
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.

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

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

BIURO RACHUNKOWE

KOMPLEKSOWEUSŁUGI KSIĘGOWE I PRAWNE

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

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

DACHY
PRODUCENT

• BLACHY TRAPEZOWE
• BLACHODACHÓWKI
• OBRÓBKI DEKARSKIE
• RYNNY
• AKCESORIA
• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• WŁASNY TRANSPORT

REAL
IZAC

JA

W 24 GOD
Z.

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

PokryciaDachoweSosnowski

Grabiec 27
42-445 Szczekociny

MOSKITIERY

POGWARANCYJNY SERWIS OKIEN

okienne i drzwiowe przeciw owadom
tel. 882-007-801

mail: biuro@pphuvelum.pl

Giebło Kolonia,
ul. Zawierciańska, 42-440 Ogrodzieniec
pon. - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 16.00

Tel.: 889 595 998 • 888 257 803

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

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

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

Tel. 884-096-113
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www.gwarek-zawiercianski.pl

GwarekZawiercianski

gwarekzawiercianski@wp.pl

510 190 038,  698 805 242 
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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

OTWARCIE „ZAKŁADU AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ – SPEŁNIENI W PRACY”

W 7 lipca 2022r. odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej. 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w partnerstwie z Gminą Zawier-
cie realizuje projekt pn. „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy”, 
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego 
programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest re-
habilitacja społeczno – zawodowa 
osób z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu utwo-
rzono pierwszy na terenie po-
wiatu zawierciańskiego, Zakład 
Aktywności Zawodowej zaj-
mujący się działalnością wy-
twórczo – usługową w dwóch 
lokalizacjach. Główna lokalizacja 
mieści się w Łazach, która trudni 
się działalnością wytwórczo – 
usługową. Zakład został wyposa-
żony w nowoczesną przemysłową 
pralnię chemiczną, którą można 
było podziwiać podczas zwie-
dzenia obiektu. Pralnia zatrudnia 
40 osób z niepełnosprawnością. 
Zakład Aktywności Zawodowej 
to ogromna szansa na rozwój za-
wodowy osób niepełnosprawnych, 
w tym mieszkańców naszej gminy, 
którzy znaleźli tam zatrudnienie. 
Podczas zwiedzania ZAZ można 
było podziwiać prace artystyczne 
wykonane przez uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
na które również uczęszczają nasi 
mieszkańcy. 
Druga lokalizacja powstała 
w Witowie filia głównie trudni 
się w usługach cukierniczo - ca-
teringowych oraz rękodzielniczo 
- porządkowych. 

Projekt zwiększy dostęp do miejsc 
pracy osób wymagających spe-
cjalnego dostosowania warunków 
do ich potrzeb psychofizycznych. 
Pozwoli osobom z niepełnospraw-
nościami na pełnowartościowy 
udział w życiu społecznym – uzy-
skanie zatrudnienia.
Gratulacje i życzenia w imieniu 
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego 
przekazała Bożena Szydlik, 
naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych w Starostwie 
na ręce Zarządu Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Dobroczynnego: 
Prez esa Jer z ego Latosa i  
Wiceprezes Beaty Szczygieł.
Gratulacje wraz z upominkiem 
w imieniu Gminy Ogrodzieniec 
przekazała Pani Maria Milejska 
Sekretarz Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec oraz Pani Dorota 
Słodek Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ogrodzieńcu na 
ręce Zarządu Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Dobroczynnego 
P r e z e s a  J e r z e g o  L a t o s a 
i Wiceprezes Beaty Szczygieł.
Z ramienia Gminy Włodowice 
w uroczystości udział wzięli 
Małgorzata Konarska Sekretarz 
Gminy, Barbara Okraska Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Stanisław Ibek 
Przewodniczący Rady Gminy. 
Gratulujemy tak wspaniałego 
obiektu, a pracownikom ZAZ 
życzymy wiele radości i satysfakcji 
z wykonywanej pracy.

SP NR 2 Z DUŻYM DOFINANSOWANIEM
43 470 zł - taką kwotą dofinansowania pochwalić się może Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Porębie. Na co placówka wyda te pieniądze?
Starania nie poszły na marne. - 
Jest nam niezmiernie miło poin-
formować, że otrzymaliśmy kwotę 
43 470 zł. (w tym wkład własny 
wynoszący 8 750 zł) w ramach 
Rządowego programu na lata 
2020-2024 „Aktywna tablica” 
- mówi Małgorzata Dychus, dy-
rektor porębskiej SP nr 2.

