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TURBO-DIESEL-SERVIS
Z nami szybko i bezpiecznie sprzedasz
Swój Dom, Mieszkanie, Działkę
Giebło Kolonia,
ul. Zawierciańska, 42-440 Ogrodzieniec
pon. - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 16.00

NAPRAWA I REGENERACJA:
• TURBOSPRĘŻAREK • WTRYSKIWACZY • POMP PLD
• POMP WTRYSKOWYCH • POMPO-WTRYSKIWACZY
• CZYSZCZENIE FILTRÓW DPF/FAP

Grabiec 27
42-445 Szczekociny

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

WYLEWKI
MASZYNOWE

tel.

kom. 577-911-775
kom. 506-911-986
PokryciaDachoweSosnowski

inż. ŁUKASZ JANECZEK
42-400 ZAWIERCIE , ul. Łośnicka 12

TEL.: 697 980 401, 697 319 424
Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 111

• drzewka i krzewy owocowe i ozdobne
• nawozy, ziemia uniwersalna i specjalistyczna
• nasiona traw, warzyw i kwiatów

Tel.: 889 595 998 • 888 257 803

tel. 669 502 000

• MECHANIKA
• ZBIEŻNOŚĆ I GEOMETRIA
• DIAGNOSTYKA
• WULKANIZACJA
• TŁUMIKI-SPAWANIE
• SZCZELNOŚĆ KLIMATYZACJI
• OBSŁUGA KLIMATYZACJI
• SPAWANIE ALUMINIUM
• SZKIEŁKOWANIE

BUD - MIX

• wieloletnie doświadczenie
• profesjonalne wykonanie
• atrakcyjne ceny
• laserowy pomiar

514 868 198

Tomiszowice 38

DACHY
PRODUCENT

• BLACHY TRAPEZOWE
• BLACHODACHÓWKI
• OBRÓBKI DEKARSKIE
• RYNNY
• AKCESORIA
• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• WŁASNY TRANSPORT
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PODOLOG
Z DOJAZDEM DO KLIENTA

• Podologia

(Wrastające paznokcie, odciski, brodawki, modzele)

• Kosmetyka biała

(Leczenie trądziku, ostre stany zapalne, czyraki - bezbolesne oczyszczanie maszynowe)

• Hirudoterapia
Stawianie larw

• Profesjonalne badanie stóp
• Wkładki i obuwie ortopedyczne*
* Dostępne tylko u nas po wcześniejszym badaniu

tel. 730 667 776 • 884 780 888

NAPRAWA GŁOWIC
Tel. 884-096-113

Samochody Osobowe, Ciężarowe,
Ciągniki, Motocykle, Agregaty i inne silniki.

Centrum Urody

• Ogrodzenia • Bramy • Automatyka •
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •
• OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Planowanie, Ciśnieniowy test szczelności,
Regulacje, Szlify gniazd i inne czynności związane
z regeneracją głowic silnikowych.
Zapewniamy części do głowic.

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

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
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Informacje

HURT - DETAL
FARBY / LAKIERY
PODKŁADY / EMULSJE
SILIKONY / SPRAYE
AKCESORIA
LAKIERNICZE I MALARSKIE
KOSMETYKA SAMOCHODOWA

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

- 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

Kolormax Zawiercie- sprawdź aktualne promocje!
Zawiercie, ul. Widok 1 tel. 510 115 055, 501 278 135, 505 252 936

HURTOWNIA
ELEKTRYCZNA

Zawiercie
ul. Józefa Piłsudskiego 32
32 670 03 35
zawiercie@eko-olkusz.pl

LETNIA PROMOCJA

Za nami czwarta edycja imprezy, podczas której zbieramy pieniądze na
leczenie i rehabilitację Gabrysi Szczepary. Przy fontannie na Placu św. Jana
Pawła II nie zabrakło dobrej zabawy.
Animacje i zabawy taneczne poprowadziły instruktorki - Aneta
Woś, Anna Katarzyna Łągiewka
i Natalia Kwiatek, a zaprezentowały się także Reprezentacyjny
Zespół Pieśni i Tańca „Zawiercie”,
Szkoła Tańca Dance Don't Wait
oraz Let's Rock - klub miłośników
tańców swingowych Zawiercie.

Wspólnie z harcerzami z Hufca
ZHP Ziemi Zawierciańskiej
zatańczyliśmy również belgijkę.
Wystąpił też Iluzjonista Pan
Magiczny.
v zawiercie.eu

Niezwykły koncert pod porębską fontanną
W środę pod fontanną przy Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie odbył się
wyjątkowy koncert zorganizowany przez Studio ART.

99
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LAMPA ZEWNĘTRZNA

LED-POL
ORO-WENA-10030
Pobór mocy: 7W
Barwa: ciepła 3000K
Wysokość: 112 cm

DARMOWE PRZEJAZDY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Od 27 czerwca do końca wakacji, dla dzieci i młodzieży do 18. roku
życia, komunikacja miejska w Zawierciu będzie darmowa! Pozwoli to
na łatwiejszy dostęp do oferty zajęć i wydarzeń organizowanych latem
przez MOK Zawiercie, Galerię Stara Łaźnia w Zawierciu, OSiR Zawiercie
oraz Bibliotekę – poinformował Łukasz Konarski, Prezydent Zawiercia.
W wakacje w naszym mieście
będzie dzia ło się naprawdę
dużo – czekają na Was ciekawe
spotkania, imprezy i akcje org a n i z ow a ne pr z e z m ia sto,
a o szczegółach poinformujemy niebawem.

ROZTAŃCZONE ZAWIERCIE

A k c ja dot yc z y w s z y st k ic h Zawiercie będą sprawdzani na
osób p on i ż ej 18 . rok u ż y- podstawie legitymacji szkolnej.
cia, mieszkających na terenie
v zawiercie.eu
Gm i ny Zaw ierc ie. M łod z i
pasażerowie autobusów ZKM

Niezwykłe okoliczności przyrody
towarzyszyły środowemu wydarzeniu. - Koncert pod hasłem:
"EDU - Art Senior -Rozwój,
pasja, integracja" odbył się na
świeżym powietrzu. Sceną był
taras dawnej kawiarni "Kaktus"
- mówią przedstawiciele organizatora wydarzenia - porębskiego
Stowarzyszenia Studio ART.
Na ta k w y jąt kowej scen ie,
w akompaniamencie fontanny
i śpiewu ptaków zaprezentowały
się środowiska seniorów z naszego powiatu.
Swoje umiejętności muzyczne
pokazali: Grupa Kromołów,

zespół Retro, Niezapominajki,
Niwczank i, Semafor,
Siewierzanie i Złota Jesień.

Koncer t współf inansowany
był z Narodowego Instytutu

Wolności, że środków Programu
Inicjat y w Oby watelsk ich
NOWEFIO na lata 2021-2030.
v umporeba.pl

Informacje

I to całkiem za darmo! Jak to możliwe? Urząd Miasta w Porębie wziął
udział w konkursie Fundacji Lepsza Jakość Życia. I został jednym ze 124
beneficjentów programu.

