
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

tel. 730 667 776 • 884 780 888

Centrum Urody

PODOLOG
Z DOJAZDEM DO KLIENTA
• Kosmetolog
• Podologia
• Hirudoterapia
• Profesjonalne badanie stóp
• Wkładki i obuwie ortopedyczne*
* Dostępne tylko u nas po wcześniejszym badaniu

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
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ZAPROSZENIE DO  
UDZIAŁU W KONSULTACJACH

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski zaprasza do udziału 
w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Zawiercie na lata 2021-2030 „Zawiercie 2030”, która określa cele 
i zadania rozwojowe Gminy na najbliższe lata, a także umożliwi 
pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację.
Celem konsultacji jest zebranie 
uwag i propozycji dotyczących 
projektu dokumentu, dlatego 
do uczestnictwa w nich zapro-
szeni są wszyscy mieszkańcy 
gminy oraz osoby zaintereso-
wanie rozwojem Zawiercia.
Projekt Strategii dostępny jest 
na stronach internetowych: 
https://zawiercie.bip.net.pl/, 
https://zawiercie.konsultacjejst.
pl/.
Konsultacje społeczne prowa-
dzone będą od dnia 22.04.2022 
r. do dnia 27.05.2022 r.
Uwag i  i  w n iosk i  do pro-
jektu ww. dokumentu można 
składać:
Drogą elektroniczną (bez ko-
nieczności opatrywania ich 
kwal if ikowanym podpisem 
elektronicznym) na adres email: 
konsultacje.strategia@zawier-
cie.eu
Drogą elektroniczną poprzez 
formularz zamieszczony na 
stronie https://zawiercie.kon-
sultacjejst.pl/.

Pisemnie na adres: 
Urząd Miejski 

w Zawierciu, ul. Leśna 
2, 42-400 Zawiercie,

z dopiskiem  
„Konsultacje Strategii”.

Uwagi złożone po 27.05.2022 r. 
(decyduje data wpływu) zostaną 
pozostawione bez rozpatrzenia.
Zapraszamy również do uczest-
nictwa w spotkaniach konsul-
tacyjnych, na których przed-
stawiony zostanie przez jego 
autorów projekt dokumentu.

Spotkania odbędą się:
Termin: 

05.05.2022 r.  
(czwartek) godz. 15.00

Miejsce: 
Urząd Miejski w Zawierciu 

ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie 
Sala sesyjna

Termin: 
17.05.2022 r.  

(wtorek) godz. 15.00
Miejsce: 

Budynek Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (Zespół nr 2) 

Bohaterów Westerplatte 4 
42-400 Zawiercie

Na spotkaniach będzie możli-
wość bezpośredniego przedys-
kutowania założeń, celów oraz 
zadań wskazanych w Strategii 
z autorami dokumentu oraz 
przekazanie uwag w formie 
ustnej (do protokołu spotkania).

 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

Szukasz upominków na Pierwszą Komunię Świętą, Ślub, Chrzest, Roczek, Urodziny, Osiemnastki?
Wszystkie elementy są wykonywane ręcznie i z dbałością o szczegóły.

Zapraszam serdecznie !

fb: Czary Mary z Papieru tel: 533 503 985

Informacje
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SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2299 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

W ZAWIERCIU POWSTANĄ NOWE MIEJSCA PRACY!
To historyczna chwila dla Zawiercia. Jesteśmy jedną ze zwycięskich gmin i otrzymamy ponad 15 mln zł z Funduszy 
Norweskich oraz EOG w ramach programu „Rozwój lokalny”. Wczoraj w Urzędzie Miejskim umowę podpisał Minister 
Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda i Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.
- To taka bardzo ważna chwila dla Zawiercia, w której możemy mó-
wić o dużym sukcesie. Zawiercie jest jednym z tych miast, któremu 
udało się podczas konkursu uzyskać wymaganą liczbę punktów, 
a dzięki temu zostały przyznane środki - Fundusze Norweskie, które 
będą służyć mieszkańcom nie tylko miasta, ale również całego tego 
obszaru – powiedział Minister Grzegorz Puda.
Dodał, że to bardzo istotne, aby wspierać rozwój naszych miast 
w trudnym okresie (ze względu na konieczność niesienia pomocy 
potrzebującym w związku z wojną na Ukrainie).
W ramach środków finansowych miasto będzie również rozwijało 
swoją Strefę Aktywności Gospodarczej. Szacujemy, że dzięki przebu-
dowie ulicy Podmiejskiej uda nam się pozyskać w ciągu najbliższych 
lat minimum 6 nowych inwestorów, którzy utworzą przynajmniej 120 
nowych miejsc pracy. - Tego typu działania są kołem napędowym dla 
gospodarki, powodują rozwój regionu – mówił Minister Grzegorz 
Puda, który podkreślił także, że przyznane środki będą również słu-
żyły młodym osobom. - W ramach tych działań, w ramach wchodze-
nia na rynek pracy młode osoby mogą skorzystać z Lokalnego Forum 
Promocji Przedsiębiorczości, Innowacji Rynku Pracy i Szkolnictwa 
Zawodowego, a także będą mogły korzystać ze wsparcia Lokalnego 
Centrum Kariery dla uczniów i absolwentów – mówił Minister.
- Chciałbym gorąco wszystkim podziękować, bo to jest ogromny im-
puls dla całego miasta i regionu, który jest związany przede wszyst-
kim z rozwojem Strefy Aktywności Gospodarczej. Powstaną nowe 
zakłady, nowe miejsca pracy. By do nich dotrzeć, potrzebna jest 
infrastruktura. To główny punkt rozwoju lokalnego w Zawierciu, 
o którym myśleliśmy już od dawna – powiedział Prezydent Zawiercia 
Łukasz Konarski. Wskazał na rolę rozwoju instytucjonalnego. - Etap 
zastoju jest już za nami. Teraz przed nami etap rozwoju – dodał.
Przekazał podziękowania Ministrowi Grzegorzowi Pudzie, Posłom 
na Sejm RP Ewie Malik i Waldemarowi Andzelowi, Januszowi 
Michałkowi (Prezesowi Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A.). Podkreślał rolę nowych inwestycji, czego przykładem są 
działania spółki Elemental Holding S.A. Podziękowania skiero-
wał także do Waldemara Budy, który nie był obecny na spotkaniu, 
ale w poprzednich latach zajmował się Funduszami Norweskimi 
(Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, a obecnie Minister 
Rozwoju i Technologii).

- Towarzyszymy Panu Prezydentowi 
i Radnym na tej drodze, która służy 
przyspieszeniu rozwojowi miasta 
– powiedziała Poseł na Sejm RP 
Ewa Malik i dodała, że pozyskane 
środki poprawią wzrost gospodarczy 
Zawiercia. - Każde pieniądze dla 
Zawiercia i ziemi zawierciańskiej 
nas bardzo cieszą – mówił Poseł na 
Sejm Waldemar Andzel. - Dla nas 
to jest ogromna radość, że możemy 
współpracować właśnie z takimi sa-
morządami. Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna jest uznawana 
za najlepszą strefę ekonomiczną nie 
tylko w Polsce, ale w pięciu katego-
riach w Europie. Jesteśmy drudzy na 
świecie. Ja wielokrotnie powtarzam, 
że nie jesteśmy w stanie konkurować 
z Dubajem, który jest pierwszy, ale ze 
względu na taką współpracę, na zaan-
gażowanie ludzi, możemy być najlepsi - mówił Prezes Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Janusz Michałek.
- Realizujemy w Zawierciu naszą flagową inwestycję o wartości 
ponad 600 mln złotych. To jest pierwszy projekt, który lokujemy 
w Zawierciu. On doskonale wpisuje się w historię i przyszłość. W hi-
storię dlatego, że jest to projekt w obszarze metalurgii, a ziemia za-
wierciańska to są tradycje przemysłu metalurgicznego. W przyszłość 
dlatego, że doskonale wpisujemy się w przemysł elektromobilności. 
To, co będziemy produkować w Zawierciu, to są takie metale, których 
w Polsce się nie wydobywa, a więc kobalt, lit, nikiel, platyna, pallad, 
rod. To metale niezbędne do rozwoju baterii litowo-jonowych, czy 
ogniw wodorowych. Mam nadzieję, że realizując taką inwestycję 
w Zawierciu i wiążąc się z Zawierciem na długo, będziemy w stanie 
przynieść do tego miasta nowoczesne technologie i kolejne miejsca 
pracy - mówił Michał Zygmunt, prezes spółki Elemental Holding 
S.A.