Monitor interaktywny, 
drukarka 3D i wiele innych

Szkoła ma już plan wydania 
otrzymanej kwoty dofinanso-
wania. Co zamierza kupić? - 
Wybrane zestawy nowoczesnych 
programów terapeutycznych 
wraz z monitorem interaktyw-
nym, laptopem, długopisami 
i drukarką 3D oraz pakietem 
multimedialnym gier i progra-
mów rewalidacyjnych - wylicza 
Małgorzata Dychus. Wyjaśnia, 
że te ostatnie wspomogą proces 
terapii i diagnozy zaspakajając 
potrzeby szkolnych grup tera-
pii - uczniów ze Specjalnymi 
Potrzebami Edukacyjnymi (red.: 
tzw. SPE są przyporządkowane 
konkretnym typom niepełno-
sprawności, które może wystę-
pować w postaci wad zmysłów, 
dysfunkcji narządów słuchu, 
niepełnosprawności ruchowej, 
upośledzenia umysłowego czy 
niedostosowania społecznego czy 
w postaci specyficznych trudno-
ści w uczeniu się).

Pomoce naukowe służą 
do pracy stacjonarnej, 

ale i zdalnej

Co ważne, za-
kupione przez 
porębską pod-
stawówkę po-
moce będą mogły 
zostać wykorzy-
stane w pracy 
stacjonarnej oraz 
zdalnej, hybrydo-
wej, na zajęciach 
indywidualnych 
i grupowych. - 
Tak, aby zwięk-
szyć zaangażo-
wanie uczniów 
do pracy na zaję-
ciach - podkreśla 
dyrekcja szkoły.
Nowoczesne programy tera-
peutyczne, które pojawią się 
w porębskiej szkole, zapewnią 
uczniom wysoką jakość kształ-
cenia, adekwatną do indywi-
dualnych potrzeb. - Ponadto 
zastosowanie specjalistycznych 
programów i narzędzi do terapii 

w czasie zajęć rewalidacyjno-
-kompensacyjnych wpłyną na 
wyrównanie szans edukacyj-
nych uczniów z SPE co lepiej ich 
przygotuje na samodzielne funk-
cjonowanie w społeczeństwie - 
mówi Małgorzata Dychus.

 v zawiercie.eu

Święto Policji w 100. rocznicę 
utworzenia Policji Województwa Śląskiego

7.07.br w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu odby-
ła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji, przypadającego 
w 100. rocznicę utworzenia Policji Województwa Śląskiego.
W urocz ystośc i  uczestn i-
czy ł Zastępca Komendanta 
Wo j e w ó d z k i e g o  Po l i c j i 
w Katowicach insp. Artur 
Bednarek.
Życzenia w imieniu Samorządu 
Powiatu Zawierciańsk iego 
dla policjantek, policjantów 
i pracowników cywilnych KPP 
Zawiercie na ręce Komendanta 
Powiatowego Policji w Zawierciu 
insp. Jacka Kurdybelsk iego 
złożył Starosta Zawierciański 
G a b r i e l  D o r s  w s p ó l n i e 
z Przewodniczącą Rady Powiatu 
Zawierc iańsk iego Barbarą 
Laskowsk ą ,  Wices ta ros t ą 
Z aw ie r c i a ń sk i m Pa w łem 
Sokołem i Barbarą Kozioł, 
Członkiem Zarządu Powiatu.
Starosta podziękował za za-
angażowanie i służbę na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu zawierciańskiego, ży-
czył wytrwałości, skuteczności 
w działaniach, dobrego zdrowia, 
a także wszelkiej pomyślności 
w życiu zawodowym i osobistym.
Życzenia przekaza l i także 
prez ydent ,  burmist rzow ie 
oraz wójtowie gmin powiatu 
zawierciańskiego.
W imieniu Posłów na Sejm RP, 
którzy uczestniczą w 58 posie-
dzeniu Sejmu RP, życzenia prze-
kazali ich asystenci.

To był z pewnością szczególny 
dzień dla wszystkich policjantek 
i policjantów, którzy dziś otrzy-
mali akty mianowania na wyższe 
stopnie, które wręczali zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach insp. 