Teraz ich właściciele będą mogli ładować je także w Porębie. - Miło jest
nam poinformować, że wzięliśmy
udział w konkursie i wygraliśmy
ładowarkę elektryczną do aut - mówią przedstawiciele Urzędu Miasta
w Porębie.
W pierwszym naborze konkursu
„Ładowarka w każdej Gminie” ze
584 złożonych wniosków, wybrane

zostały 142 Jednostki Samorządu
Terytorialnego, w których powstaną
punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Wśród nich jest właśnie
Poręba.
Co teraz? - W ciągu najbliższych
kilku dni zakwalifikowane Jednostki

Samorządu Terytorialnego otrzymają wzór umowy wraz z wykazem
dokumentów niezbędnych do jej zawarcia - informuje Fundacja Lepsze
Życie, organizator konkursu.
v umporeba.pl
za milivolt.pl

SKORZYSTAJ Z OPŁATOMATU

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim można
korzystać z opłatomatów. Urządzenia znajdują się
w budynkach przy ulicy Leśnej 2 oraz Leśnej 10B
(Willa Erbego). Korzystanie jest bardzo intuicyjne
i nie musimy już czekać w kolejce do kasy.
Wystarczy kilka kliknięć, by
zapłacić między innymi podatki lub opłacić w y wóz odpadów komunalnych. Możemy
także uregulować między innymi płatności za mandat y,
zajęcie pasa drogowego, rozgraniczenie działek, za wzrost
wartości nieruchomości, dzierżawę oraz użytkowanie wie-

czyste. Możemy także uiścić
m.in. opłaty geodezyjne.

Co istotne, korzystanie z opłatomatu nie wiąże się z dodatkowymi opłatami i prowizjami.

v zawiercie.eu
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Ekologia coraz większej rzeszy
mieszkańców województwa śląskiego leży na sercu. Dbać o naszą
planetę, środowisko naturalne, a co
za tym idzie - komfort życia przyszłych pokoleń, można drobnymi
kroczkami. Jedni zbierają plastikowe
nakrętki, inni oszczędzają wodę,
jeszcze inni, by nie produkować
spalin - wybierają auta elektryczne.

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

C

BĘ

Poręba będzie miała ładowarkę do aut
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AŁĄ D
PROGRAMY MYJNI:
• felgi/owady
• mycie pianą
• turbo szczotka / turbo piana (kolorowa)
• spłukiwanie
• woskowanie
• nabłyszczanie

O

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

PRACA!

KIEROWCA
POMPO-GRUSZKI
oraz GRUSZKI
Praca od zaraz!
+48 608 121 860
+48 513 100 706

O FERTA

CV:
asia@betoniarniakaczmarek.pl

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)

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 34 • tel. 886 886 280

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08
www.betoniarniakaczmarek.pl
Siedliszowice 66, 42-425 Kroczyce

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2299 zł
SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI
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DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE

Ślimaczki z ciasta francuskiego
Składniki:
• 200 g szynki parzonej

DATA

ADRES

TELEFON

Apteka Dbam o Zdrowie
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

800 110 110

2.07 - 3.07

Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4

32 733 30 88

4.07 - 5.07

Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 670 01 61

6.07 - 7.07

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 670 22 22

8.07 - 9.07

Apteka Jurajska II
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 672 41 68

30.06 - 1.07

• 200 g świeżych pieczarek
• 2 łyżki oleju
• 200 g sera żółtego
• 150 g kapusty pekińskiej
• 4 sztuki pomidorów
suszonych z oleju
• pieprz do smaku
• 2 rolki (ok. 375 g
każda) gotowego ciasta francuskiego
• 1 jajko

10.07 - 11.07

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1

32 672 10 44

12.07 - 13.07

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 672 17 90

14.07 - 15.07

Apteka Plus ul. Polska 46B

32 671 28 19

16.07 - 17.07

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

800 110 110

18.07 - 19.07

Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10

32 672 11 54

20.07 - 21.07

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

800 110 110

22.07 - 23.07

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15

32 646 62 35

24.07 - 25.07

Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20

32 674 20 09

26.07 - 27.07

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16

800 110 110

28.07 - 29.07

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

800 110 110

30.07 - 31.07

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 672 19 64

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.

Wykonanie:

S z y n k ę pok roić w d robn ą
kostkę, pieczarki w plasterki
i p o d s m a ż y ć n a ol e j u , a ż
z pieczarek odparuje woda.
Wystudzić, dodać starty ser,
suszone pomidory pokrojone
w paseczki i drobno posiekaną

kapustę. Doprawić do smaku
pieprzem i solą oraz dokładnie
wymieszać.

Na płaty ciasta francuskiego
równomiernie rozłożyć farsz,
zwinąć i pociąć na parocentyme-

trowe krążki. Każdy posmarować roztrzepanym jajkiem i upiec
w rozgrzanym piekarniku (ok.
180°C) na złoty kolor. Podawać
z ulubionym zimnym sosem np.
czosnkowym.

Paluchy z serem Gouda

Składniki:
• 4 placki tortilli
• ser gouda w plastrach
• świeży rozmaryn 3-4 gałązki
• płatki chili do smaku
Wykonanie:

Blat stołu spryskać wodą i ułożyć
na nim placki tortilli. Na każdy
placek położyć po trzy plasterki
sera Gouda, posypać posiekanym
rozmarynem i delikatnie oprószyć płatkami chili. Tak przygotowane ciasto zrolować i pociąć
na mniejsze kawałki.

Następnie ułożyć na talerzu,
całość owinąć folią spożywczą
i odłożyć do lodówki na 20 minut, żeby zmiękły. By zrobić dip
wystarczy umyte papryki, pomidora i obrany czosnek wyłożyć
na papier do pieczenia, upiec
w rozgrzanym do 220 stopni piekarniku przez około 20 minut.

obrane papryki, wszystkie pozostałe i składniki i zmiksować.

Wcześniej przygotowane zrolowane z serem tortille wyjąc z lodówki i zgrillować ze wszystkich
stron na rozgrzanej patelni.

Gdy skórka na papryce częściowo się przypali wyciągnąć
warzywa z piekarnika, a papryki
na parę minut włożyć do foliowego worka. Następnie obrać ze
skórki. Z pomidora zdjąć skórkę,
przełożyć do wyższego pojemnika, dodać pieczony czosnek,

CENY

JUŻ OD 10 zł/m2

500 200 941

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

SYN_OPTYK
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Wnioski na dowóz niepełnosprawnych
dzieci do przedszkoli, szkół i ośrodków
na rok szkolny 2022/2023
Przypominamy o konieczności złożenia wniosku na dowóz niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli, szkół i ośrodków na rok szkolny 2022/2023.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr
503/2020 Burmistrza Miasta
i Gminy Ogrodzieniec z dnia 23
czerwca 2020 r. wnioski można
składać:
a) w przypadku organizacji bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego przez Gminę
Ogrodzieniec w terminie do 8
lipca każdego roku,
b) w przy padku organizacji
dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodziców/opieku-

nów prawnych w terminie do 31
sierpnia każdego roku.

c) w uzasadnionych przypadkach
wniosek może być złożony po
upływie określonych terminów
z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie
realizacji zadania nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia
wniosku.
Do wniosku należy załączyć:

- kopię orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjal-

nego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;

- kopię potwierdzenie przyjęcia
dziecka do przedszkola/szkoły/
ośrodka wydane przez dyrektora
lub osobę upoważnioną.
Wnioski wraz z załącznikami
na leż y sk ładać w Urz ędzie
Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu,
Plac Wol nośc i 25, 42-4 4 0
Ogrodzieniec, kancelaria.