 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

Oferujemy szeroki wybór:

• drzewek i krzewów
owocowych i ozdobnych

• nawozów, ziemi uniwersalnej
i specjalistycznej (np. uprawy
ekologiczne, torf kwaśny)

• nasiona traw,
warzyw i kwiatów

Giebło Kolonia,
ul. Zawierciańska
pon. - pt. 8.00 - 18.00,

sob. 8.00 - 16.00

Tel.: 889 595 998 • 888 257 803

Informacje
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Szczekociny - możliwość podłączenia 
nieruchomości do sieci wodociągowej

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny informuje, iż w 2021 roku zakończyła się 
budowa sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej 
wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: 
Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, 
Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, 
Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”.
Mieszkańcy zainteresowani przy-
łączeniem swoich nieruchomości 
do sieci  mogą  przystąpić do wy-
konywania przyłączy.
Przyłącza należy wykonywać na 
zasadach oraz warunkach technicz-
nych określonych przez administra-
tora sieci tj. Komunalny Zakład 
Budżetowy w Szczekocinach przy 
ul. Przemysłowej 2.

Informacji na temat  
procedur udziela:

Pani Agnieszka Wojciechowska 
– Kierownik Działu Usług 

Komunalnych pod nr tel. 34 
3557 161 lub 695 587 962.

Woda z sieci wodocią-
gowej jest wygodnym 
rozwiązaniem, gwaran-
tuje bezpieczeństwo do-
stawy oraz odpowiednią 
jakość.
Woda z sieci spełnia wy-
mogi stawiane wodzie 
do picia, Komunalny 
Zakład Budżetowy na 
bieżąco kontroluje jej 
jakość.
Woda dostarczana siecią wodo-
ciągową wpływa korzystnie na 
poprawę stanu środowiska natural-
nego oraz zdrowia mieszkańców na 

terenie miasta Szczekociny, a tym 
samym na podniesienie standardu 
naszego życia.

 v szczekociny.pl

REMONT SKWERU W CENTRUM ZAWIERCIA
Skwer przy pomniku ofiar hitleryzmu 
i stalinizmu zmienia się nie do pozna-
nia, a prace są już zaawansowane. Alej-
ki w tym miejscu przechodzą kapitalny 
remont. Oprócz tego pojawią się cztery 
nowe ławki parkowe.
Usprawnimy również mechanizmy masztów flago-
wych, a stare betonowe donice zostaną usunięte. 
Koszt inwestycji wynosi około 231 tys. zł. Ma ona 
potrwać zgodnie z umową do 18 lipca. Wszystko 
wskazuje jednak na to, że może zakończyć się znacz-
nie szybciej. Wykonawcą jest firma DUET Usługi 
Drogowo-Mostowe.

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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Poręba - Budowa  
oczyszczalni idzie pełną parą

- Budowa idzie na całego - mówi z dumą Mariusz Grabarczyk, prezes Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. Dodaje, że obecnie 
inwestycja - rozbudowa i modernizacja porębskiej oczyszczalni ścieków - jest 
na etapie budowy komory reaktora. Rozpoczęły się również prace przy funda-
mentach budynku technicznego. - Do tej pory zużyto już ponad 80 ton stali 
zbrojeniowej oraz prawie 400 m3 betonu - podsumowuje prezes Grabarczyk. 

Serce z membrany
Na miejsce budowy przyjechało 
także „serce” nowej oczyszczalni 
czyl i moduły membranowe.   
Istniejąca oczyszczalnia przebu-
dowana zostanie bowiem w tech-
nologii MBR (ang. Membrane 
Biological Reactor), czyli naj-
lepszej możliwej technologii 
oczyszczania ścieków. Dzięki 
temu istnieć będzie możliwość 
ponownego wykorzystania ścieku 
oczyszczonego (po dezynfekcji 
lampą UV) do celów takich jak 
utrzymanie czystości czy nawad-
nianie, co prowadzi do oszczęd-
ności cennych zasobów wodnych.
Najdroższa w historii miasta

Przypomnijmy, pierwsza łopata na 
budowie nowej oczyszczalni ście-
ków w Porębie wbita została na 
początku grudnia ubiegłego roku. 
Inwestycja opiewa na ponad 9 mi-
lionów złotych, co czyni ją jedną 
z najdroższych i najważniejszych 
w historii Poręby. - Aktualnie 
wszystkie prace budowlane idą 
zgodnie z przyjętym harmono-

gramem - podkreśla prezes po-
rębskiego MPWiK. Dodaje, że 
zgodnie z umową obiekt ma być 
gotowy do 31 sierpnia 2022 roku.
Całkowita wartość tej inwestycji 
wynosi 9 134 545,28 zł. Warto 
podkreślić, że porębski MPWiK 

zdobyła na nią dof inansowa-
nie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju regionalnego w kwocie 
nieco ponad 6,3 mln zł, oraz do-
finansowanie z budżetu państwa 
z Kontraktu Terytorialnego, które 
wynosi niemal 743 tys zł.

Zadanie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efek-
tywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa - ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-329/19.

umporeba.pl

Działaj Lokalnie 2022  
- nabór wniosków trwa

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza organizacje pozarządowe oraz 
grupy nieformalne z naszego powiatu do wzięcia udziału w konkursie Dzia-
łaj Lokalnie 2022.Wnioski można składać wyłącznie poprzez generator 
http://system.dzialajlokalnie.pl/ od 15.04.2022 do 15.05.2022 roku.
„Działaj Lokalnie” – to nazwa pro-
gramu finansowanego przez Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności, 
organizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Na terenie powiatów zawierciań-
skiego i myszkowskiego realizo-
wany jest przez Centrum Inicjatyw 
Lokalnych. W ramach programu na 
wnioskodawców czeka 44 000,00 
złotych, a maksymalna kwota poje-
dynczego dofinansowania wynosi 6 
tysięcy złotych!
„W ramach programu przewidy-
wane jest przyznanie dotacji na 
projekty, dzięki którym możliwe 
jest osiąganie celów o charakte-
rze dobra wspólnego. Projekty 
powinny wynikać z konkretnych 
potrzeb danej społeczności, mieć 
jasno określony cel, dobrze zaplano-
wane działania, mierzalne rezultaty 
i rozsądne koszty realizacji,  oraz 
być zgodne z założeniami regula-
minu konkursu” - podkreśla Paweł 
Abucki - prezes Centrum Inicjatyw 
Lokalnych w Zawierciu.
W tym roku dofinansowane zostaną 
projekty aktywizujące mieszkańców 
wokół różnych celów o charakterze 
dobra wspólnego oraz ukierunko-
wane na rzecz pomocy uchodźcom 
z Ukrainy.
Projekty mogą być związane z na-
stępującą tematyką:
• pomocą społeczną;
• nauką, edukacją, oświatą 

i wychowaniem;

• kulturą, sztuką, ochroną 
dóbr kultury i tradycji;

• ochroną zdrowia;
• działaniem na rzecz osób 

niepełnosprawnych;
• promocją zatrudnienia 

i aktywizacji zawodowej 
osób pozostających 
bez pracy;

• upowszechnianiem 
i ochroną praw kobiet;

• krajoznawstwem 
oraz wypoczynkiem 
dzieci i młodzieży;

• ekologią i ochroną 
zwierząt, ochroną 
dziedzictwa 
przyrodniczego;

• porządkiem 
i bezpieczeństwem publicznym;

• przeciwdziałaniem 
patologiom społecznym;

• upowszechnianiem i ochroną 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działaniami wspomagającymi 
rozwój demokracji;

• promocją i organizacją 
wolontariatu;

• działalnością charytatywną;
• działalnością wspomagającą 

rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych.