Artur Bednarek oraz Komendant 
Powiatowy Policji w Zawierciu 
insp. Jacek Kurdybelski.
Wszystkim gratulujemy!

 v zawiercie.powiat.pl

Informacje



3

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2499 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

Kolejne miliony złotych trafią do  
powiatu i gmin powiatu zawierciańskiego

Kolejne miliony złotych trafią do powiatu i gmin powiatu zawierciańskiego 
– III edycja Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych – PGR. W dniu 18 lipca br. przed Starostwem Powiatowym 
w Zawierciu odbyła się kolejna konferencja prasowa z udziałem Parlamen-
tarzystów naszego regionu.
Zaproszonych gości powitał 
Starosta Zawierciański Gabriel 
Dors.
Wśród nich obecni byli Posłowie 
na Sejm RP: Ewa Malik, Danuta 
Nowicka i Waldemar Andzel, 
który poinformował, że w ra-
mach – III edycji Rządowego 
F u n d u s z u  P o l s k i  Ł a d 
w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych – PGR, woj. ślą-
skie otrzyma środki w wysokości 
207 mln zł. 
P o w i a t  Z a w i e r c i a ń s k i 
–  S t a r o s t w o  Po w i a t o w e 
w Zawierciu otrzymało 2,94 mln 
zł na przebudowę dróg powiato-
wych w Gminie Kroczyce.
Gmina Irządze, którą reprezen-
tował Wójt Jan Molenda otrzy-
mała 2,45 mln zł na przebudowę 
drogi powiatowej nr DP 1114 S 
w miejscowości Wygiełzów.
Gmina Ogrodzieniec otrzymała 
2,744 mln zł na modernizację 
infrastruktury turystyczno-kul-
turalnej - Sekretarz Ogrodzieńca 
Maria Milejska dziękowała za 
możliwość otrzymania tych 
środków.
W i m ien iu  m ie s zk a ńców 
Sekretarz Miasta i Gminy Pilica 
Joanna Ślusarczyk podzięko-
wała za otrzymane 1,274 mln zł 
na przebudowę drogi gminnej 

w miejscowości Kidów – działka 
nr 246.
Gmina Szczekociny otrzymała 
1,764 mln zł na przebudowę 
drogi w Siedliskach. Na spotka-
niu obecny był Sekretarz Miasta 
i Gminy Szczekociny Artur 
Gąsior.
Gmina Włodowice otrzymała 
1,96 mln zł na wymianę instala-
cji elektrycznej oraz budowę in-
stalacji fotowoltaicznej w Szkole 
Podstawowej w Rudnikach. Za 
otrzymane środki podziękował 
Wójt Gminy Włodowice Adam 
Bogdan Szmukier.
Źródło: zawiercie.powiat.pl
Wiceprez ydent Zaw ierc ia 
Ma łgorzata Benc dz ięko-
w a ł a  R z ą dow i  M ateu s z a 

Morawieckiego za otrzymane 4,9 
mln zł na dobudowę hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej nr 
13 w Zawierciu - Kromołowie.
Gmina Żarnowiec reprezento-
wana przez Wójta Grzegorza 
Scelinę otrzymała 1,96 mln zł 
na termomodernizację budynku 
remizy OSP Udórz.
W konferencji uczestniczyli rów-
nież: Wicestarosta Zawierciański 
Paweł Sokół, Członek Zarządu 
Pow iat u Ba rba ra  Koz io ł , 
Sekretarz Powiatu Tomasz 
D z i e r ż a n o w s k i ,  R a d n y 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
Mariusz Golenia i Naczelnik 
Wydziału Geodezji Starostwa 
Powiatowego w Zawierc iu 
Paulina Pietras.

