CV i zwróci uwagę potencjal-
nych pracodawców.
Udział w projekcie jest bez-
płatny. Koszty utrzymania, 
podróż, ubezpieczenie, kie-
szonkowe, wycieczki, przejazdy 
lokalne we Włoszech pokryte 
zostaną z budżetu projektu.

 v szczekociny.pl

WYPALANIE TRAW JEST 
NIELEGALNE! ALARMUJ! REAGUJ!

Cyklicznie na przełomie zimy i wiosny na terenie kraju odnotowuje się licz-
ne przypadki pożarów mających związek z nielegalnym procederem wypa-
lania traw, trzcinowisk lub pozostałości po zeszłorocznych zbiorach. 
Praktyka ta zazwyczaj prowadzi 
do powstania szeregu zagrożeń dla 
życia i zdrowia człowieka, zwierząt, 
a także środowiska naturalnego. 
Palące się w niekontrolowany spo-
sób suche pozostałości roślinne 
mogą stanowić poważne zagrożenie 
pożarowe, jeśli w pobliżu znajdują 
się lasy, budynki mieszkalne lub 
gospodarcze albo zakłady prze-
mysłowe. Unoszący się dym może 
również spowodować zagrożenie 
na drodze, wynikające z nagłego 
ograniczenia widoczności uczest-
nikom ruchu.
Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypa-
lanie traw na łąkach i nieużytkach 
rolnych, jest ogromne. Nieuwaga, 
nagła zmiana kierunku wiatru lub 
niekorzystne ukształtowanie terenu 
mogą spowodować pożar, którego 
opanowanie możliwe będzie jedynie 
przez jednostkę Państwowej Straży 
Pożarnej. Ofiarami ognia lub dymu 
mogą być nie tylko ludzie, ale też 
dziko żyjące zwierzęta, a ziemia na 
"wypaleniskach" staje się jałowa.
WYPALANIE TRAW JEST 
NIEDOZWOLONE!
Zwalczanie powyższego proce-
deru stanowiącego niewątpliwie 
naruszenie porządku prawnego 
jest jednym z zadań Policji, która 
obowiązana jest do ochrony życia 
i zdrowia ludzi oraz mienia przed 
bezprawnymi zamachami narusza-
jącymi te dobra, a także wykrywa-
nia przestępstw i wykroczeń oraz 
ścigania ich sprawców. Tym samym 

Policja „z urzędu” reagować będzie 
na wszelkie przejawy łamania obo-
wiązującego prawa.  
Zgodnie przepisami „zabrania się 
wypalania łąk, pastwisk, nieużyt-
ków, rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcino-
wisk i szuwarów”. Przy czym dla 
wzmocnienia cytowanego zakazu, 
ustawodawca przewidział przepis 
karny „kto wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub 
szuwary - podlega karze aresztu 
albo grzywny”. Należy również 
wskazać przepis zgodnie z treścią 
którego „w lasach oraz na terenach 
śródleśnych, jak również w odległo-
ści do 100 m od granicy lasu, zabra-
nia się działań i czynności mogą-
cych wywołać niebezpieczeństwo, 
a w szczególności:
rozniecenia ognia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśniczego;

korzystania z otwartego płomienia;
wypalania wierzchniej warstwy 
gleby i pozostałości roślinnych."
Za naruszenie przepisów przeciw-
pożarowych grożą surowe sankcje.
Areszt (od 5 do 30 dni), grzywny 
(od 20 do 5000 zł) albo nagany. 
A dla osób, które spowodują zda-
rzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu 
w wielkich rozmiarach, mające 
postać pożaru, podlega karze po-
zbawienia wolności od roku do lat 
10 – w przypadku śmierci człowieka 
lub ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu wielu osób, sprawca podlegać 
będzie karze pozbawienia wolności 
od lat 2 do 12.

Apelujemy o rozsądek! 
Widzisz pożar? Dzwoń pod 

numer alarmowy 112!