Wnioski można składać  
wyłącznie poprzez generator  

http://system.dzialajlokalnie.pl 

od 15.04.2022 do 15.05.2022 r. 
Tegoroczna pula na granty 

wynosi aż 44 000,00 zł!
Każda gmina objęta konkursem 
otrzyma szkolenie dotyczące idei 
Programu Działaj Lokalnie oraz po-
ruszania się w generatorze i składa-
nia wniosku. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w biurze Centrum 
Inicjatyw Lokalnych, przy ulicy 
Polskiej 14 B w Zawierciu w godzi-
nach od 7:00 do 15:00, pod nume-
rem telefonu 32 67 020 14, adresem 
e-mail lachor@cil.org.pl, hac@cil.
org.pl oraz na stronach www.dzialaj-
lokalnie.pl. i http://cil.org.pl/ gdzie 
znajdą Państwo wzór wniosku oraz 
regulamin. 
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NASZ TALENT ŁAZY 2022
„Nasz Talent” to festiwal o charakterze konkursu, skierowany do młodych miłośników śpiewu. W tym 
roku do udziału w muzycznym projekcie, zaproszono przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i studentów z całego powiatu zawierciańskiego.
25 finalistów w pięciu kategoriach 
wiekowych wzięło udział w warsz-
tatach wokalnych oraz próbach, aby 
w niedzielę 10 kwietnia powalczyć 
o tytuły najlepszych wykonawców 
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych w Powiatowym Festiwalu 
Piosenki NASZ TALENT ŁAZY 
2022. Finalnym etapem z koncertu 
będzie wydanie płyty CD z prezen-
towanymi utworami.  
„Po dwóch latach nieobecności 
stacjonarnej festiwal Nasz Talent 
powrócił na scenę Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Łazach. W tym 
roku rozszerzyliśmy artystyczne 
działania z terenu Gminy Łazy na 
teren powiatu zawierciańskiego. 
Cieszymy się, że możemy dzisiaj 
gościć bardzo uzdolnionych uczest-
ników, którzy przez ostatnie dni 
ćwiczyli swoje głosy i aranżacje pod 
okiem wykwalifikowanych trenerów 
muzycznych” – powiedział dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Łazach Grzegorz Piłka.
Festiwal tradycyjnie rozpoczęły 
przesłuchania eliminacyjne, w któ-
rych udział wzięło 45 osób. Spośród 
uczestników pierwszego etapu jury 
konkursowe wyłoniło grupę fina-
listów, którzy 10 kwietnia spotkali 
się w wielkim konkursowym finale. 
Zanim jednak utalentowani wokali-
ści zaśpiewali na dużej scenie wzięli 
udział w warsztatach wokalnych 
poprowadzonych przez Weronikę 
Skalską i Piotra Tłustochowicza. 
Laureaci konkursu muzycznego 
trenowali poczucie rytmu, dykcję, 
tonację, kształtowanie oddechu 
oraz ćwiczyli autorskie interpretacje 

wybranych utworów. Uczestnicy 
z wielkim zaangażowaniem podjęli 
wyzwanie muzyczne dzięki czemu 
na scenie nie tylko zaśpiewali, ale 
wyrazili swoje wewnętrzne emo-
cje. W zaprezentowanym na scenie 
festiwalowym przeglądzie znalazły 
się różnorodne utwory. Nie zabra-
kło piosenek z repertuaru Natalii 
Kukulskiej, Kaśki Sochackiej 
i Zbigniewa Wodeckiego. Artystom 
towarzyszyli profesjonalni muzycy, 
a występy oceniało jury w skład 
którego weszli artyści polskiej sceny 
muzycznej: Nicole Kulesza, Karolina 
Leszko, Marcin Jajkiewicz.
„Wielkie brawa i gratulacje dla was 
wszystkich za wspaniałe emocje, in-
terpretacje, przekaz, głos i za to, że 
dobie smartfonów chcecie śpiewać, 
uczyć się, przyjeżdżać na tego ro-
dzaju festiwale, konkursy i warsztaty. 
Gratuluję wam, że macie odwagę 
wyjść na tą scenę i zaśpiewać z profe-
sjonalnymi muzykami. Dziękujemy 
wam za ten piękny koncert” – po-
wiedział Marcin Jajkiewicz, prze-
wodniczący jury. „Na swojej arty-
stycznej drodze pamiętajcie przede 
wszystkim, aby dobrze dobierać 
utwory i aby starać się przedstawić 
w nich siebie, wykreować swój styl 
i zaprezentować własną interpreta-
cję” – dodali jurorzy.  
Projekt festiwalowy realizowany 
jest przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Łazach we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Łazach oraz Małą 
Akademią Gitary w Myszkowie.

WYNIKI:
Kategoria: przedszkole 
1 miejsce Emilia Białas 

2 miejsce Hanna Kot 
3 miejsce Lena Nowakowska

Kategoria:  
klasy 1-3 szkoły podstawowe 

1 miejsce Hanna Haręża 
2 miejsce Kinga Rudy 

3 miejsce Zofia Mazanek 
Wyróżnienia: Aleksandra 

Skrzętnicka
Kategoria:  

klasy 4-6 szkoły podstawowe 
1 miejsce Krzysztof Dymarz 
2 miejsce Alicja Jurkiewicz 

3 miejsce Kalina Piłka 
Wyróżnienia:  

Antonina Haręża, Barbara Hyla, 
Lena Skop, Wiktoria Gębka

Kategoria:  
klasy 7-8 szkoły podstawowe 
1 miejsce Zofia Bocheńska 
2 miejsce Michalina Nędza 

3 miejsce Natalia Białkowska 
Wyróżnienia:  

Natalia Nowakowska, 
Nicola Olszewska

Kategoria:  
szkoły ponadpodstawowe 
1 miejsce Amelia Janas 
2 miejsce Oliwia Stanek 

3 miejsce Kacper Szycowski 
Wyróżnienia:  

Adrianna Pilarska, 
Julia Mikołajczyk

STYPENDIA W 
DZIEDZINIE KULTURY

Blisko 30 tysięcy złotych przeznaczymy na tegorocz-
ne stypendia w dziedzinie kultury. Warto bowiem 
wspierać ciekawe projekty artystyczne, lokalnych 
twórców i utalentowanych mieszkańców miasta.
Wsz y st k ie  w n iosk i 
o stypendia w dziedzi-
nie kultury dla osób 
zajmujących się twór-
czością artystyczną, 
upow sz ec hn ia n iem 
i ochroną dóbr kultury 
zostały zaopiniowane 
pozytywnie.
Komisja zarekomendo-
wała przyznanie sty-
pendiów następującym 
osobom:
Jakubowi Wysockiemu 
– stypendium w wyso-
kości 6450 zł (słownie 
sześć tysięcy czterysta pięćdzie-
siąt złotych 00/100) na realizację 
projektu „Wideo Świat” z prze-
znaczeniem na zakup laptopa 
ASUS TUF 17 oraz kamery GO 
Pro.
Emilii Smędek – stypendium 
w w ysokości 7030 zł (słow-
nie siedem tysięcy trzydzieści 
złotych 00/100) na realizację 
programu „Rozwój artystyczny 
w grze na zestawie perkusyjnym” 
z przeznaczeniem na: zakup ze-
stawu perkusyjnego Tama oraz 
statywu Hi-hat Tama.
Marii Skrzypiec– stypendium 
w w ysokości 3500 zł (słow-
nie trzy tysiące pięćset złotych 
00/100) na realizację programu 
„Oko w oko z pasją” z przezna-
czeniem na zakup artykułów 
malarskich.