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

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

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

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

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

C

ZY
NNE

CAŁĄ DO

B
Ę24h

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

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

CENY
JUŻ OD 10 zł/m2

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

28.07 - 29.07 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

30.07 - 21.07 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64 

1.08 - 2.08 Apteka ul. Reyminta 1 32 670 78 21

3.08 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

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

5.08 - 6.08 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

7.08 - 8.08 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61

9.08 - 10.08 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

11.08 - 12.08 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

13.08 - 14.08 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

15.08 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

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

17.08 - 18.08 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

19.08 - 20.08 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

21.08 - 22.08 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

23.08 - 24.08 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

25.08 - 26.08 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

27.08 - 28.08 Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

29.08 - 30.08 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

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

KĄCIK KULINARNY

Ciasto jogurtowe z truskawkami z olejem rzepakowym
W moim przepisie ciasto jest z truskawkami jednak kombinacje użytych 
owoców mogą być różne, do przepisy świetnie zadają się takie dodatki jak 
rabarbar, jagody, maliny, śliwki, morele czy brzoskwinie.
Składniki:
• 0,5 szklanki oleju rzepakowego
• 1 szklanka mąki pszennej
• 1 szklanka mąki pełnoziarnistej
• 150 ml jogurtu naturalnego 0%
• 1/2 szklanki cukru brązowego + 2 łyżki do posypania ciasta
• truskawki – kilkanaście sztuk
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
• 2 łyżeczki cukru waniliowego domowego
• 4 jajka
Suche produkty wymieszać w misce łyżką, po chwili dodać pozostałe składniki 
i raz jeszcze wymieszać łyżką. Formę wyłożyć papierem do pieczenia, wlać do 
niej ciasto. Na cieście ułożyć przekrojone na pół ( wcześniej umyte) truskawki, 
posypać cukrem. Piec w nagrzanym do 170 C piekarniku przez 45-50 minut!

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

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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NASZA GMINA W PROGRAMIE DZIAŁAJ LOKALNIE 2022
W dniu 6 lipca w Zawierciu odbyła się Gala Odpowiedzialnego Biznesu zorganizo-
wana przez Centrum Inicjatyw Lokalnych, podczas której wręczone zostały granty 
tegorocznym zwycięzcom konkursu Działaj Lokalnie. 
Program jest finansowany przez 
Polsko – Amerykańską Fundację 
Wolności i organizowany przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce. Na terenie powiatów 
zawierciańsk iego, myszkow-
skiego i będzińskiego realizowany 
jest przez Centrum Inicjatyw 
Lokalnych. W ramach programu 
do wnioskodawców trafiło 44 000, 
00 zł. Po raz kolejny grant w kwo-
cie 5 000 złotych otrzymała Gmina 
Włodowice. Wnioskodawcą pro-
jektu pt. „Historia kołem się toczy, 
a za mundurem panny sznurem” 
jest Gminna Biblioteka Publiczna 
we Włodowicach. Projekt re-
alizowany będzie przy współ-
pracy Koła Gospodyń Wiejskich 

w Parkoszowicach, 
Gminnego Ośrodka 
Kultury i Świetlicy 
Ś r o d o w i s k o w e j 
we Włodowicach. 
Uroczystego wrę-
czenia grantu na-
szej Gminie  do-
k o n a ł   P r e z e s 
CIL Paweł Abucki, a odebrały 
go Aneta Wieczorek Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Gminnego Ośrodka Kultury 
we Włodowicach oraz Wiesława 
Biała Przewodnicząca KGW 
w Parkoszowicach. Wręczono 
również uroczyście podziękowania 
dla gmin partnerskich. W imieniu 
Wójta Gminy podziękowania dla 

naszej Gminy odebrała Sekretarz 
Gminy Małgorzata Konarska, 
przekazując wyrazy uznania dla 
Centrum Inicjatyw Lokalnych 
i równie serdeczne podziękowania 
za okazane wsparcie i możliwość re-
alizacji kolejnego bardzo ciekawego 
projektu dla naszych mieszkańców.

 v wlodowice.pl

Brawa dla mieszkanki  
Poręby. Co takiego zrobiła?

- To postawa zasługująca na wielkie pochwały - podkreśla 
burmistrz Poręby Ryszard Spyra. Mowa o jednej z mieszkanek, 
która dobrowolnie sprząta tereny leśne w naszym mieście.
Mimo, że nie zaoszczędzimy na 
tym ani grosza (obowiązek opłat 
za odbiór odpadów dotyczy każ-
dego), wciąż zdarzają się sytuacje, 
gdy ktoś wywozi śmieci do lasu. 
Skutki są opłakane. Śmieci niszczą 
glebę, trują zwierzęta. Nie mówią 
już o wizualnym efekcie.