Powitanie wiosny w Gieble
Upragniona wiosna zawitała 
również w nasze szkolne progi, 
przynosząc ze sobą słońce, zieleń 
i wszystkie kolory tęczy. Tegorocz-
ne świętowanie Pierwszego Dnia 
Wiosny rozpoczęliśmy od przemar-
szu z marzannami przygotowanymi 
przez uczniów poszczególnych klas. 
Barwny korowód poruszał się ulica-
mi Giebła, wystukując rytm wiosen-
nych melodii. W imprezie uczestni-
czyła cała społeczność szkolna. 

 v ogrodzieniec.pl

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 34 • 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 się przykrych zapachów)O

F
E
R
T
A

Tel.: 510 190 038
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500 200 941 Zawiercie ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange) SYN_OPTYK

WSKAZANIA DO ZABIEGU
✔ zmarszczki, bruzdy
✔ blizny
✔ rozstępy,
✔ obrzęki oraz cienie pod oczami,
✔ lifting skóry twarzy, szyi,

dekoltu oraz brzucha,
✔ przebarwienia

Pilica - bezpłatne   
badania mammograficzne

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammo-
-grafczne dla Pań w wieku 50-69 lat fnansowane przez NFZ 
w ramach Programu Proflaktyki Raka Piersi.
Zachęcamy, aby nie zwlekać 
z realizacją badań -  systema-
tyczna mammografia umożli-
wiają wykrycie zmian w pier-
siach na bardzo wczesnym etapie 
rozwoju, kiedy nie są one wy-
czuwalne podczas samokontroli 
piersi lub badań palpacyjnych. 
Wczesna diagnoza i natych-
miastowe rozpoczęcie leczenia 
daje niemal 100% gwarancję 
powrotu do zdrowia.
Mobilna pracownia mammo-
graficzna będzie stacjonowała 
w miejscowości:

Pilica 
6 kwietnia 2022  

w godz. od 8.30 do 12.00 
przy Zespole Szkół w Pilicy, 

ul. 17 Stycznia 2A
W badaniach mogą uczestniczyć 
Panie w wieku od 50 do 69 lat, 
które są ubezpieczone, a także:
• nie miały wykonanej 

mammografii w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy

• lub są w grupie ryzyka (rak 
piersi w rodzinie u marki, 
siostry lub córki lub 
mutacje w obrębie genów 
BRCA1 lub/i BRCA2) 
i w roku poprzedzającym 
otrzymały w ramach 
realizacji programu pisemne 

wskazanie do wykonania 
ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, 
u których już wcześniej zdia-
gnozowano zmiany nowotwo-
rowe o charakterze złośliwym 
w piersi. Badanie nie wymaga 
skierowania lekarskiego i można 
je wykonać w dowolnym miejscu 
w Polsce niezależnie od miejsca 
zamieszkania.
Uprzejmie prosimy o wcze-
śniejszą rejestrację pod nr tel. 
58 666 24 44. W celu weryfika-
cji uprawnień do badania przed 
połączeniem telefonicznym 
prosimy przygotować dowód 
osobisty. Na badanie prosimy 

zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty 
CD z poprzednich mammogra-
fii, o ile nie były one wykonane 
w pracowni LUX MED.
W związku z epidemią Covid-19 
w trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo Pań i personelu medycz-
nego prosimy o zrozumienie dla 
podjętych środków ochrony oraz 
o stawienie się na badanie w ma-
seczce ochronnej i w czasie wy-
znaczonym podczas rejestracji.

 v pilica.pl

DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE

Apteki dyżurują w systemie dwuzmianowym w godzinach 21:00 – 7:00  
w dni powszednie i soboty, a także  w godzinach 21:00-8:00 w niedzielę i święta.

DATA ADRES TELEFON

1.04 - 2.04 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

3.04 - 4.04 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

5.04 - 6.04 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

7.04 - 8.04 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

9.04 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

10.04 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

11.04 - 12.04 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

13.04 - 14.04 Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

15.04 - 16.04 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

17.04  Wielkanoc Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

18.04 
Poniedziałek 
Wielkanocny 

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

19.04 - 20.04 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64 

21.04 - 22.04 Apteka ul. Reyminta 1 32 670 78 21

23.04 - 24.04 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

25.04 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

26.04 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

27.04 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61

28.04 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

29.04 - 30.04 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22
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DO SPRZEDANIA

M460mkw,plusdwiepiwnice,balkon,usytuowane

na II piętrze, dozamieszkania,wświetnie

skomunikowanymmiejscuprzypopularnymi

rozbudowanymParku „Dolinka”

naOsiedluMłodychwOlkuszu.
Cena: 349 tys. PLN

DOWYNAJĘCIA
Lokale użytkowe, 32 m2, 50 m2, 79 m2, 270 m2,

po remoncie, usytuowane w budynku o wysokim
standardzie, dostosowanym do osób

niepełnosprawnych, winda, prywatny parking,
monitoring, alarm, w ścisłym centrum miasta Klucz.

Cena: 31 PLN/m2 netto

DO SPRZEDANIA
M4 63 m kw, plus dwie piwnice, balkon, położone

na IV piętrze, z ładnym widokiem za okien,
do zamieszkania, w bardzo dobrej lokalizacji

nieopodal przedszkola, szkoły podstawowej oraz
LO na Osiedlu Młodych w Olkuszu.