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

MAŁE I DUŻE PODRÓŻE PO JURZE

Radni z Poręby w poniedziałek 27 czerwca, udzielili absolutorium burmistrzowi Poręby Ryszardowi Spyrze.Jedenaście głosów za, czterech radnych
wstrzymało się od głosu i żadnego głosu przeciwko.

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu odbyło się podsumowanie
międzyprzedszkolnego projektu edukacyjnego „Małe i duże podróże po Jurze”.

Ta k w ygląda ło g łosowa nie
za udzieleniem burmistrzowi
naszego miasta - Ryszardowi
Spyrze - absolutorium. Zostało
mu udzielone na ostatniej,
czerwcowej sesji Rady Miasta
Poręba, w poniedzia łek 27
czerwca.
Czym jest absolutorium? To
akceptacja wykonania budżetu
miasta. Radni udzielają absolutorium na podstawie przekazanego im przez burmistrza
sprawozdania finansowego. Co
ważne; jednocześnie sprawozdanie finansowe przedkładane jest

Regionalnej Izbie
Obrachunkowej
w Katowicach,
która na podstawie
danych zawartych
w s pr a wo z d a n iu
w ydaje opinię na
ten temat.

Trzeba zaznaczyć,
że zanim doszło do
udzielenia absolutorium, radni w formie uchwały
udzieli burmistrzowi wotum razem docenienia wszelkich
działań podejmowanych przez
zaufania.
władze miasta w ubiegłym roku.
Udzielenie poparcia burmiv umporeba.pl
strzowi jest niewątpliwie wy-

Organizatorem było Przedszkole nr
7 w Zawierciu. W projekcie brało
udział sześć placówek edukacyjnych
z naszego miasta – Przedszkola nr
1, nr 2, nr 3, nr 6, nr 7 oraz oddział przedszkolny przy Szkole
Podstawowej nr 11.
Wyróżnienia i upominki wręczyły
Zastępca Prezydenta Zawiercia
Małgorzata Benc oraz Dyrektor
Przedszkola nr 7 Bożena Krowicka
– Bylewska. Wydarzenie uświetnił
występ artystyczny przedszkolaków
z Przedszkola nr 7.

- Projekt „Małe i duże podróże po
Jurze” jest kontynuacją wieloletnich
działań placówki, które mają na celu

kształtowanie u dzieci tożsamości
rodzinnej, przedszkolnej, lokalnej
i regionalnej, a także odkrywanie
atrakcji regionu przez najmłodszych
– mówią Aneta Cholewka i Anna
Pudlik, autorki projektu.

Przedszkola miały wykonać 9 z 20
zaproponowanych zadań związanych z historią, tradycją, zwyczajami
i obrzędami ludowymi regionu.

PIKNIK EKOLOGICZNY W ZAWIERCIU
impreza w Parku Miejskim w Zawierciu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Mieszkańcy mogli zamienić odpady segregowane na drzewko, sadzonkę lub gadżet. Zebraliśmy kontener puszek aluminiowych oraz
kontener zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do tego doszło
kilka worków plastikowych nakrętek.
Mieszkańcy chętnie brali udział
w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez Fundację Lokalnie
z Uśmiechem, Stowarzyszenie
Zaw iercie OdNowa, Referat
Rewitalizacji UM w Zawierciu
i Fundację Sendzimira, ZGK Sp.
z o. o. i zawodników KP Warta
Zawiercie. Agencja Roz woju
Zawiercia przygotowała natomiast
punkt informacyjno-konsultacyjny
programu Czyste Powietrze.

PORADY ONLINE OD 39 ZŁ
POZWY I PISMA PROCESOWE OD 100 ZŁ

MEDIACJE SZKOLENIA RODO

Dużym zainteresowaniem cieszyły
się zabawy, konkursy i animacje prowadzone przez grupę Szczudlarze.pl.
Dla najmłodszych dużą atrakcją były
też oczywiście bezpłatne dmuchańce.

Komisja konkursowa po burzliwych
obradach wyłoniła 3 laureatów.
Przyznano także wyróżnienia.

Podsumowaliśmy także konkurs
„Moje ekologiczne Zawiercie”.

II miejsce zajęła SP nr 11, Pracę wykonali: Mateusz Abucki, Mikołaj
Koluch, Emila Zielińska i Marcel
Koronowicz

Na koniec na scenie zaprezentowali
się m.in. Dawid Artysta i Antony
Esca.

Konkurs kierowany był do uczniów
klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych
z Zawiercia. Zadaniem uczestników było wykonanie makiety przestrzennej - przedstawiającej dowolne
miejsce z terenu naszego miasta wykonanej z odpadów lub surowców
wtórnych.
Prace były wykonywane w grupach
3-4 osobowych. Do I etapu konkursu
zgłosiło się 8 szkół, ostatecznie wykonano i zgłoszono 13 prac konkursowych z 7 szkół.

Komisja konkursowa wybrała 6 najlepszych prac, które dostały się do II
etapu.

PORADY PRAWNE OD 50 ZŁ

I miejsce zajęła SP nr 5, Pracę wykonali: Maja Brewka, Szymon Nowak,
Jan Milejski

III miejsce zajęła SP nr 6, Prace
wykonali: Amelia Kaliszczak, Julia
Kaliszczak, Lena Chawuła, Amelia
Makieła

Komisja przyznała 3 równorzędne
wyróżnienia pozostałym pracom:

SP nr 2 - Pracę wykonały: Matylda
CIepichał, Vivienne Labocha, Nikola
Więckowska, Roksana Bakalarczyk
SP nr 5 - Pracę wykonali: Bartosz
Potykanowicz, Oliwia Pałęga,
Oliwier Wróbel, Oskar Nowak

SP nr 13 - Pracę wykonały: Amelia
Golenia, Zuzanna Czapla, Michalina
Czapla

Dla zwycięzców i wyróżnionych
przygotowano atrakcyjne nagrody,
a dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia. Przekazano również podziękowania nauczycielom
koordynatorom w poszczególnych
szkołach.
W II połowie 2022 r. planowana jest
wystawa ekologiczna, na której zaprezentowane zostaną wszystkie prace
zgłoszone do konkursu.