Antoninie Kołton – st ypen-
d ium w w ysokośc i 30 0 0 z ł 
(słownie trzy tysiące złotych 
00/100) na realizację programu 
„Profesjonalne nagranie utworu 
muzycznego i teledysku” z prze-
znaczeniem na nagranie utworu 
w profesjonalnym studiu nagrań, 
montaż oraz realizację teledysku.
Sebastianowi Grabowskiemu 
oraz Martynie Biernackiej sty-
pendium w w ysokości 8000 
zł (słownie osiem tysięcy zło-
tych 00/100) na realizację pro-
gramu „ Szkoła Mag i i Pana 
Magicznego” z przeznaczeniem 
na zakup rekwizytów iluzjoni-
stycznych, wynajęcie sprzętu 
nagraniowego, studia, montażu, 
koszty stworzenia strony www, 
na której będzie dostępny kurs 
wraz z hostowaniem filmu w ser-
wisie Vimeo.

500 200 941 Zawiercie ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange) SYN_OPTYK

CENY
JUŻ OD 10 zł/m2
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6 URODZINY GWARKA ZAWIERCIAŃSKIEGO
Drodzy Czytelnicy, Reklamodawcy oraz Współpracownicy, jesteśmy z Wami już 6 lat! Dokładnie 28 
kwietnia 2016 roku miało miejsce pierwsze wydanie „Gwarka Zawierciańskiego”.
Na przestrzeni tych lat obserwowaliśmy zmieniający się wokół nas 
świat i staraliśmy się przedstawiać Państwu informacje z powiatu 
zawierciańskiego w jak najlepszy sposób.
Prowadzimy stałe rubryki z wiadomościami z Urzędu Miasta 
i Gminy oraz z innych urzędów i instytucji działających na te-
renie powiatu zawierciańskiego.  W każdym numerze znajdą też 
Państwo najświeższe informacje z Komendy Powiatowej Policji 
w Zawierciu, wydarzenia kulturalne (kino, przedstawienia te-
atralne, wystawy i inne imprezy). Rubryka z nocnymi dyżurami 
aptek z Zawiercia również zagościła u nas na stałe. 
Staramy się, aby nasza gazeta była na tyle różnorodna tematycznie, 
aby każdy znalazł w niej coś dla siebie, dlatego regularnie publiku-
jemy  ciekawe przepisy kulinarne w wykonaniu Ulli Pałki, prowa-
dzącej bloga „Kuchnia na Wzgórzu” czy naszą autorską Krzyżówkę, 
która cieszy się sporą popularnością, zwłaszcza kiedy ogłaszamy 
w niej konkursy z nagrodami w postaci ciekawych książek.
W ciągu tych lat poznaliśmy wiele wspaniałych osób, firm i or-
ganizacji, z którymi jesteśmy w stałej współpracy. Szczególnie 
cieszymy się ze współpracy z Wydawnictwem Poznańskim dzięki  
któremu powstał kącik „WARTO PRZECZYTAĆ”.
Trzeba również wspomnieć o naszych działaniach „non profit”, 
ponieważ zawsze pochylimy się nad Waszą prośbą o nagłośnienie 
spraw dotyczących pomocy innym, takich jak wszelkiego rodzaju 
zbiórki dla osób potrzebujących, czy akcje „Przekaż 1% podatku”. 
W naszej gazecie znajdziecie również kącik poświęcony naszym 
czworonożnym przyjaciołom - „Zwierzaki do adopcji”, gdzie 
przedstawiamy zwierzaki ze Schroniska Psie Pole z Racławic 
szukające domu.
Najlepszą dla nas zapłatą za tego typu ogłoszenia jest fakt dołoże-
nia cegiełki do tak wspaniałych inicjatyw społecznych.
Miło jest nam również obejmować patronat medialny nad wyda-
rzeniami sportowymi oraz  kulturalnymi. 
Nie możemy zapomnieć o podziękowaniach dla naszych wszyst-
kich Klientów, ponieważ oprócz wyżej  opisanych treści publiko-
wanych na łamach naszej gazety, sporą jej część  zajmują reklamy 
zamawiane przez Was. To w dużym stopniu dzięki Wam możemy 
działać nieustannie od tak wielu lat.

Chcielibyśmy przypomnieć, że „Gwarek” jest gazetę całkowicie 
niezależną, finansowaną ze środków własnych wydawcy i wpły-
wów z reklam, nie jest finansowany przez jakąkolwiek instytucję 
samorządową, partię polityczną czy inną zorganizowaną strukturę.
Na tych samych zasadach działa „Gwarek Olkuski", ukazujący 
się od 2006 roku na obszarze powiatu olkuskiego oraz powiązany 
z nami rodzinnie i biznesowo „Gwarek Małopolski” ukazujący się 
od 10 lat na terenie pięciu podkrakowskich gmin (Jerzmanowice-
Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś oraz Zabierzów).
Gwarek to jednak nie tylko branża wydawnicza.
Poprzez ciągły rozwój udaje nam się realizować kolejne plany 
i założenia.
Jesteśmy do Waszej dyspozycji przy budowaniu kompleksowego 
wizerunku firmy. Tworzymy strony internetowe, znaki firmowe, 
logotypy, projekty reklam outdoor oraz internetowych. 
Na przestrzeni tych lat uruchomiliśmy również dwa Biura Obrotu 
Nieruchomościami, które obsługują głównie  ten sam obszar 
co gazety - „Gwarek Agencja Nieruchomości” oraz „Gwarek 
Nieruchomości”.
Nasze wykształcenie, wiele szkoleń, kursów oraz doświadczenie 
w marketingu i reklamie składają się na wysoki poziom świadczo-
nych przez nas usług.
Mogą nam Państwo w pełni zaufać i powierzyć sprzedaż lub zakup 
swojej nieruchomości.
Na sukces „Gwarka” składa się praca całego naszego zespołu, nasi 
Klienci, których wciąż przybywa oraz Wy – nasi Czytelnicy, do 
których gazeta dociera. Dziękujemy Wam wszystkim!