Cena: 319 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Kontener Budowlany

w dobrym stanie.
Dł. 6 m,

szer. 2,5 m,
wys. 2,5 m.

Cena: 8,5 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkaniebezczynszowe70mkw,dwadużepokoje,

kuchnia z jadalnią, łazienka,wc,plus strych
i pomieszczeniegospodarcze,dozamieszkania,

nadającesię równieżdoprowadzeniadziałalności,w
ścisłymcentrumŁaz.
Cena: 268 tys. PLN

DOWYNAJĘCIA

22adziałkaprzemysłowa, terenobiektów

produkcyjnych, składów imagazynów,działkapłaska,

utwardzona,oświetlona,ogrodzona, zbudynkiem

oprzeznaczeniubiurowo-socjalnymoraz3garażami,

położonawOlkuszu.
Cena: 5500 PLN netto.

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, dom

ok. 200m kw, III kondygnacje,
z niezależnymiwejściami, stan surowo
zamknięty, położonyw atrakcyjnym
miejscuwChechle z szeroką 44 a
budowlaną działką oraz 62 a roli.

Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom 120 m kw II kondygnacje,
plus stodoła oraz murowane
pomieszczenie gospodarcze,

położony na prostokątnej 5,6 a.
działce, w ścisłym centrum

Ogrodzieńca.
Cena: 289 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom200mkwIIkondygnacje,

podpiwniczony, zgarażemwbrylebudynku
orazpomieszczeniemgospodarczym,do

zamieszkania,położonynawidokowej19,4
a.wpełniogrodzonejdziałce,gm.Bolesław,

UjkówNowy.
Cena: 495 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkanie M4 w domu

wielorodzinnym, po remoncie ok. 70 m
kw, 3 pokoje, kuchnia, łazienka plus

duże pomieszczenia w
podpiwniczeniu, położone na 8 a

działce niedaleko centrum Olkusza.
Cena: 385 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
piętrowy dom ok. 170 m kw, z
garażem oraz dużym i wysokim
pomieszczeniem gospodarczym,
położony na w pełni ogrodzonej

5 a kwadratowej działce
w „centrum” Chechła.
Cena: 329 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
parterowy dom ok. 50 m kw, ze stodołą
oraz pomieszczeniem gospodarczym,

ogrodzony, położony na dużej,
malowniczej 64 a działce z

możliwością podziału na mniejsze.
Gmina Szczekociny..
Cena: 269 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 139 a w całości teren

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 790 z

dostępem do mediów: prąd, woda,
telekomunikacja, w kształcie kwadratu, położona

w gminie Łazy.
Cena: 389 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka25a, z czegoczęśćbudowlanaok.15a,

pozostały fragmentRola,możliwośćzabudowydwoma
domamizdostępemdodrogi asfaltowej, pierwsza linia

zabudowy,media: gaz, prąd,woda, kanalizacja,
położonawdobrzeskomunikowanymmiejscuw

UjkowieNowymgminaBolesław.
Cena: 239 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
prostokątnadziałkabudowlana,10a,

druga linia zabudowy, zwydanympozwoleniem
nabudowę,media: gaz, prąd,woda,

położonawmalowniczymmiejscuwOlewinie
kołoOlkusza.

Cena: 220 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
szeroka i ustawna 12,6 a działka budowlana,
o kwadratowym kształcie z dostępem do
mediów: gaz, prąd, woda, pierwsza linia

zabudowy, położona w urokliwym zakątku
Dąbrowy Górniczej w Błędowie.

Cena: 189 tys. PLN

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB ZAPEWNIAJĄCYCH 
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy dostępne są w Urzędzie Miejskim 
w Zawierciu w pokoju nr 104 a. Informacje na temat świadczenia można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: 32 49 41 243.Każdej osobie, która 
zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane z tego tytułu świadczenie pieniężne nie dłużej niż za okres 
60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Jaka jest wysokość świadczenia za dzień 
opieki nad obywatelem Ukrainy?

Wysokość świadczenia rząd ustalił w rozporządzeniu w kwocie 40 
zł za osobę dziennie za zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy.

Przykład:
Jan Kowalski udostępnił piętro swojego domu i pokrył koszt wy-
żywienia 5-osobowej rodziny z Ukrainy. Otrzyma 5x40 zł = 200 
zł za każdy dzień udzielonej pomocy.

Co zrobić, aby otrzymać 40 zł za dzień 
zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy?