Organizatorem pikniku był Urząd
Miejski w Zawierciu (Wydział
G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j ).
Partnerzy: MOK, OSiR, ZGK
Sp. z o. o., KP Warta Zawiercie,
OSP Marciszów, MOPS, Referat
Rewitalizacji z Fundacją Sendzimira,
Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa,
Fundacja Lokalnie z Uśmiechem,
Agencja Roz woju Zawiercia,
Cukiernia Delowscy, Pizzeria
Mała Italia, Hurtownia Spożywcza
Cytrusek.
v zawiercie.eu
Zdjęcia: Paula Sobota

Kompleksowa oferta dla firm i osób fizycznych
Wysoki poziom świadczonych usług
Konkurencyjne ceny

ul. Południowa 3A
42-400 Zawiercie
TEL. 502 365 203

WWW.SALVOIURE.PL
KANCELARIA@SALVOIURE.PL
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Remont mieszkania w 2022 roku. Ile trzeba za niego zapłacić?
Według statystyk, najlepszymi miesiącami na przeprowadzenie remontu są maj, czerwiec i lipiec. W ubiegłym roku aż 85%
Polaków zdecydowało się na odświeżenie czy renowację mieszkania. Remont, to tuż za wakacjami, drugi w kolejności cel, na
jaki oszczędzamy. Ceny materiałów budowlanych rosną, inflacja galopuje. Czy to zatrzyma plany remontowe Polaków? Z jakimi
kosztami muszą się dziś mierzyć?
Koszt remontu mieszkania wcale nie taki oczywisty

Jedni decydują się przeprowadzić remont samodzielnie, inni wynajmują fachowców. Część osób oszczędza na materiałach, kiedy
inni nie wyobrażają sobie szukać oszczędności w jakości. I wreszcie,
niektórzy muszą sobie poradzić z remontem mieszkania o metrażu
100 m2, podczas gdy przed innymi stoi wyzwanie w postaci 50 m2.
Finalny koszt generalnego remontu może być więc różny i będzie
zależny od kilkunastu czynników, które należy wziąć pod uwagę,
tworząc wstępny kosztorys prac.

tzw. biały montaż. To dodatkowe
koszty, które należy uwzględnić
podczas tworzenia kosztorysu.
Remont mieszkania
– szacunkowa cena
z metr kwadratowy

W obliczu wszystkich zmiennych
trudno jednoznacznie powiedzieć, ile będzie kosztował remont
Nie ulega wątpliwości, że w 2022 roku za prace remontowe – a w za- mieszkania. – Trzeba mieć na
sadzie za materiały – zapłacimy więcej. Według danych, materiały uwadze dwie rzeczy. Po pierwsze,
budowlane podrożały w tym roku średnio o 30%. To wynik pandemii praktycznie zawsze najwięcej wyi szału na rynku nieruchomości, w czasie których inwestycje mocno damy na remont łazienki i kuchni,
przyspieszyły, a popyt znacznie przerósł podaż. Problemem staje się głównie ze względu na zakup korównież dostępność, ponieważ część materiałów jest dostępna w ogra- niecznych sprzętów, czy skuwaniczonej ilości. Z tymi problemami mierzą się nie tylko inwestorzy, nie płytek. Po drugie, wbrew poale i klienci indywidualni, a cała sytuacja oczywiście przekłada się zorom, im większy metraż mamy
do wyremontowania, tym mniej
na rosnące ceny budowy i remontów.
zapłacimy za pracę fachowców.
Co wpływa na cenę remontu?
– tłumaczy ekspert ds. realizacji
Jak wynika z symulacji przeprowadzonej przez portal rynekpierwotny. inwestycji w RealCo.
pl, planując dziś generalny remont mieszkania o powierzchni 50 m2
Ile kosztują
należy się liczyć z kosztami rzędu 94 tys. zł. To prawie 1900 zł za
poszczególne prace?
metr kwadratowy i o 1000 zł więcej niż trzeba było zapłacić za ten
sam zakres prac w ubiegłym roku. – Warto podkreślić, że przebieg Przyjrzyjmy się, ile mogą kosztoremontu mieszkania z rynku wtórnego jest nieprzewidywalny, w jego wać poszczególne prace remontowe, które wpływają na cenę końcową.
trakcie prawie zawsze natrafimy na niespodzianki czy utrudnienia. Zacznijmy od ścian i podłóg. Koszt usunięcia płytek waha się między
Nawet jeśli wstępny kosztorys obejmuje wszystkie prace, jakie mają 35-50 zł m2. Pozbycie się starych tynków będzie kosztowało około 25
zostać wykonane w danym lokalu, to z dużym prawdopodobieństwem zł m2, a za zrywanie parkietu zapłacimy średnio 30 zł m2. Wylewka
trafimy na niespodziewane wydatki, które pojawią się w trakcie re- i zrobienie gładzi to prace konieczne, by powierzchnia ścian i podmontu. Drobne z pozoru przeszkody czy nieuwzględnione detale łóg była równa. Średni koszt wylewki cementowej wynosi 80 zł/m2,
mogą wpływać na konieczność zmiany planów czy całej koncepcji. a anhydryt kosztuje od 70-150 zł m2. Z kolei nałożenie gładzi to
wydatek rzędu 35 zł m2, przy czym należy pamiętać, że za gruntowa- dodaje.
nie dopłacimy kolejne 8 zł/m2. Ceny obejmują robociznę i materiały.
Oczywiście wiele też zależy od stanu samego mieszkania. Jeśli właściciel musi mierzyć się z koniecznością usuwania grzyba, skuwaniem Koszt położenia nowych płytek w dużej mierze zależy od ich rodzaju.
płytek czy starej boazerii, to za remont finalnie przyjdzie mu zapłacić Najtaniej wychodzi glazura i gres – około 40-120 zł/m2. Nieco więcej
znacznie więcej. Sporo też kosztują podstawowe sprzęty AGD czy zapłacimy za terakotę – między 60 a 190 zł za 1 m2. Kafelki to także
konieczność fugowania i tutaj należy spodziewać się kosztów między

10-50 zł za m2 (wiele zależy od rodzaju wybranej fugi – cementowe
są znacznie tańsze niż epoksydowe).

Za malowanie ścian zapłacimy około 15 zł za m2, oczywiście należy
tu doliczyć jeszcze koszt samej farby. Doprowadzenie do porządku
podłóg będzie mniej lub bardziej kosztowne. Za ułożenie parkietu zapłacimy więcej (średnio 90-110 za m2). Panele są mniej pracochłonne,
dlatego i cena ich ułożenia będzie niższa – praca fachowców będzie
kosztowała około 30 zł/m2.

Na sam koniec zaznaczmy jednak, że ceny robocizny będą w dużej
mierze uzależnione od lokalizacji. Na koniec warto dodać, że większość kosztów jest znacznie wyższa w dużych miastach.

Galeria Płytek Optima
OFERUJEMY:
PŁYTKI CERAMICZNE I KAMIENNE
KAMIEŃ DEKORACYJNY
BETON ARCHITEKTONICZNY
NOWOŚĆ! FORNIRY KAMIENNE
42-400 ZAWIERCIE,
UL. PADEREWSKIEGO 120B
ul. Igna

cego P

aderew

cego
l. Igna

skiego

u
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rewsk
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Centrum Dystrybucji HAM Zawiercie

Hurtownia Spożywcza DABEX

Hurtownia Spożywcza Miś

42-400 ZAWIERCIE
UL. PADEREWSKIEGO 120B
501 855 645

Wybudujemy
dla Ciebie
Twój dom marzeń

+48 32 305 61 60
32-300 Olkusz ul. Krakowska 8
biuro@domydrewniane-zielinski.pl
www.domydrewniane-zielinski.pl
Domy Drewniane Zieliński
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Na ul. Roździeńskiego jest już nowy asfalt
Remont ulic Roździeńskiego i Wiejskiej w Porębie nabiera tempa. Przykład? Wykonana została
nowa nawierzchnia jezdni w postaci warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.Koniec z dziurami
i niedogodnościami. Jesienią tego roku po ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej w Porębie będzie
się jeździć naprawdę komfortowo. Wszystko za sprawą prowadzonego tutaj od kilku miesięcy gruntowego remontu. - Jesteśmy w mocno już zaawansowanej fazie remontu. Wykonawca
prac układa na obu ulicach nowy asfalt - informują przedstawiciele Urzędu Miasta w Porębie.
- Na warst w ie w iąż ącej będzie jeszcze układana warstwa
końcowa w postaci warst w y
ścieralnej z betonu asfaltowego
- zaznacza inspektor budowlany Barbara Czernik. Dodaje,
że równocześnie układana jest
podbudowa z kruszywa łamanego oraz nawierzchnia chodników i zjaz dów na posesje
(z kostki brukowej betonowej).