Z serdecznymi pozdrowieniami  
Wydawca - Anna Mucha  

oraz cały zespół „Gwarka”

WSPARCIE NA ZALESIANIE  
I TWORZENIE TERENÓW ZALESIONYCH

Do 16 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyj-
muje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach 
finansowanego z PROW 2014-2020 poddziałania „Wsparcie na zalesianie 
i tworzenie terenów zalesionych”. Nabór prowadzony jest za pośrednic-
twem aplikacji eWniosekPlus. 
Premia pielęgnacyjna to płatność 
przyznawana corocznie przez 5 
lat – licząc od dnia złożenia 
wniosku o przyznanie pierwszej 
premii pielęgnacyjnej do grun-
tów, na których dokonano zale-
sienia. Jej wysokość waha się od 
794 zł/ha do 1 628 zł/ha i zależy 
m. in. od ukształtowania terenu, 
jego podatności na erozję czy za-
stosowanej formy ochrony upraw 
leśnych przed zwierzyną. Jeśli na 
zalesionym terenie wykorzystano 
repelenty (środki odstraszające), 
można dodatkowo otrzymać 
kwotę 424 zł/ha.
Z kolei premia zalesieniowa 
przyznawana jest przez 12 lat, 
począwszy od dnia złożenia 
wniosku o przyznanie pierwszej 
premii zalesieniowej do gruntów, 
na których posadzono las, a które 
wcześniej wykorzystywano do 
prowadzenia działalności rolni-
czej. Wysokość premii zalesie-
niowej wynosi 1 215 zł/ha.
Beneficjentami obu premii mogą 
być wyłącznie rolnicy, którzy 
w latach 2015-2021:
• złożyli wniosek o przyznanie 

wsparcia na zalesienie;
• otrzymali postanowienie 

o spełnieniu warunków 
do uzyskania pomocy;

• wykonali zalesienie;

• złożyli oświadczenie 
o wykonaniu zalesienia 
zgodnie z wymogami 
planu zalesienia wraz 
z potwierdzeniem złożonym 
przez nadleśniczego.

Do otrzymania premii pielęgna-
cyjnej i premii zalesieniowej nie 
są uprawnione jednostki samo-
rządu terytorialnego i jednostki 
organizacyjne gmin, powiatów 
oraz województw.
Wnioski należy złożyć do 16 
maja 2022 r. Kto nie zdąży zro-
bić tego w tym terminie, będzie 
mógł to zrobić jeszcze do 10 
czerwca 2022 r., ale wówczas na-
leżne płatności zostaną pomniej-
szone o 1 proc. za każdy roboczy 
dzień opóźnienia. Natomiast 
zmiany do wniosków złożonych 
w terminie można składać bez 
żadnych sankcji do 31 maja 2022 
r. Rolnicy, którzy złożą je póź-
niej, ale w nieprzekraczalnym 
terminie do 10 czerwca 2022 r., 
będą mieli pomniejszone płat-
ności o 1 proc. za każdy roboczy 
dzień zwłoki.
Dokumenty można przesy-
łać wyłącznie elektronicznie. 
Jednak w tegorocznej kam-
panii trzeba to zrobić za po-
średnictwem Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE), udo-
stępnionej na portalu ARiMR, 

a nie jak wcześniej bezpośrednio 
przez aplikację eWniosekPlus 
.Wszystkie dane dostępu – login 
i hasło – z których dotychczas 
korzystał rolnik ubiegający się 
o płatności w ramach tzw. do-
płat, pozostają bez zmian.
Więcej informacji na stronie: 
www.goc.pl (https://www.gov.
pl/web/arimr/poddzialanie-81)

 v zarnowiec.pl 

ARKADIA 
Przedstawiamy Arkadię – niewielka, 
spokojna i delikatna sunia która trafiła 
pod naszą opiekę z czterema maluszka-
mi. Sunia przez wiele miesięcy błąkała 
się bez opieki, w końcu znalazła bez-
pieczne miejsce, by wydać na świat 
potomstwo,

Arkadia była troskliwą mamusią. odkar-
miła swoje potomstwo. Teraz maluchy 
mają już swoje domy, a jedyną, która 
go jeszcze nie ma jest nasza sunia – 
mamusia.

Arkadia ma około 1,5 roku, jest nie-
wielka, waży około 11-12 kg i większa 
nie będzie.

Suczka jest bojaźliwa, ale przyjazna. 
Nie jest hałaśliwa, nie sprawia u nas 
żadnych problemów. Arkadia nie chodzi 
na smyczy.

Bardzo prosimy o szansę i dobry, tro-
skliwy, spokojny dom dla tej ślicznej 
suni o wielkich, smutnych oczkach.

Profilaktyka:

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

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem do 
nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 
km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami 
medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie 
adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 
Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy                                    schroniskopsiepole.pl

KALMI
Przedstawiamy psiaka o ufnym spojrze-
niu – super miłego i spokojnego, który 
trafił pod naszą opiekę.

Kalmi uwielbia ludzi, zawsze cieszy się 
na ich widok i domaga się pieszczot!

Psiak ładnie chodzi na smyczy, zwraca 
uwagę na opiekunów, na wybiegu bawi 
się jak szczenię.

Kalmi to psiak spokojny; ma około 7 
lat, waży 14 kg, to jego właściwa masa 
ciała.

Bardzo prosimy o troskliwy i kochający 
dom dla Kalmisia <3.

Profilaktyka:

Piesek otrzymał komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony 
i odpchlony. Jest zaczipowany i został 
wykastrowany.

OXYMONEK 
Kotek trafił do nas po wypadku - praw-
dopodobnie potrącony przez samochód, 
miał bardzo poważne złamanie miednicy.
Oxymonek przeszedł dwie operacje; 
pierwsza miała poprawić problem z uci-
skiem nerwu kulszowego, drugą ułatwić 
kotu przemieszczanie się. Kotek przeszedł 
dwumiesięczną rekonwalescencję. Zespo-
lenia w obrębie bioder zostały usunięte.
Oxymonek jest dzielny i mimo, iż wiele 
wycierpiał, dobrze znosi zabiegi pielęgna-
cyjne i weterynaryjne.  Do opiekunów jest 
przyjazny. Do innych kotków jest nasta-
wiony pozytywnie, w domu tymczaso-
wym znalazł kociego przyjaciela – Krzysia. 
Przez uszkodzenia bioder Oxy nie skacze 
i raczej nie będzie skakał po meblach.
Kitek ma obecnie około 6 - 7 lat. Waży 4 
kg, gdy nabierze sił i odbuduje mięśnie 
może ważyć trochę więcej ;).Prosimy 
o dobry, troskliwy i kochający dom dla 
Oxymonka. To wspaniały, dzielny kotek, 
który zasługuje na najlepszy dom.

Profilaktyka:
Kotek otrzymał komplet szczepień, jest 
już zdrowy choć nadal wymaga ostroż-
nego traktowania. Został odrobaczony 
i odpchlony. Jest zaczipowany i został 
wykastrowany.

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie

www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

ZWIERZAKI DO ADOPCJI
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W Porębie w „Hotelowcu” 
urządzono lokum dla uchodźców

Choć trudno nazwać to remontem, dwa lokale w tzw. 
hotelowcu przy ul. Chopina, mocno się zmieniły. - 
Zaprzyjaźniona firma remontowa odświeżyła co się 
dało. Jej właściciel zrobił wszystko po kosztach - 
mówi Katarzyna Wilk, kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Porębie.
Dodaje, że o resztę postarały 
się m.in. pracownice MOPS-u. 
- Tu, gdzie coś dawało się wy-
czyścić - czyści l iśmy, tam, 
gdzie trzeba było coś wymie-
nić, pomagała nam firma bu-
dowlana Usługi Remontowe 
Adam Ostrowsk i. Słowem, 
za niewielką sumę, urządzone 
zostały dwa niewielkie lokum 
w „Hotelowcu”. Mają po ok. 