Trzeba złożyć wniosek w gminie (Urząd Miejski w Zawierciu, 
pokój 104 a),
Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres fak-
tycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 
Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Ile czasu jest rozpatrywany wniosek 
o rekompensatę za pomoc Ukraińcom?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego zło-
żenia w urzędzie.

Kto może podwyższyć kwotę świadczenia 
z tytułu zapewnienia zakwaterowania 

i wyżywienia obywatelom Ukrainy?
Kwota 40 zł za dzień może być podwyższona przez wojewodę 
w przypadku:
• zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 

Ukrainy przed dniem wejścia w życie specustawy - 
weszła w życie 12 marca z mocą od 24 lutego 2022 r.

• gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie 
i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka 
organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Czy można uzyskać przedłużenie okresu 
60 dni pobierania świadczenia za 

zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców?
W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świad-
czenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres 
dłuższy niż 60 dni.

Zgoda wojewody może dotyczyć:
• indywidualnych spraw;
• grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie 

obywatelom Ukrainy na obszarze województwa - w przypadku 
grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać 
przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest 
publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty 
świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zo-
stać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony 
wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie 
obywatelom Ukrainy.

Czy gmina może przeprowadzić kontrolę 
osoby udzielającej zakwaterowania 

i wyżywienia uciekinierom z Ukrainy?
Tak, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadcze-
nia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. 
Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu.
UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwate-
rowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy 
w ww. wniosku, podano nieprawdę.
Świadczenie 40 zł wyklucza wynagrodzenie za pomoc

Świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia Ukraińcom  miesz-
kania i jedzenia nie pozyska osoba, która już otrzymała za to 
osobne wynagrodzenie. Dotyczy to m.in. opłacenia czynszu przez 

obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek 
o rekompensatę 40 zł, trzeba złożyć oświadczenie, że za okres 
pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, 
w tym za wynajem.
W załączniku znajduje się rozporządzenie wraz ze wzorem wnio-
sku oraz kartą osoby przyjętej do zakwaterowania.

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

� �
�

MASZ OBJAWY CHOROBY?
Chcesz wiedzieć czy chorujesz na koronawirusa?

ZRÓB TEST PCR!

Zadzwoń: 513 130 787

KĄCIK KULINARNY

TORTILLA Z PATELNI  
– CZYLI PIZZA INACZEJ
Tortilla z patelni, czyli pizza inaczej. Tak ! To moje odkrycie ostatnich tygo-
dni, a zaczęło się wszystko od marzenia o pizzy.To danie które gości na 
naszym stole często. Trzeba je jednak zaplanować wcześniej, przygotować 
ciasto, dać mu odpocząć. A tu nie było na to czasu, pizzę chcę teraz i już : ).
Chrupiącą cienką, pyszną. I tak 
wpadłam na pomysł użycia do 
niej placka do tortilli. Placka 
kupnego, ale sprawdzając skład 
ten nie był najgorszy.
Co możemy na tym placku po-
dać ?
To na co mamy ochotę, to co na 
naszej ulubionej pizzy winno 
być. Składniki poniżej wymie-
nione to moje ulubione, Ty mo-
żesz dodać swoje, ale pamiętaj 
nie dodawaj surowego mięsa, 
ono nie zdąży się zrobić. Tak 
samo jajko, ono nie zdąży się 
usmażyć.

Tortilla z patelni
• 1 placek tortilli
• ser gorgonzola
• cebula w piórkach
• czosek
• oliwa
• ulubiona dodatek 

mięsny lub vege
• gruszka
• żółty ser
• konfitura z cebuli
• pomidory
• szynka parmeńska
• camembert

Na patelnię ( musi mięc rozmiar 
naszego placka ) dajemy łyżeczkę 
oliwy i rozprowadzamy po patelni 
równomiernie. Kładziemy tortillę 
i na niej układamy to co lubimy. 
Cebulę jeśli wolisz mniej surową 
podsmaż wcześniej lub pod-
duś z wodą będzie smaczniejsza 
i zdrowsza.
Gdy już wszytko ułożymy na 
placku, włącz gaz i na malutkim 

gazie podgrzewaj ją , ja z góry 
przykrywam drugą patelnią – żeby 
się wszystko smażyło a nie dusiło, 
inaczej tortilla nie będzie chru-
piąca. To trwa kilka minut, więc 
uważaj żeby tortilli nie spalić.
Gdy sery się rozpuszczą, tortilla się 
przy rumieni, zdejmij ją delikatnie 
i już jest gotowa do zjedzenia.
Na zdjęciach możecie zobaczyć 
kilka z moich propozycji.