Ułożone zostały już także krawężniki po obu stronach jezdni.
- Pobocze zostanie uzupełnione
ziemią i rozplantowane - zaznacza Barbara Czernik.

tonowymi studniami rewizyjny mi, pr z yk a na l ik a mi oraz
w pusta m i u l ic zny m i, k tóre
będą odprowadzać wodę z powierzchni jezdni. Co więcej,
To jednak nie wszystko. Poza równocześnie z przebudową
nową nawierzchnią, przy uli- ulicy Roździeńskiego MPWiK
cach Roździeńskiego i Wiejskiej w ybudowa ł now y wodocią g
wykonana została nowa kana- z rur PE o średnicy 125 mm
lizacja deszczowa z rur PCW wraz z wymianą przyłączy, co
o średnicy 400 mm wraz z be-

wyeliminuje jakiekolwiek straty
wody.

- To jeszcze nie koniec inwestycji - podkreśla Urząd Miasta
Poręba. Zgodnie z umową termin
zakończenia prac przy ulicach
Roździeńskiego i Wiejskiej upływa
3 października bieżącego roku.
v umporeba.pl

•
•
•
•
•
•

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”.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

gospodarstwo rolne, dom
ok. 200 m kw, III kondygnacje,
z niezależnymi wejściami, stan surowo
zamknięty, położony w atrakcyjnym
miejscu w Chechle z szeroką 44 a
budowlaną działką oraz 62 a roli.

dom 200 m kw II kondygnacje,
podpiwniczony, zgarażemwbrylebudynku
orazpomieszczeniemgospodarczym, do
zamieszkania, położony na widokowej 19,4
a. w pełni ogrodzonej działce, gm. Bolesław,
Ujków Nowy.

Cena: 550 tys. PLN

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: 369 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: 269 tys. PLN

Cena: 265 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

M4 63 m kw, plus dwie piwnice,

mieszkanie M4 60 m kw, plus piwnica,

Mieszkanie bezczynszowe 70 m kw,

piwnica, położona III piętrze, z uroczym

balkon, położone na IV piętrze,

duży balkon, położone na III piętrze, do

dwa duże pokoje, kuchnia z jadalnią,

widokiem za okien, do zamieszkania,

z ładnym widokiem za okien, do zamieszkania,

zamieszkania, w świetnie skomunikowanym

łazienka, wc, plus strych i pomieszczenie

w świetnej lokalizacji nieopodal

w bardzo dobrej lokalizacji nieopodal

miejscu obok pętli autobusowej, sieci

gospodarcze, do zamieszkania,

centrum i wylotu na drogę 94.

przedszkola, szkoły podstawowej

sklepów, lasu oraz „Dolinki”.

nadające się również do prowadzenia

Osiedle Słowiki, Olkusz..

oraz LO na Osiedlu Młodych w Olkuszu.

Osiedle Młodych „Pętla” w Olkuszu..

działalności, w ścisłym centrum Łaz.

Cena: 360 tys. PLN

Cena: 319 tys. PLN

Cena: 310 tys. PLN

Cena: 219 tys. PLN

produkcyjnych, składów i magazynów. Bezpośrednio przy
drodze wojewódzkiej nr 790 z dostępem do mediów:

Cena: 389 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..

DO SPRZEDANIA

działka inwestycyjna 139 a w całości teren obiektów

położona w gminie Łazy.

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

Przestronne M5 z loggią 80 m kw, plus

DO SPRZEDANIA

prąd, woda, telekomunikacja, w kształcie kwadratu,

DO SPRZEDANIA
dom ok. 125 m kw, z garażem w bryle
budynku, podpiwniczony, do remontu,
położony na widokowej 8 arowej
w pełni ogrodzonej działce w uroczym
miejscu w Zalesiu Golczowskim
w gminie Klucze.
Cena: 369 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

działka 55 a, z czego budowlana ok. 10 a,

działka 25 a, z czego część budowlana ok. 15 a, pozostały

pozostała część Rola, pierwsza linia zabudowy, media:

fragment Rola, możliwość zabudowy dwoma domami

gaz doprowadzony na działkę, prąd, woda, kanalizacja przy

z dostępem do drogi asfaltowej, pierwsza linia zabudowy,

w drodze, z utwardzonym podjazdem,

media: gaz, prąd, woda, kanalizacja, położona w dobrze

położona przy drodze asfaltowej w malowniczym

skomunikowanym miejscu

i dobrze skomunikowanym miejscu w Bolesławiu..

w Ujkowie Nowym gmina Bolesław.

Cena: 220 tys. PLN

Cena: 189 tys. PLN

niepełnosprawnych, winda, prywatny parking,

Idealne miejsce pod gabinet, biuro, z uwagi na jego świetne

monitoring, alarm, w ścisłym centrum miasta Klucz.

usytuowanie. Centrum Olkusza.

DO WYNAJĘCIA
Hale produkcyjne 2 x 925 m2 wyposażone w suwnicę oraz
magazyny i pomieszczenia biurowo-socjalne o łącznej
powierzchni 3596 m2 teren w całości ogrodzony,
monitorowany, strzeżony. Możliwość dostosowania hali/
powierzchni pod przyszłego Najemcę!
Olkuszu niedaleko drogi krajowej 94.

Cena: 31 PLN/m2 netto

.Cena: 31 PLN/m2 netto

.Cena: 16 PLN/m2 netto

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA

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

Lokal użytkowy, 32 m2, składający się z dwóch pomieszczeń,

po remoncie, usytuowane w budynku o wysokim

usytuowany na I piętrze w reprezentacyjnym budynku

standardzie, dostosowanym do osób

nieopodal Starostw Powiatowego w Olkuszu.

Chcesz sprzedać lub wynająć Swój dom, mieszkanie, działkę?

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 WYNAJĘCIA
szeroka, 32 a działka położona na terenach P - Produkcja,
Składowanie, Magazynowanie z możliwością innego
zagospodarowania terenu oraz wydzieleniem mniejszej
części działki. Bardzo dobra lokalizacja, położona przy
ruchliwej drodze w Olkuszu.
.Cena: 5 PLN/m2 netto

Zapytaj o szczegóły • tel.: 882 554 688
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KRZYŻÓWKA

Poziomo:
1. W rękach alpejczyka
4. Mniejszy od Mondeo
7. Krótkie zimą
8. Dochody z biznesów
9. Poemat Andrzeja Bursy
10. Pętla sieci
11. Wielka miara przestrzenna
12. Mięta lub szałwia
13. Stan Laurel i Oliver Hardy w komediach
18. Np. lasso
19. „Broń” szydercy
21. Ład kosmiczny w chiń. filozofii klasycznej
22. Zbocza górskie
23. Tede lub Eminem
24. Germański duszek leśny
25. Część korony drzewa
26. Opiekun Ligii z „Quo vadis”