18-19 metrów kwadratowych. 
Urządzona została również 
łaźnia z toaletą oraz wspólny 
aneks kuchenny - tutaj poja-
wiło się trochę nowych sprzę-
tów -  mówi Katarzyna Wilk. 
Dziękuje wszystkim sponsorom 
oraz darczyńcom.

 v umporeba.pl 

KONSULTACJE W SPRAWIE  
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Gmina Zawiercie informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących 
przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030”. 
Zadaniem Gminnego Programu 
Rewitalizacji jest strategiczne udoku-
mentowanie działań ukierunkowa-
nych na rewitalizację obszaru zdegra-
dowanego (wyznaczonego uchwałą 
nr LI/645/21 Rady Miejskiej 
w Zawierciu z dnia 29 września 2021 
r.), ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb społecznych, gospodarczych, 
funkcyjno-przestrzennych, technicz-
nych i środowiskowych.
Opracowanie dokumentu Gminnego 
Programu Rewitalizacji przynosi 
najlepsze efekty przy współuczest-
nictwie mieszkańców Gminy oraz 
przedstawicieli lokalnych instytu-
cji społecznych i gospodarczych. 

Głównym celem GPR jest 
podjęcie kompleksowych 
przedsięwzięć wzmacnia-
jących lokalny potencjał 
przy aktywnym udziale 
mieszkańców całej Gminy. 
Dzięki takiej współpracy 
można podjąć szereg działań 
ograniczających problemy 
społeczno-gospodarcze.
Zapraszamy do skorzystania 
z możliwości przekazania 
swojej opinii na temat „Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Zawiercie do roku 2030”. Opinie 
można wyrażać do 6 maja 2022 r. 
mailowo: rewitalizacja@zawiercie.

eu lub na platformie Konsultacje 
Społeczne w Gminie Zawiercie 
www.zawiercie.konsultacjejst.pl.

 v zawiercie.eu

DOWYNAJĘCIA

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

po remoncie, usytuowane w budynku o wysokim

standardzie, dostosowanym do osób

niepełnosprawnych, winda, prywatny parking,

monitoring, alarm, w ścisłym centrummiasta Klucz.

Cena: 31 PLN/m2 netto

DOWYNAJĘCIA
Hale produkcyjne 2 x 925m2 wyposażone w suwnicę oraz
magazyny i pomieszczenia biurowo-socjalne o łącznej
powierzchni 3596m2 teren w całości ogrodzony,

monitorowany, strzeżony. Możliwość dostosowania hali/
powierzchni pod przyszłego Najemcę!
Olkuszu niedaleko drogi krajowej 94.

.Cena: 16 PLN/m2 netto

DOWYNAJĘCIA

Lokalużytkowy,32 m2, składającysię zdwóchpomieszczeń,

usytuowanyna Ipiętrzewreprezentacyjnymbudynku

nieopodalStarostwPowiatowegowOlkuszu.

Idealnemiejscepodgabinet, biuro, zuwagina jegoświetne

usytuowanie.CentrumOlkusza.

.Cena: 31 PLN/m2 netto

DOWYNAJĘCIA

szeroka, 32 a działka położona na terenach P - Produkcja,

Składowanie, Magazynowanie z możliwością innego

zagospodarowania terenu oraz wydzieleniemmniejszej

części działki. Bardzo dobra lokalizacja, położona przy

ruchliwej drodze w Olkuszu.

.Cena: 5 PLN/m2 netto

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

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

na IV piętrze, z ładnymwidokiem 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

Mieszkaniebezczynszowe70mkw,dwadużepokoje, kuchnia z

jadalnią, łazienka,wc,plus strych

i pomieszczeniegospodarcze,dozamieszkania,

nadającesię równieżdoprowadzeniadziałalności,

wścisłymcentrumŁaz.

Cena: 268 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka inwestycyjna 139 a w całości teren obiektów

produkcyjnych, składów i magazynów. Bezpośrednio przy

drodze wojewódzkiej nr 790 z dostępem domediów:

prąd, woda, telekomunikacja, w kształcie kwadratu,

położona w gminie Łazy.

Cena: 389 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka25a, z czegoczęśćbudowlanaok. 15a, pozostały

fragmentRola,możliwość zabudowydwomadomami

zdostępemdodrogi asfaltowej, pierwsza linia zabudowy,

media: gaz, prąd,woda, kanalizacja, położonawdobrze

skomunikowanymmiejscu

wUjkowieNowymgminaBolesław.

Cena: 239 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

DO SPRZEDANIA

prostokątnadziałkabudowlana,10a,

druga linia zabudowy, zwydanympozwoleniem

nabudowę,media: gaz, prąd,woda,

położonawmalowniczymmiejscu

wOlewiniekołoOlkusza.

Cena: 220 tys. PLN

DOWYNAJĘCIA

22adziałkaprzemysłowa, terenobiektówprodukcyjnych,

składów imagazynów,działkapłaska, utwardzona,oświetlona,

ogrodzona, zbudynkiemoprzeznaczeniubiurowo-socjalnym

oraz3garażami, 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 M4w domu

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

łazienka plus duże pomieszczenia w
podpiwniczeniu, położone na 8 a
działce niedaleko centrumOlkusza.

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. 58 m kw, ze stodołą
oraz pomieszczeniem gospodarczym,

ogrodzony, położony na dużej,
malowniczej 63 a działce z

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

• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Wykonujemy sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
bądź do wynajmu

• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali płatnych i
bezpłatnych

Dla naszych Klientów oferujemy darmową publikację ogłoszeń w gazetach "Gwarek" ukazujących się
na terenie całego powiatu zawierciańskiego „Gwarek Zawierciański” oraz na terenie całego powiatu
olkuskiego „Gwarek Olkuski”, a także wybranych ofert na łamach „Gwarka Małopolskiego”.

Chcesz sprzedać lubwynająć Swój dom,mieszkanie, działkę? Zapytaj o szczegóły • tel.: 882554688
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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

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

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
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

1.05  Międzynarodowe 
Święto Pracy Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

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

3.05 Święto  
Konstytucji 3 Maja

Apteka Cefarm 36,6  
ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 670 01 61

4.05 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

5.05 - 6.05 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

7.05 - 8.05 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

9.05 - 10.05 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

11.05 - 12.05 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

13.05 - 14.05 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

15.05 - 16.05 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

17.05 - 18.05 Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

19.05 - 20.05 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

21.05 - 22.05 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

23.05 - 24.05 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64 

25.05 - 26.05 Apteka ul. Reyminta 1 32 670 78 21

27.05 - 28.05 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

29.05 - 30.05 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

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

DZIEŃ ZIEMI W PRZEDSZKOLU NR 6
Pogadanka z ekspertami, śpiewanie 
piosenek, turniej wiedzy, a na koniec 
ekologiczny pokaz mody – tak wyglą-
dał Dzień Ziemi w Przedszkolu nr 6 
w Zawierciu. Najmłodsi dowiedzieli się, 
jak ważne jest zaangażowanie w dzia-
łania na rzecz naszej planety.
-  D z i ę k u j e m y  n a s z y m  g o ś c i o m 
z Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejsk iego w Zawierciu za 
cenną dawkę wiedzy na temat ekologii 
oraz upominki dla przedszkolaków – 
mówi p.o. Dyrektora Przedszkola nr 6 
Marta Galińska-Falaki.