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

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

KRZYŻÓWKA SUDOKU
Poziomo:
3. Beztroska zabawa
7. Daleko od omegi
9. Tańcowała z nitką
10. Tragiczny lotniarz z mitologii gr.
11. Atrybut kelnera
12. Dźwięk „d” obniżony o pół tonu
13. Dawniej używano go do narkozy
15. Inaczej o aspiratorze
18. Otwierany podczas deszczu
20. Osłona przy autostradzie
21. Zespół ratowników, sportowców
24. Bandycka grupa
27. Obrońca piłkarski
28. Waluta San Marino
29. Racjonalne żywienie bydła
30. Tafla lodu na rzece
31. ... Abrahama, czyli świat pośmiertny

Pionowo:
1. Oddział 8 harcerzy
2. Wojskowe buty z wysokimi cholewkami
4. Spuszczane do studni
5. Janusz, prowadził „Miliard w rozumie”
6. Pnącze w dżungli
8. Imię Buzek, aktorki
14. Rozmiar mniejszy od emki
16. Staropolski - to np. żupan
17. Ptak drapieżny lub grzyb jadalny
19. Pikantna potrawa z papryką
22. Gruba, ciągła linia
23. Kończyna morsa
24. Żywią się mlekiem matki
25. Powierzchnia zasiewów
26. Zbiór sur

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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SIATKARKI MKS-U DWÓJKI ZAWIERCIE W FINAŁACH 
MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH!

Siatkarki MKS-u Dwójki 
Zawiercie awansowały do 
finałów Mistrzostw Polski 
juniorek młodszych. 

Podopieczne trenera Seba-
stiana Tchórza wygrały 3:0 
z Piątką Turek i 3:1 z Ateną 
Warszawa, a w ostatnim 
pojedynku - po zacię-
tym boju - uległy 2:3 Stali 
Śrubiarnia Żywiec. 

Zawiercianki awansowa-
ły do finałów z pierwszego 
miejsca.

 v Foto: Szymon Bacior

Koncert pasyjny: Kwintet Śląskich Kameralistów
Zaczynamy nowy cykl koncertów z muzyką kameralną w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Zawierciu! Pierwszy koncert odbędzie się już w niedzielę, 10 
kwietnia o godzinie 17:00.
Podczas wydarzenia wystą-
pią artyści z Kwintetu Śląskich 
Kameralistów: Dariusz Zboch – 
skrzypce, Jakub Łysik – skrzypce, 
Jarosław Marzec – altówka, 
Katarzyna Biedrowska – wiolon-
czela i Dawid Lewandowski – 
kontrabas. Towarzyszyć im będą 
soliści: Anna Borucka i Mariusz 
Wycisk.
Inauguracyjny koncert w ramach 
nowego cyklu będzie koncertem 
pasyjnym. Bilety są do nabycia 
w cenie 35 złotych. Jednocześnie, 
już od kwietnia wprowadzamy ko-
lejną nowość - Kartę Melomana 
MOK. Posidacze karty będą mo-
gli liczyć na zniżki przy zakupie 
biletów na koncerty w ramach 
nowego cyklu.

WYJĄTKOWE NEONY W ZAWIERCIU
Zapraszamy na poszukiwania światła wspólnie z Kamilą Mróz. Autorka 
neonów poświęca bardzo dużo czasu na konstrukcję każdego elementu. 
Nawet te, które wydają się pro-
ste w wykonaniu - poprzez 
technologię - wymagają ogromu 
przygotowań oraz pracy ręcznej, 
ciężkiej fizycznie i czasochłon-
nej. Dlatego też ekspozycja nie 
jest przeładowana nadmiarem 
form. Artystka stawia bowiem 
na jakość, a nie ilość.
Efekty możecie zobaczyć te-
raz w Galerii Stara Łaźnia 
w Zawierciu - od poniedziałku 
do środy w godzinach 9-15, 
w czwartki od 12 do 20 i w piątki 

od 12 do 18. Wystawę będzie 
można zobaczyć do 9 kwietnia. 
Zapraszamy.
Kamila Mróz to artystka szkła. 
Absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu na 
Wydziale Ceramiki i Szkła (spe-
cjalność: projektowanie szkła). 
Doktorantka tej samej uczelni. 
Studentka Anadolu University 
Eskisehir (Turcja).

 v Źródło: zawiercie.eu 
Foto: Paula Sobota

CHCESZ USTRZEC SIĘ PRZED 
KRADZIEŻĄ ROWERU? OZNAKUJ GO!