Pionowo:
1. Uparte zwierzę
2. ... Arafat, b. szef OWP
3. Zgryz dla tłumacza
4. Epikur lub Platon
5. Kaprys, dziwactwo
6. Wypływa w rejs
14. Stolica stanu Nebraska
15. Odźwierny w instytucji
16. Żywi się mlekiem matki
17. Widzimisię
19. Turystyczna wyspa gr.; Kerkira
20. Zastój w rokowaniach

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

„LATO DO WYNAJĘCIA” KAROLINA WILCZYŃSKA
Seniorzy do wynajęcia? To nie reality show, ale pomysł żywiołowych staruszków!
Gdy grupa absolwentów uniwersytetu trzeciego wieku kończy rok akademicki, ma
zdecydowanie zbyt wiele czasu.
Dziarscy seniorzy potrzebują zajęcia, które wypełni ich letnie dni. Jeden z nich wpada
na pomysł, by dać ogłoszenie w lokalnej prasie. Do wynajęcia w okresie wakacyjnym
oferują… siebie. Swoją energię, doświadczenie życiowe, mądre rady i dużo, dużo więcej.
Co wyniknie z tej nietypowej oferty? Czy bohaterowie są świadomi, czego się podejmują?
I najważniejsze… Czy znajdą się chętni, by wypożyczyć dziadków?
Daj się wciągnąć w klimatyczną opowieść, w której różnice pokoleniowe nie stanowią
żadnej bariery, a takie wartości jak troska, dobro i miłość okazują się ponadczasowe.

„MAMY TYLKO LATO” KLAUDIA BIANEK
Ona – zwyczajna dziewczyna. On – sławny wokalista.
Dwa kompletnie różne światy, które spotykają się pewnego gorącego lata.
Alicja jest studentką weterynarii. Chcąc zarobić na przeprowadzkę do dużego miasta,
zatrudnia się jako kelnerka w malowniczym ośrodku wypoczynkowym nad jednym
z mazurskich jezior. W tym samym miejscu członkowie popularnego zespołu Follow Your
Dreams organizują obóz muzyczny dla swoich fanów. Znani muzycy nie robią co prawda
na Ali wrażenia, ale ona na nich jak najbardziej. A szczególnie na Natanielu. Leader grupy
nie może przestać o niej myśleć od chwili, gdy po raz pierwszy zobaczył ją, kiedy plotła
wianek na łące rozgrzanej popołudniowym słońcem.
Dziewczyna długo wzbrania się przed nową relacją, ale w końcu daje chłopakowi szansę. Stawia jednak
warunek – ich związek skończy się wraz z ostatnim dniem wakacji. Ala bowiem nie wierzy, że dwójka ludzi
z tak różnych światów ma szansę na wspólną przyszłość. Ale czy da się z dnia na dzień przestać kogoś kochać?

„ZACHÓD SŁOŃCA NA SANTORINI. CIEMNIEJSZA STRONA GRECJI”
DIONISIOS STURIS
Autor opowiada intymną, bolesną, a zarazem uniwersalną historię o dojrzewaniu
i konstruowaniu własnej tożsamości, i o tym, co znaczy być Grekiem, być Polakiem,
lub w ogóle – mieć pochodzenie.
Apo pu ise? Skąd jesteś?– pytają siebie nawzajem Grecy, gdy chcą wiedzieć, z kim
mają do czynienia. To niewinne pytanie – o geografię, rodzinną wioskę, o ojca
– w ostatnich latach zyskało dodatkowe, mroczne oblicze: stało się okrzykiem
bojowym faszystów. Często było to ostatnie pytanie, jakie słyszały ofiary ksenofobicznej przemocy – imigranci i uchodźcy, ale też niewystarczająco „greccy” Grecy,
jak raper Pawlos Fisas, zabity przez nacjonalistów w 2013 roku – zanim zaczęły
się ciosy. Kiedy mordercy z partii Złoty Świt stanęli przed sądem, rozpoczęła się
walka o grecką demokrację.
Sturis wraca do Grecji bogatszy w doświadczenia z kilku lat dokumentowania jej losów i tworzy
opowieść dojrzałą, głęboką, porywającą w swojej odwadze i szczerości.
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WAKACJE 2022 – Bądźmy bezpieczni

Wakacje, to czas urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach i nad wodą. Bez względu na to, jak planujemy
spędzić najbliższe miesiące, zadbajmy o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.
Zanim zaplanujemy wyjazd
Coraz częściej planując urlop, korzystamy z ofert internetowych. Można wśród
nich znaleźć atrakcyjne ośrodki, hotele i pensjonaty, ale zdarzają się również
ogłoszenia, zamieszczone przez oszustów, którzy proponują nieistniejące
miejsca noclegowe, wyłudzając pieniądze w ramach zaliczek. Zatem zanim
przelejemy pieniądze za pobyt, warto zweryfikować, czy dany podmiot figuruje
w bazie urzędu marszałkowskiego, urzędu gminy lub miasta. Poszukajmy
obiektu na mapie internetowej, sprawdźmy jego stronę www i opinie osób,
które odwiedziły obiekt. Bezwzględnie powinniśmy sprawdzać organizatorów
i obiekty oferujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Można to zrobić w internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej www.
wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach,
koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny autokaru, który wiezie dzieci
na wakacje, można otrzymać bezpłatną informację, czy pojazd ma aktualne
badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
Zabezpieczenie mieszkania

Przed wyjazdem pomyślmy również o właściwym zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Sprawdźmy, czy wszystkie drzwi i okna (również piwniczne
i dachowe) zostały zamknięte. Pamiętajmy także o zabezpieczeniu garażu
i pomieszczeń gospodarczych oraz zakręceniu zaworów z wodą i gazem.

Poprośmy zaufaną osobę, by podczas naszej nieobecności zaopiekowała się
mieszkaniem. Podczas dłuższej nieobecności warto zadbać o to, by w naszej
skrzynce pocztowej nie gromadziła się większa ilość korespondencji, która
jest dla potencjalnego złodzieja sygnałem, że mieszkanie lub dom stoją puste.
Dobrym rozwiązaniem są programatory czasowe, dzięki którym w różnych
porach dnia w mieszkaniu zapala się światło, co stwarza pozory obecności
domowników.
Bezpieczeństwo w podróży

Jeśli planujemy podróż samochodem, sprawdźmy wcześniej jego stan techniczny, ustawienie świateł i wyposażenie. Obowiązkowo w aucie powinna
znajdować się gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy, ale warto też zadbać o inne
przedmioty, takie jak apteczka czy kamizelka odblaskowa. Z uwagi na wzmożony ruch na drogach, warto przygotować się wcześniej i pomyśleć o drogach
alternatywnych. Dzięki temu, w przypadku utrudnień na drodze, spowodowanych pracami drogowymi czy zdarzeniem drogowym, będziemy mogli
pojechać inną drogą.
W dłuższą trasę warto wyjechać wypoczętym. Analizując czas, w jakim
chcemy przejechać zaplanowany dystans, powinniśmy przewidzieć przerwy,
które pozwolą nam pokonać zmęczenie i odpocząć od siedzącej pozycji.