Międzynarodowy Dzień Ziemi w Pilicy 
Międzynarodowy Dzień Ziemi to okazja do kształtowania postaw ekolo-
gicznych i wspólnych działań na rzecz klimatu. W Szkole Podstawowej 
nr 1 w Pilicy odbył się apel pt. ,,Sprawa dla ekologa”, który przygotowali 
uczniowie klasy 8 d. 
Przedstawienie nawiązywało do 
popularnego programu telewi-
zyjnego ,,Sprawa dla reportera”. 
W zaaranżowanym studio toczyły 
się poważne i wesołe dyskusje na 
temat oszczędzania wody i energii, 
unikania plastiku, ilości śmieci - ich 
segregowania i recyklingu.
22 kwietnia 2022r. rozstrzygnięto 
również konkurs pt. ,,Recyklingowa 
fabryka zabawek”, na który wpły-
nęło 35 prac. Pasjonaci ekologii 
stworzyli własne zabawki z  mate-
riałów podlegających recyklingowi. 
Prace były pomysłowe, kolorowe 
i bardzo oryginalne. Oceniano je 
w dwóch kategoriach: klasy I -III 
i IV – VIII. Każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał pamiątkowy dyplom 
a laureaci nagrody.
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Majówka pod chmurami? Niezbędne rzeczy, 
które zapewnią komfort podczas wyjazdu

Ostatni czas związany z pandemią znacząco wpłynęła na sposób spędzania wolnego 
czasu. Wyniki badań wskazują, że 34% Polaków zaczęło odkrywać nowe szlaki tury-
styczne, 30% jest znudzonych miejscem zamieszkania i planuje wyjazdy, a 9% deklaru-
je, że zaczyna im brakować pomysłów na spędzenie wolnego czasu. A gdyby tak wrócić 
do lat 80. i wzorem naszych rodziców czy dziadków wybrać się pod namiot? 
W tym roku wystarczy wziąć 4 dni 
urlopu, by wypoczywać przez 9! 
Warto je dobrze wykorzystać.

Biwak dawniej i dziś 
- istotne różnice

Codzienność w tamtych czasach 
wyglądała zgoła inaczej niż obec-
nie. Dostępność produktów była 
ograniczona, a przygotowania do 
wyjazdu pod chmurką wyglądały 
odmiennie. Podstawą wyjazdu był 
namiot, materac i coś do przykrycia, 
bo śpiwór zaliczał się do dóbr luksu-
sowych. Do tego jeszcze turystyczna 
kuchenka gazowa, wędka, gitara 
i można było wsiąść do pociągu byle 
jakiego. Dziś kuchenkę gazową czę-
sto zastępujemy elektryczną, gitarę 
radyjkiem, a zamiast wędki, wybie-
ramy lokalną smażalnię. Większość 
pól namiotowych umożliwia dostęp 
do elektryczności, ale aby nie narażać 
się na przykre niespodzianki, także 
w tym zakresie lubimy być przygo-
towani. W tym celu zabieramy ze 
sobą np. przenośne stacje zasilania. 
– Energia jest zużywana w razie 
potrzeby, co pozwala na maksyma-
lizację wydajności. – podkreśla Paweł 
Tomiczek z EcoFlow. Ale zacznijmy 
od początku.

Jak przygotować się 
do wyjazdu?

Obecnie rynek produktów turystycz-
nych potrafi przyprawić o zawrót 
głowy. Do tematu należy podejść 
konkretnie i ustalić co jest niezbędne 
do wyjazdu. Absolutna podstawa to:

• namiot, najlepiej o wysokiej 
wodoodporności, dobrany 
do naszych potrzeb 
i uwzględniający liczbę osób, 
które będą w nim nocować,

• mata lub materac, które muszą 
dobrze izolować od podłoża, 
chroniąc przed zimnem 
i wilgocią. Warto wybrać lekki 
model, który nie będzie sprawiał 
problemu w transporcie,

• śpiwór – w maju wystarczający 
powinien być ten w wersji letniej,

• kuchenka turystyczna – warto 
wybrać możliwie lekką, 
w zależności od możliwości 
elektryczną lub gazową, 

• naczynia, najlepiej składane 
i wielofunkcyjne,

• apteczka pierwszej pomocy
Majówka w wersji de luxe

Jeśli na biwak jedziemy samochodem, 
możemy zabrać więcej przydatnych 
rzeczy, które sprawią, że wypoczynek 
będzie bardziej komfortowy. I tutaj 
warto rozważyć czy zabrać ze sobą:
• filtr do wody, w szczególności, 

jeśli planujemy biwakować z dala 
od dostępu do wody pitnej,

• lodówkę turystyczną – jeśli 
pogoda i temperatura dopiszą, 
na pewno się przyda,

• lampkę turystyczną, która 
jest niezbędna, gdy np. 
w nocy trzeba coś znaleźć, 

• grill elektryczny - majówka bez 
grillowania to nie majówka, 

a nie wszędzie można rozpalić 
ognisko czy tradycyjny grill, 

• koc elektryczny - dla tych, 
którzy nie lubią marznąć, 
a majowe wieczory do 
najcieplejszych nie należą,

• ultradźwiękowy odstraszacz 
owadów – przyroda przyrodą, 
ale nikt nie lubi służyć 
komarom za stołówkę,

• dodatkowe źródło zasilania, 
które zasili i naładuje 
wymienione oraz inne sprzęty 
np. Ładowarka solarna 
lub stacja zasilania. 

Przed wyprawą pod namiot warto 
przemyśleć wszystkie kwestie, by 
wyjazd nie zakończył się poby-
tem w spartańskich warunkach. 
Zadbajmy zawczasu o komfort na-
szego wypoczynku, aby spędzić ten 
czas w zgodzie z naturą i proekolo-
gicznie, jednocześnie nie zapomina-
jąc o nutce wygody.

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Pokrycie czegoś drukiem
4. Np. kałasznikow
7. Letni but z paskami
9. Umożliwia zmianę kursu statku
10. Liście i łodygi kartofli
11. Co dzień inna
12. Sangare lub Sharif
13. Składnik nadzienia gołąbków
17. Bezkrytyczna naśladowczyni
18. Mieszkańcy Malmö
19. Hanna Gronkiewicz-..., b. prezes NBP
22. Specjalista w zakresie drukarstwa
24. W nim zamocowany nóż tokarski
25. Imię Poirot z powieści A. Christie
26. Rosół i Pomidorowa

Pionowo:
1. Norma etyczna
2. Rinn lub Błażejczyk
3. Paliwo dla reaktorów jądrowych
5. Dawniej o samochodzie osobowym
6. Pot. fach z kielnią
8. Bernard, śpiewał basem
14. Czas żęcia zbóż
15. Oznajmia koniec lekcji
16. Wsch. sąsiadka Ugandyjki
20. Nie potrafisz nie pchaj się na niego
21. Obieżyświat
23. Kreuje ją aktor

Litery na zielonychpolach czytane odgóry dodołu utworzą hasło.
ZOKAZJI 6URODZINGWARKAZAWIERCIAŃSKIEGOMAMYDLAWASNAGRODY!

Aby wygrać książkę weź udział w zabawie. Odwiedź naszą stronę na Facebooku
"GwarekZawiercianski", następnie polub ją i wpisz hasło rozwiązanej krzyżówki oraz napisz czego
nam życzysz w komentarzu pod postem z dnia 26.04. br. "6 urodziny Gwarka Zawierciańskiego",

który łatwo znajdziesz również po kodzie QR.
Na zgłoszenia czekamy od 28.04.2022 r. do 15.05.2022 r.

Zwycięzca zostaniewyłoniony 16.05.2022 r. drogą losowania z pośród najciekawszych komentarzy.

Miranda Cowley Heller w piękny sposób portretuje
doświadczenia głównej bohaterki Elle. Wraz z nią
przechodzimy przez liczne rozterki i jesteśmy świadkami
podejmowanych przez nią – niejednokrotnie trudnych –
decyzji. Działający na emocje i niszczący wewnętrznie
„Papierowy Pałac” przedstawia napięcie między
pożądaniem a godnością, obrazuje nadużycia wobec
najmłodszych i zbrodnie patologicznych rodzin.
Niezwykła proza.