Pomysłodawcą akcji znakowania rowerów są policjanci z zawierciańskiego 
Wydziału Prewencji. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono także Staro-
stwo Powiatowe w Zawierciu, Urząd Miasta Zawiercie, a także Centrum 
Rozwoju Lokalnego. Wspólnie chcemy ograniczyć zjawisko kradzieży 
rowerów, dlatego chętnych zapraszamy 02 kwietnia br. w godzinach 09:00 
– 13:00 do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9.
Głównym celem akcji znakowania 
rowerów jest ograniczenie zjawi-
ska kradzieży tych jednośladów. 
Umieszczenie trwałych cech 
identyfikacyjnych na rowerze ma 
zniechęcić złodziei do kradzieży, 
a nawet gdyby do niej doszło, 
ułatwi policjantom identyfikację 
skradzionego pojazdu. Dodatkowo 
obecność takiego graweru powinna 
dać do myślenia, potencjalnemu 
nowemu nabywcy, skąd może po-
chodzić oferowany mu jednoślad. 
Właściciel roweru, który został 
oznaczony, sprzedając go, powi-
nien dołączyć zaświadczenie, które 
otrzyma wraz z naniesieniem trwa-
łej cechy identyfikacyjnej.
Inicjatorem akcji są policjanci 
Wydziału Prewencji Komendy 
Powiatowej Policji w Zawierciu. 
Do udziału w przedsięwzię-
ciu zaproszono także Starostwo 
Powiatowe w Zawierciu, Urząd 
Miejski w Zawierciu, a także 
Centrum Rozwoju Lokalnego.
Rowery będą znakowane przez 
zawierciańskich dzielnicowych, 
którym pomogą strażnicy miejscy. 
Znakowanie jest bezpłatne, jednak 
trzeba spełnić pewne warunki, aby 
rower trafił do policyjnego rejestru.
Co należy zrobić?

1.  Odpowiednio przygotować roer, 
który powinien posiadać:
• z przodu - co najmniej jedno 

światło pozycyjne barwy 
białej lub żółtej selektywnej 
(może być światło migające),

• z tyłu - co najmniej jedno 
światło odblaskowe barwy 
czerwonej o kształcie innym 
niż trójkąt oraz co najmniej 
jedno światło pozycyjne 
barwy czerwonej,

• co najmniej jeden skutecznie 
działający hamulec,

• dzwonek lub inny 
sygnał ostrzegawczy 
o nieprzeraźliwym dźwięku.

2. Posiadać przy sobie dowód za-
kupu jednośladu. W przypadku 
jego braku, właściciel pojazdu wy-

pełni oświadczenie, które otrzyma 
na miejscu.
3. Wypełnić dostępny na miejscu 
formularz.
Oczywiście trzeba mieć przy sobie 
dokument tożsamości. Z rowe-
rami zapraszamy wyłącznie osoby 
pełnoletnie!
Akcji znakowania rowerów towa-
rzyszyć będą także pogadanki na 
temat bezpieczeństwa rowerzystów. 
Sezon rowerowy przed nami. Poza 
odpowiednim przygotowaniem 
sprzętu i zakupu dobrego kasku 
ochronnego, warto przypomnieć 
sobie podstawowe zasady bezpiecz-
nej jazdy na tym jednośladzie. 

 v zawiercie.policja.gov.pl

Bezpłatna gimnastyka  
rehabilitacyjna dla osób 60+ w Porębie! 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną gimna-
stykę rehabilitacyjną dla osób 60+! 

Każdy wtorek o godz 10:00 w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Porębie przy ul. Mickiewicza 2. 
Na zajęciach obowiązuje strój sportowy, buty 
zmienne oraz mata (lub gruby ręcznik)

WOLONTARIUSZKI PROWADZĄCE:  
MGR URSZULA JERCZYŃSKA 

ORAZ FIZJOTERAPEUTA  
MAŁGORZATA NOWAK

ROWERY•HULAJNOGI •ROLKI •WROTKI •KASKI
OCHRANIACZE - SZEROKIWYBÓRASORTYMENTU

SPRZĘTWĘDKARSKI

-

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

www.sengam.pl

SERWIS ROWEROWY
TEL: 794 577 544
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» AKUMULATORY
» CZĘŚCI DO
SAMOCHODÓW,MOTOCYKLI
I QUADÓW KAŻDEJMARKI

» AUTODETAILING

42-431 Kromołów, ul. Filaretów 5

NAJNIŻSZE CENY
WPOWIECIE

GMINA SZCZEKOCINY - TRAGICZNY WYPADEK DROGOWY
Dnia 28.03.br. po godzinie 20:00 policjanci 
otrzymali informację o zdarzeniu drogowym 
w miejscowości Bógdał w gminie Szczekociny 
z udziałem samochodu osobowego i zwierzęcia. 
Jak ustalili policjanci kierujący volkswagenem 
mężczyzna, jadąc drogą wojewódzką numer 795 
w kierunku miejscowości Drużykowa, uderzył 
w przebiegającego przez jezdnię łosia. Pojazd 
dachując, wpadł do rowu. Pomimo podjętych 
czynności, nie udało się uratować 33-letniego 
mieszkańca województwa świętokrzyskiego. Ruch w tym miejscu był wstrzymany przez kilka godzin.