Korzystając ze środków komunikacji publicznej, zachowajmy szczególną
ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.: na dworcach kolejowych, lotniskach, w zatłoczonych pociągach i autobusach. Podróżując koleją,
unikajmy pustych przedziałów, starajmy się też nie spać w trakcie podróży.
Cenne przedmioty, pieniądze, dokumenty starajmy się trzymać przy sobie.
Pamiętajmy, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi nie tylko utratą naszego
mienia, ale również może spowodować wszczęcie alarmu przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
Nad wodą i w górach

W okresie letnim niestety dochodzi również do większej liczby utonięć.
Najczęstszą przyczyną utonięć jest brawura, słabe rozpoznanie zbiornika
wodnego, brak umiejętności lub odpowiedniego przygotowania do pływania.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że jedną z głównych przyczyn utonięć był spożywany przed wejściem do wody alkohol. Spędzając czas nad wodą lub w górach korzystajmy jedynie z wyznaczonych szlaków oraz strzeżonych kąpielisk
i miejsc wyznaczonych do kąpieli, a rodzaj aktywności dostosujmy do swoich
umiejętności i możliwości psychofizycznych. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, stosujmy się również do uwag i zaleceń ratownika. Unikajmy kąpieli
po spożyciu alkoholu, po wytężonym wysiłku fizycznym lub bezpośrednio po
posiłku, zachowajmy również ostrożność podczas kąpieli po długotrwałym
przebywaniu na słońcu. Zwracajmy szczególną uwagę na bawiące się na brzegu
dzieci. Przed wyjściem w góry zapoznajmy się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą pogody. Zadbajmy o odpowiednie ubranie, obuwie i wyposażenie (np. prowiant i napoje, mapę i kompas, latarkę, podręczną apteczkę oraz
telefon komórkowy z naładowaną baterią i zapisanymi numerami alarmowymi).
Wchodząc do wody, zwracajmy uwagę na znaki i tablice informacyjne.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone
są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów
z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i zainteresowanie, w maksymalnym
stopniu uczestnicząc w spędzaniu przez nie wolnego czasu. Warto porozmawiać
z dzieckiem o bezpiecznych zachowaniach podczas wypoczynku, uczulić na
zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami, nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego (np. podczas jazdy rowerem) czy sięganiem po
różnego rodzaju używki. Zainteresujmy się, z kim nasza pociecha spędza czas
poza domem. Monitorujmy na bieżąco aktywność naszych dzieci w Internecie.
Nauczmy dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
a także uczulmy na zagrożenia związane z nawiązywaniem nowych znajomości on-line. Ostrzegajmy dzieci, by nie udostępniały w sieci swoich danych,
zwłaszcza adresu i numeru telefonu.

Kontakt z Policją
Zachęcamy, aby podczas wakacji korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która
ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Aplikacja zapewnia
każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach
telefonów policyjnych obiektów. Dzięki temu będąc nawet w miejscu, którego dobrze nie znamy, z łatwością odnajdziemy najbliższą jednostkę policji
i skontaktujemy się z nią jednym kliknięciem. „Moja Komenda” dostępna jest
na telefony z systemem iOS oraz Android. Można ją bezpłatnie pobrać w App
Store i Google Play. Usługa została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te zagrażające życiu lub zdrowiu.
W nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Drugim przydatnym narzędziem służącym poprawie bezpieczeństwa nie tylko
w okresie wakacji jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. „Mapa” zaprojektowana tak, aby bezproblemowo mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Za pomocą interaktywnej strony internetowej można przekazywać informacje
o zagrożeniach występujących w okolicy. Wszystkie z nich są sprawdzane przez
Policję, a potwierdzone – nanoszone na mapę, podobnie jak informacje o zagrożeniach pochodzące z policyjnych systemów informatycznych. Dzięki temu
w każdej chwili mamy możliwość sprawdzenia, czy w okolicy jest bezpiecznie,
jak również poinformowania o zaobserwowanych przez nas niepokojących
sytuacjach. Pamiętajmy jednak, że narzędzie to nie służy do informowania o nagłych wypadkach. W sytuacjach pilnych powinniśmy dzwonić na numer 112.

Wakacje
w Łazach
2022

W każdy poniedziałek wakacji o godz.
10:00 zapraszamy dzieci na wspaniałą wakacyjną przygodę podczas
której będzie można zapoznać się
z najpiękniejszymi miejscami świata.
• 04.07 FashionDay – zajęcia krawieckie (od 10 r. ż.) budynek KTS
• 11.07 Football Academy – zajęcia sportowe (od 7 r. ż.)
boisko sportowe na osiedlu Podlesie
• 18.07 Miasto sztuki – malarstwo w plenerze (od 7 r. ż.)
teren przed budynkiem KTS
• 25.07 Święto obcowania ze sztuką – teatr (od 4 r. ż.)
skwer przy ul. Częstochowskiej
• 01.08 Jak podają amerykańscy naukowcy
– zajęcia naukowe (od 7 r. ż.) budynek KTS
• 08.08 Kolorowa Ukraina – zajęcia artystyczne (od 5 r. ż.) budynek KTS
• 22.08 W świecie Mangi – tworzenie komiksów (od 7 r. ż.) budynek KTS
• 29.08 Kocham Cię Polsko – warsztaty kulinarne (od 7 r. ż.) budynek KTS

Zapisy na zajęcia pod
nr tel. 32 67- 29- 422 wew. 147 lub 727-474-484
Zajęcia odbywać się będą w budynku KTS (ul. Spółdzielcza 2)
oraz w plenerze (zbiórka przy budynku KTS).
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Reklamy

• PRACA •

ZATRUDNIMY MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO
tel.: 697 319 424
MaChina Paweł Bretner
KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH
OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

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

TEL: 692 148 703

WIKBUD

• 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

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

Firma EFEKT

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 519 575 126
NIE CZEKAJ!
ZAREKLAMUJ SWÓJ
BIZNES!

REKLAMA W GAZECIE
☎ 510 190 038

POLICJA
KRADZIEŻ PLECAKA Z DOKUMENTAMI ORAZ PIENIĘDZMI
Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu poszukują mężczyzny który, dokonał zaboru
w celu przywłaszczenia plecaka wraz z dokumentami.
W Dniu 04 kwietnia 2022 roku w Zawierciu przy ulicy 11 Listopada 2/4 nieznany mężczyzna wchodząc do budynku firmy
MN Trading dokonał zaboru w celu przywłąszczenia plecaka
wraz z dokumentami w postaci : dowodu osobistego, prawa
jazdy, dowodu rejestracyjnego od pojazdu, karty bankomatowej, karty nfz oraz pieniędzy w kwocie 150zł.
Właściciel pozostawił plecak w budynku firmy w jadalni podczas przerwy, około godziny 9:20 - 9:30 nieznany sprawca został zarejestrowany przez kamery monitoringu znajdujące się
na terenie placu przy rampie załadunkowej.
Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy prosimy kierować do Wydziału Kryminalnego KPP
Zawiercie tel. wew. 8535 280, e-mail kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl informacje można również przekazać bezpośrednio do policjanta prowadzącego czynności tel. 47 85 35 389.