NAGRODA:
Miranda Cowley Heller „Papierowy Pałac”

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

-

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

www.sengam.pl

ROWERY • ROWERY ELEKTRYCZNE
HULAJNOGI • ROLKI - Szeroki wybór asortymentu

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

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ NURD
W piątek 22.04.br zawierciańscy policjanci przeprowadzili własne działania, 
ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego. To grupa najbardziej narażona na utratę zdrowia lub życia na skutek 
zdarzeń drogowych, dlatego podczas działań szczególnym nadzorem objęto 
przejścia dla pieszych, w których ryzyko wypadku jest największe. Do obser-
wacji zachowań uczestników ruchu drogowego wykorzystano Bezzałogowy Sta-
tek Powietrzny, który obsługiwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP 
w Katowicach.

W trakcie działań policjanci ujawnili 43 wykroczenia. 13 z nich zostało popeł-
nionych przez pieszych. Osoby przechodziły przez jezdnię w miejscach niedo-
zwolonych. Wszyscy zostali ukarani mandatami.

Wśród negatywnych zachowań kierowców dominowało przekraczanie prędko-
ści w rejonie przejść dla pieszych. 17 osób nie przestrzegało obowiązującego 
w tym zakresie przepisu. 7 kierujących wyprzedzało na lub w rejonie przejścia dla pieszych, a 4 kierowców nie udzieliło pierw-
szeństwa przechodniom. Mundurowi ujawnili jeszcze inne nieprawidłowe zachowania w stosunku do pieszych. Kierowcy również 
ukarani zostali mandatami.

KOLEJNY NIETRZEŹWY ROWERZYSTA ZATRZYMANY PRZEZ DZIELNICOWYCH
Dzielnicowi z Łaz zauważyli rowerzystę, którego tor jazdy wskazywał, że może 
znajdować się pod działaniem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości 58-latka wy-
kazało ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Łaz został uka-
rany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na szczęście nie doszło do 
tragedii na drodze.

W niedzielę 17.04.br przed godziną 13:00 dzielnicowi z łazowskiego komisaria-
tu zauważyli jadącego ulicą Topolową rowerzystę. Tor jazdy jednośladu wska-
zywał, że mężczyzna może znajdować się pod działaniem alkoholu. Badanie 
stanu trzeźwości 58-latka wykazało ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. 
Na szczęście nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego, a rowerzysta został 
ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł.

NA ZAKAZIE I Z NARKOTYKAMI W AUCIE. KIEROWCA ZOSTAŁ ZATRZYMANY
Dzielnicowy z Kroczyc ustalił, że jeden z mieszkańców gminy, pomimo posiada-
nego zakazu prowadzenia pojazdów, wciąż jeździ samochodem. We wtorek 
12.04.br przed 8.00 wraz z policjantami patrolówki, zauważył on jadące audi, 
za kierowcą którego siedział właśnie ten mężczyzna. Mundurowi ruszyli za 
pojazdem. Kiedy auto zjechało na pobocze, kierowca na widok policjantów 
zaczął uciekać. Już po chwili został jednak przez nich zatrzymany. 

Przypuszczenia dzielnicowego potwierdziły się. 27-latek nie powinien wsia-
dać za kierownicę i to nie tylko dlatego, że ma zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że wcześniej za-
żył on narkotyki. Ostatecznie potwierdzą to badania laboratoryjne. To jednak 
nie wszystkie przewinienia mieszkańca gminy Kroczyce. Mundurowi w po-
jeździe znaleźli amfetaminę, z której można było przygotować ponad 300 
działek dilerskich. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzuty posiada-
nia znacznej ilości narkotyków oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo sądowego zakazu, do czego się przyznał 
i został objęty policyjnym dozorem. Teraz grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.

POSZUKUJEMY ŚWIADKÓW KOLIZJI
Zawierciańscy policjanci poszukują świadków zdarzenia drogowego. Dnia 
12.04.br w godzinach rannych na ulicy Jurajskiej w Zawierciu w rejonie wierz-
chołka Góry Żerkowskiej (droga krajowa numer 78), kierujący pojazdem koloru 
szarego nieprawidłowo wyprzedzał. Skutkiem tego było boczne zderzenie z sa-
mochodem marki BMW jadącym z przeciwnej strony. 

Sprawca kolizji odjechał w stronę Kroczyc. Świadkowie tego zdarzenia, a tak-
że kierowcy, którzy we wskazanym czasie przejeżdżali w rejonie miejsca kolizji 
i ich pojazdy były wyposażone w rejestratory obrazów, proszone są o kontakt 
z dyżurnym zawierciańskiej komendy tel. 47 85 35 255.

DWIE POSZUKIWANE OSOBY ZATRZYMANE PRZEZ DZIELNICOWYCH
Zawierciańscy dzielnicowi zatrzymali dwie poszukiwane osoby. Zarówno męż-
czyzna, jak i kobieta mieli do odbycia karę pozbawienia wolności. Zawierciań-
skim dzielnicowym udało się ustalić, gdzie przebywają poszukiwane osoby. 
Mieszkańcy Zawiercia zostali zatrzymani. 

22-latek, zgodnie z wyrokiem zawierciańskiego sądu, miał do odbycia karę 
pozbawienia wolności w związku z popełnionym przestępstwem z art. 162 
§1 kk - nieudzielenie pomocy. Mężczyzna rafił do zakładu karnego. 46-latka 
nie zapłaciła grzywny, za popełnione wykroczenie z art. 140 kw – nieoby-
czajny wybryk. Kobieta uregulowała należność i została zwolniona

DZIELNICOWY I POLICJANCI Z PATROLÓWKI ZATRZYMALI PIJANYCH ROWERZYSTÓW
Podczas jednej ze służb kroczycki dzielnicowy wraz z policjantami z miej-
scowego Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego w rejonie ulicy Spacerowej 
zatrzymali dwóch nietrzeźwych rowerzystów. 

Badanie stanu trzeźwości 37-latka wykazało 3,5 promila alkoholu w organi-
zmie. 42-latek jechał rowerem mając 2 promile. Na szczęście nie doszło do 
tragedii. Mieszkańcy gminy Kroczyce zostali ukarani mandatami w wysokości 
2,5 tysiąca złotych.

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

WYKONUJEMY NA TERENIE GMIN:
• Ogrodzieniec • Pilica • Olkusz •
• Klucze • Bukowno • Wolbrom •

USŁUGI ASENIZACYJNE

TEL: 692 148 703

MOBILNY SERWIS KOMPUTEROWY "LuXoMaT"

Kontakt codziennie od 700 - 2130 - tel. 731 565 418
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

Reklamy
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gwarekzawiercianski@wp.pl

GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl

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

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 43, 32-300 Olkusz

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 „SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKAWICA” 
• 28-29 kwietnia – godz. 15:45 i 18:00  
• 30 kwietnia – godz. 13:00 i 15:15

 v „WIKING” 
• 28-29 kwietnia – godz. 20:15  
• 30 kwietnia – godz. 17:30 i 20:00

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

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

ELEKTRONARZĘDZIA • RTV • AGD
SPRZĘT OGRODNICZY

Sklep Angielski Zawiercie 

Burmistrz Miasta Poręba

Ryszard Spyra

  
ŚŚwwiięęttaa

KKoonnssttyyttuuccjjii

WIWAT 
 MAJA!

zaprasza na obchody

10:00  uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny 
           w Kościele Parafialnym p. w. Zesłania Ducha Świętego w Porębie

11:00  zbiórka przed Urzędem Miasta Poręba

11:15  złożenie kwiatów przy Pomniku Poległym Bohaterom 
          w Walkach o Wolność Ojczyzny w Porębie

33

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