Apelujemy do kierowców przejeżdżających przez zalesione tereny o zachowanie szczególnej ostrożności!

WYTWARZAŁ I POSIADAŁ NARKOTYKI. ZOSTAŁ TYMCZASOWO ARESZTOWANY
W czwartek 24.03.br policjanci zawierciańskie-
go Wydziału Kryminalnego zatrzymali 46-latka. 
Mężczyzna w mieszkaniu na terenie Zawier-
cia produkował amfetaminę. Funkcjonariusze 
w domowym laboratorium zabezpieczyli ponad 
pół kilograma tego narkotyku. Ujawnili jeszcze 
wiele odczynników chemicznych i przyrządów, 
wykorzystywanych do produkcji zakazanych 
środków. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, do 
których się przyznał. Był już notowany m.in. za 
przestępstwa narkotykowe. Zgodnie z postano-
wieniem zawierciańskiego sądu, zatrzymany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie śledczym.

Przypominamy! 
• Za wytwarzanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. 
• Osoba, która posiada taką ilość narkotyków musi liczyć się karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

PIJANI WSIEDLI ZA KIEROWNICĘ. ZOSTALI ZATRZYMANI
28.03.br w samo południe zawierciańscy policjanci w rejonie skrzyżowania ulic Bo-
rowa a Oświatowa w Zawierciu, zauważyli pojazd, którym miał kierować nietrzeźwy 
mężczyzna. Posiadana przez mundurowych informacja została potwierdzona. Badanie 
stanu trzeźwości 51-latka wykazało 3,5 promila alkoholu w organizmie. Kierowca che-
vroleta został zatrzymany.

Tego samego dnia około godziny 22:30 policjanci z Ogrodzieńca otrzymali zgłoszenie 
o kolizji z udziałem rowerzysty na ulicy Piaskowej w Pilicy. Jak ustalili mundurowi, 
rowerzysta wymijając opla zachwiał się i uderzył w tylny zderzak samochodu, uszkadzając go. Jak się okazało, 51-latek miał ponad 
2,7 promila alkoholu w organizmie. Kierujący oplem był trzeźwy. Pijany rowerzysta również został zatrzymany.

SPRAWCA PRZEMOCY DOMOWEJ ZOSTAŁ ARESZTOWANY
W środę 23.03.br. zawierciańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który znęcał się nad 
swoją żoną. 48-latek pobił kobietę. W chwili zatrzymania znajdował się pod działaniem 
alkoholu. Jak się okazało, mieszkaniec Zawiercia od kilku miesięcy wszczynał awantury, 
podczas których ubliżał żonie. Groził jej i stosował przemoc fizyczną. Szarpał, dusił i bił 
ją po twarzy. Wobec mężczyzny w miniony piątek zastosowano środek zapobiegawczy 
w postaci policyjnego dozoru. Ponadto sprawca przemocy domowej otrzymał zakaz 
przebywania w obrębie mieszkania oraz zakaz kontaktowania się z ofiarą przemocy. 

Mężczyzna nie zastosował się do postanowień prokuratury i już na następny dzień do-
bijał się do drzwi wspólnie zajmowanego lokalu. Nietrzeźwy 48-latek znów został za-
trzymany. Sąd podjął decyzje o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Najbliższe 2 
miesiące spędzi w izolacji. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat więzienia.

WYSOKIE MANDATY DLA PIJANYCH ROWERZYSTÓW
W minionym tygodniu od 21.03 - 27.03.br policjanci na terenie powiatu zawierciańskie-
go zatrzymali 17 kierujących, którzy będąc pod działaniem alkoholu wsiadło za kierow-
nicę. Wśród nich było 7 osób, które będąc w stanie nietrzeźwości kierowało pojazdami 
mechanicznymi. Każdy z nich poniesie konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego 
zachowania!

W stanie nietrzeźwości było także 9 rowerzystów. Rekordzistą wśród nich był 49-latek, 
który w piątek w rejonie ulicy Plac Wolności w Ogrodzieńcu, mając prawie 3 promile 
alkoholu w organizmie, kierował jednośladem. Zarówno on, jak i pozostali rowerzyści 
zostali ukarani mandatami w wysokości 2,5 tys. zł. Na szczęście w żadnym przypadku nie 
doszło do tragedii na drodze.