KRADZIEŻ NA STACJI PALIW
Policjanci poszukują kierowcy samochodu marki Toyota Rav4,
który na stacji paliw przy ul. Wojska Polskiego 48 w Zawierciu dokonał kradzieży paliwa. Mężczyzna zatankował pojazd
i odjechał nie płacąc za nie. Samochód nie miał tablic rejestracyjnych a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery
monitoringu stacji paliw.
W dniu 13.05.2022 roku o godzinie 11:41 mężczyzna zatankował paliwo (95PB) oraz gaz (LPG) na stacji Orlen przy ulicy
Wojska Polskiego 48 w Zawierciu a następnie odjechał nie
płacąc za nie.
Sprawca poruszał się pojazdem marki Toyota model Rav4 koloru złotego bez założonych tablic rejestracyjnych. Wizerunek
mężczyzny został zarejestrowany przez obecne kamery monitoringu na stacji paliw.
Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy lub pojazdu, którym się poruszał prosimy kierować do
Wydziału Prewencji KPP Zawiercie tel. wew. 8535 260, e-mail prewencja@zawiercie.ka.policja.gov.pl informacje można również przekazać bezpośrednio do policjanta prowadzącego czynności tel. 47 85 38 354.

DWA MIESIĄCE ARESZTU ZA KRADZIEŻ ROZBÓJNICZĄ
Mężczyzna przychodził do sklepu, a następnie bez płacenia za
towar, wychodził z nim z lokalu.
Na terenie Kromołowa doszło do dwóch kradzieży rozbójniczych. Dnia 7.06.br. około godziny 22:00 do jednego ze sklepów spożywczych przyszedł mężczyzna. Nie płacąc za towar,
wyszedł z lokalu z papierosami, piwem i zapalniczką o łącznej
wartości prawie 50 zł. Ekspedientka wybiegła za mężczyzną
ze sklepu i została zaatakowana. Była szarpana i kopana. Kolejnego dnia przed godziną 07:00 sytuacja się powtórzyła. Do
tego samego lokalu ponownie przyszedł 54-latek. I tym razem
zabrał czteropak piwa i butelkę napoju gazowanego wartych 30 zł. Tym razem zareagowała inna sprzedawczyni,
którą mężczyzna szarpał, popychał i uderzył ręką w twarz. Zareagowali świadkowie, którzy ujęli mężczyznę
i wezwali na miejsce policyjny patrol. Mieszkaniec Zawiercia został zatrzymany. Wczoraj zawierciański sąd zdecydował o izolacji mężczyzny na okres 2 miesięcy. Dziś sprawca trafił do aresztu. Kodeks karny za przestępstwo
kradzieży rozbójniczej przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ NURD
7 czerwca policjanci z drogówki prowadzili działania
„NURD” Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to grupa najbardziej narażona na niebezpieczeństwo na drodze.
Z myślą o poprawie ich bezpieczeństwa policjanci zwracali
szczególną uwagę na zachowanie kierujących w rejonach
przejść dla pieszych. Obserwowali także czy przechodnie
i rowerzyści sami nie przyczyniają się do niebezpiecznych
sytuacji na drogach.
W trakcie działań zawierciańscy policjanci ujawnili łącznie 72
wykroczenia, z czego 51 popełnili kierujący, a 21 piesi. Wśród
przewinień kierowców dominowało przekroczenie prędkości
w rejonie przejść dla pieszych. Aż 33 osoby nie zdjęły nogi z gazu, dojeżdżając do tych miejsc. Jedna osoba
wyprzedzała w rejonie przejścia dla pieszych inny pojazd, a 17 pozostałych kierowców wykazało inne nieprawidłowe zachowania w stosunku do pieszych. 19 przechodniów przechodziło przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, a 2 pozostałe osoby popełniły inne wykroczenia drogowe. Policjanci ukarali mandatami 38 kierujących i 12 pieszych. 9 przechodniów zostało pouczonych, podobnie jak 13 kierujących pojazdami. Mundurowi
ujawnili także 9 innych wykroczeń, w tym 2 nietrzeźwych rowerzystów. Rekordzista miał 2,7 promile alkoholu
w organizmie. Obaj nietrzeźwi kierujący jednośladami zostali ukarani mandatami w wysokości 2,5 tys. zł.

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

Informacje
• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ

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

v „MINIONKI: WEJŚCIE GRU”
• 2-6 lipca godz. 11:00, 16:00, 18:00
• 7 lipca godz. 14:00, 16:00, 18:00
• 8-12 lipca godz. 11:00, 16:00, 18:00
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• PROTEZY
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ
• PROTEZY ZĘBOWE

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6 • NAKŁADKI DO
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

WYBIELANIA

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

HIRUDOTERAPIA - LECZENIE PIJAWKAMI
• Profesjonalna pomoc
w likwidowaniu różnych dolegliwości
• Certyfikat pochodzenia pijawek lekarskich
• Dyplomowany Hirudoterapeuta

TEL. 783 614 732

mgr Tomasz Kowalczyk
prawnik, doradca prawny, mediator

TEL. 502 365 203
www.salvoiure.pl
kowalczyk@salvoiure.pl

Kompleksowa obsługa pogrzebów
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 28, 42-400 Zawiercie
Całodobowo: tel. 780 121 163 • 780 151 866
www.kalinski24.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.

ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie,
tel: 32 6 70 26 06 • 6 02 395 436
e-mail: biuro@e-domax.pl • www.e-domax.pl

DO SPRZEDANIA

Kontener Budowlany
w dobrym stanie.
Dł. 6 m, szer. 2,5 m, wys. 2,5 m.
Cena: 8,5 tys. PLN
gwarekzawiercianski@wp.pl
GwarekZawiercianski

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

510 190 038
www.gwarek-zawiercianski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 43, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

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.
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Reklamy

AKUMULATORY

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

Czynne: Pon. - Pt. 700 - 2000
Sob. 700 - 1400

CIĄGOWICE

znajdź nas na

Facebooku

Sprzedaż • Serwis • Wymiana
Zapraszamy do autoryzowanej
stacji obsługi akumulatorów

MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

Ciągowice, ul. 1 Maja 40
tel. 32 671-90-41 • tel. kom. 502-034-851
www.startbat.pl

tel. 32 646 62 84

Czynne:

ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy • oskplazy@interia.pl
Z TĄ REKLAMĄ
MOŻLIWY
RABAT DO 10%
NA WYBRANE
PRODUKTY*

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

* szczegółowe
informacje w sklepie

OKNA KOSIM

Bez przerwy od ���� roku.
ul. Zawierciańska �,
��-��� Klucze
tel: (��) ��� �� ��
kom: +�� ��� ��� ���
mail: biuro@okna-kosim.pl

DLA NAS LICZY SIĘ JAKOŚĆ
I ZADOWOLENIE KLIENTA
Dowiedz się więcej na www.okna-kosim.pl

EKOPAL XXI Tomasz Rudy
SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

• ZŁOM STALOWY
• ŻELIWO
• METALE KOLOROWE
Łazy
ul. Brzozowa 29
pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

ATRAKCYJNE CENY!

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

608 394 729 • 608 342 273

tel. 603 387 695
Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

z operatorem lub bez

ZWYŻKA 21 m
MINIŁADOWARKI
MINIKOPARKI
WIERTNICA
MŁOT WYBURZENIOWY
WYWROTKA oraz HDS

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

Godziny otwarcia:

WYNAJEM
I WYPOŻYCZALNIA
•
•
•
•
•
•

Pon. - Pt. 9.00 - 18.00
Sob. 9.00 - 13.00

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

USŁUGI ROZSIEWU
pylistych i granulowanych
nawozów wapiennych
TEL: 606 322 291