Kamera nagra sprawcę

Władze Poręby błyskawicznie re-
agują na wszelkie alarmy miesz-
kańców o tym, że gdzieś podrzu-
cono odpady. Co więcej, w kilku 
miejscach - na terenach miejskich 
- zamontowano również kamery 
monitoringu. - Dzięki jednej 
z kamer, udało się nawet ukarać 
sprawcę wykroczenia polegają-
cego na podrzucaniu odpadów do 
lasu - podkreślają przedstawiciele 
Urzędu Miasta w Porębie. Mimo 
to śmieci w lasach to wciąż nie-
rzadki widok. 

Postawa na medal

Tym bardziej na wielką pochwałę 
zasługuje to, co robi jedna z miesz-
kanek Poręby. - Pani Hanna, 
wybierając się na spacer do lasu, 
bierze ze sobą również worek 
i zbiera śmieci. Dobrowolnie, 
z powodu własnej wrażliwości na 
piękno środowiska - mówi Renata 
Otręba, inspektor ds. środowiska 
w Urzędzie Miasta w Porębie. 
Dodaje, że pani Hannie często 
towarzyszy mąż. Worki zosta-

wiają na skraju lasu i dzwoniąc do 
Urzędu Miasta proszą o ich od-
biór. - To postawa godna wszel-
kich pochwał i naśladowania - 
mówi wprost burmistrz Ryszard 
Spyra. Dodaje, że wszystkim, na 
sercu leżeć powinno dobro śro-
dowiska. - Wszyscy chcemy żyć 
w pięknym, czystym mieście. 
Dbajmy nie tylko o to, by nie 
zostawiać śmieci byle gdzie, ale 

także o to, by je segregować. Nie 
jest to trudne, a pozwala nam za-
dbać o nasze dobro i dobro przy-
szłych pokoleń - mówi burmistrz 
Poręby.
Zachęcamy wszystkich, którym 
dobro naszej planety leży na sercu, 
by zgłaszali dzikie śmietniska od-
powiednim służbom.

 v umporeba.pl

To był niezwykły festiwal. Dla pokoju i dobra!
Miał charakter międzypokoleniowy, a jego celem było promowanie takich 
wartości jak dobro, pomoc, wzajemna współpraca. W Porębie odbył się 
„Powiatowy Festiwal Pokoju i Dobra”.
Festiwalowe emocje sięgały ze-
nitu. I choć trema to coś zupeł-
nie normalnego w takiej sytuacji, 
- „Powiatowy Festiwal Pokoju 
i Dobra” - odbywał się w Porębie 
zgodnie z ideą niezwykłych war-
tości. - Dlatego współpraca liczyła 
się bardziej niż rywalizacja - pod-
kreślali organizatorzy festiwalu 
- przedstawiciele Stowarzyszenia 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
„NESTOR” w Porębie.
Na festiwalowej scenie wystąpili 
młodsi i starsi, soliści i zespoły. 
Pokazali swoje talenty wokalne 
i instrumentalne. Konkurs mu-

zyczny był jednak tylko 
częścią lipcowego festi-
walu. Drugą jego część 
stanowił konkurs pla-
styczny. Oba zakończył 
Koncert Laureatów na te-
renie Miejskiego Ośrodka 
Sp or t u  i  R ek re ac j i 
w Porębie.
Nagrody wręczyli Ryszard 
Spyra - Burmistrz Miasta 
Poręba, Grzegorz Piłka - Radny 
Powiatu Zawierciańsk iego, 
Karol Hadrych - Radny Powiatu 
Zawierciańskiego, Elżbieta 
Kołodziej - Przewodnicząca 

Rady Miasta Poręba, Joanna 
Mucha - Skarbnik Miasta Poręba, 
Katarzyna Parla - p.o. Dyrektora 
MOK w Porębie.