Przypominamy!

Zarówno prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości, jak i pod wpływem środka odurzającego jest przestęp-
stwem określonym w art. 178a §1 Kodeksu karnego. Grozi za nie nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Kierowca musi liczyć się także z wysoką grzywną, zakazem prowadzenia pojazdów nie krótszym niż 3 lata oraz obligatoryjną finan-
sową karą na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł.

TRAGICZNE ZDARZENIE DROGOWE NA DRODZE KRAJOWEJ NUMER 78
Zawierciańscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia drogowego, do 
jakiego doszło w sobotę 12 marca.br po godzinie 22:00 w Zawierciu na ulicy Siewierskiej. 
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 44-latek przechodził przez jednię w miejscu niedozwo-
lonym, kiedy uderzył w niego osobowy mercedes. 40-letni kierujący był trzeźwy. Pieszy 
zmarł w szpitalu. Policjanci wykonali oględziny miejsca wypadku i sporządzili wymaganą 
dokumentacje. Na tym odcinku drogi przez 4 godziny odbywał się ruch wahadłowy.

SZUKAMY ŚWIADKÓW TEGO TRAGICZNEGO ZDARZENIA DROGOWEGO !

Policjanci zawierciańskiego Wydziału Kryminalnego, pod nadzorem Prokuratury Rejono-
wej w Zawierciu, prowadzą w tej sprawie śledztwo.

Świadkowie wypadku oraz osoby mogące przyczynić się do ustalenia okoliczności zdarze-
nia, a także kierowcy, którzy we wskazanym czasie przejeżdżali w rejonie miejsca zdarzenia 
i ich pojazdy były wyposażone w rejestratory obrazów, proszone są o kontakt z dyżurnym 
zawierciańskiej komendy tel. 47 85 35 255. Informacje można także przekazać w formie 
elektronicznej na adres e-mail: kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl. Do dyspozycji 
jest również formularz „Powiadom nas”, zamieszczony na stronie internetowej Komendy 
Powiatowej Policji w Zawierciu. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość.

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

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Firma EFEKT

tel. 519 575 126

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.

• 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 

☎ 510 190 038
REKLAMAWGAZECIE

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

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

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

602 101 823 • 509 367 349

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO

 v „TO NIE WYPANDA” • 1, 3-5 kwietnia godz. 16:00

 v „JAKOŚ TO BĘDZIE” • 1, 3-5 kwietnia godz. 18:00 • 7, 9, 11-14 kwietnia godz. 20:00 • 8 kwietnia godz. 19:30, 21:15

 v „INNI LUDZIE” • 1, 3-5 kwietnia godz. 20:00 •2 kwietnia godz. 21:00

 v „FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA”  
• 7,9, 11-14 kwietnia godz. 16:00, 18:00 • 8, 10 kwietnia godz. 10:00 • 19-21 kwietnia godz. 19:00

 v „ZAJĄC MAX: MISJA PISANKA” • 19- 21 kwietnia godz. 17:00

 v „SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKAWICA” • 22, 25-29 kwietnia godz. 15:45, 18:00 • 23, 30 kwietnia godz. 13:00, 15:15

 v „WIKING” • 22, 25-29 kwietnia godz. 20:15 • 23, 30 kwietnia godz. 17:15, 20:30

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

WYNAJEM
I WYPOŻYCZALNIA

z operatorem lub bez

ATRAKCYJNE CENY!

Zadzwoń i dowiedz się więcej:
608 394 729 • 608 342 273

• ZWYŻKA 21 m
• MINIŁADOWARKI
• MINIKOPARKI
• WIERTNICA
• MŁOT WYBURZENIOWY
• WYWROTKA oraz HDS

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

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

DLA NAS LICZY SIĘ JAKOŚĆ
I ZADOWOLENIE KLIENTA

OKNA KOSIM
Bez przerwy od ���� roku.

ul. Zawierciańska �,
��-��� Klucze
tel: (��) ��� �� ��
kom: +�� ��� ��� ���
mail: biuro@okna-kosim.pl Dowiedz się więcej nawww.okna-kosim.pl

ZTĄ REKLAMĄ
MOŻLIWY

RABAT DO 10%
NAWYBRANE
PRODUKTY*
* szczegółowe

informacje w sklepie

• okna
• drzwi
• rolety
• bramy
• ślusarka aluminiowa
• parapety
• markizy

Reklamy