 v umporeba.pl

Marsz Łazanek z okazji 15-lecia UTW
Z okazji obchodzonego w tym roku 15-lecia powstania Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Łazach w mieście odbył się Marsz Nordic Walking, który 
został zorganizowany przez Sekcję Nordic Walking UTW w Łazach. To po 
zawodach pływackich oraz turnieju brydżowym kolejna inicjatywa, która 
wpisała się tegoroczne obchody jubileuszowe.
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
to sentencja, która towarzyszy 
aktywnym seniorom w Gminie 
Łazy od lat. 9 lipca po raz ko-
lejny słowa przełożyły się na 
działanie. Grupa Łazanek, bo 
tak nazywają się aktywni senio-
rzy, którzy tworzą Sekcję Nordic 
Walking UTW w Łazach, zor-
ganizowała marsz z kijkami. 
Dokładnie o godz. 9:00 na placu 
przy fontannie zgromadziła się 
liczna ekipa, która z niekrytą ra-
dością wyruszyła w teren. Trasa 
marszu przebiegała urokliwymi 
terenami łąkowo-leśnymi przez 
Głazówkę, Słotwinę, kamie-
niołom w Niegowonicach do 
Biwaku Leśnego Mitręga, gdzie 
zaplanowano odpoczynek przy 
ognisku. Uczestnicy pieszej wy-
prawy podczas postoju nie tylko 
upiekli kiełbaski, ale także zor-
ganizowali degustację domo-
wych przetworów wykonywa-
nych z ekologicznych produktów 
wyhodowanych w ogródkach 
z domieszką ziół. 
„Bardzo się cieszę, że na rajd 
zgłosiła się tak liczna grupa osób, 
które zechciały wyjść z domów 
i aktywnie spędzić sobotę na 
świeżym powietrzu. Zgodnie 
z założeniem, że marsz zorga-
nizowany został z okazji 15-le-
cia powstania Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łazach 
zaplanowaliśmy, że w marszu 

musi wziąć udział 15 uczestni-
ków, którzy do pokonania mają 
15 km, a na ognisku upieką 15 
cm kiełbasy. Przy okazji leśnego 
relaksu zorganizowaliśmy de-
gustację domowych przetwo-
rów i produktów m.in. skosz-
towaliśmy chleb pomidorowy 
i mini korniszonki w zalewie 
ziołowej. Wszystkie przetwory 
zostały przyprawione ziołami, 
które rosną w naszych ogro-
dach i na łąkach” – powiedziała 

Maria Węgiel, liderka Sekcji 
Nordic Walking Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łazach.
 Inicjatywa spotkała się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców 
Gminy Łazy i nie tylko. W mar-
szu uczestniczyła Sekcja Nordic 
Walking „Łazanki” oraz osoby 
zaprzyjaźnione z aktywnymi se-
niorami. Pogoda i siły dopisały. 

 v lazy.pl

Zapraszamy do kontaktu
Firma KARO Katarzyna Stanek
665 608 058 • 665 643 159

OGRZEWANIE
XXI WIEKU
• Folie i maty grzewcze
• Promienniki UV

SPRZEDAŻ • MONTAŻ
PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO GRATIS

LAMPA ZEWNĘTRZNA
LED-POL

ORO-WENA-10030
Pobór mocy: 7W

Barwa: ciepła 3000K
Wysokość: 112 cm

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

Zawiercie
ul. Józefa Piłsudskiego 32

32 670 03 35
zawiercie@eko-olkusz.pl

LETNIA PROMOCJA
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42-400 ZAWIERCIE,
UL. PADEREWSKIEGO 120B

ul. Igna
cego P

aderew
skiego

ul. Ignacego Paderewskiego Centrum Dystrybucji HAM Zawiercie

Hurtownia Spożywcza Miś

Hurtownia Spożywcza DABEX

OFERUJEMY:
PŁYTKI CERAMICZNE I KAMIENNE

KAMIEŃ DEKORACYJNY
BETON ARCHITEKTONICZNY
NOWOŚĆ! FORNIRY KAMIENNE

42-400 ZAWIERCIE
UL. PADEREWSKIEGO 120B

501 855 645

Galeria Płytek Optima

32-300 Olkusz ul. Krakowska 8
biuro@domydrewniane-zielinski.pl
www.domydrewniane-zielinski.pl
Domy Drewniane Zieliński

+48 32 305 61 60

Wybudujemy
dla Ciebie
Twój dom marzeń

Czas na "działking” - jakie udogodnienia są na topie wśród działkowiczów?
Obecnie w Polsce istnieje prawie pięć tysięcy Rodzinnych Ogródków Działkowych, które skupiają ponad 900 tysięcy działek o łącz-
nej powierzchni przekraczającej 40 tysięcy hektarów.  Liczba osób korzystających z działek ROD to około 4 miliony, co stanowi 10% 
społeczeństwa.  Poza tym spora liczba Polaków posiada własne działki, niezrzeszone w ROD. Przez ostatnie dwa lata można było 
zauważyć znaczny wzrost zainteresowania działkami rekreacyjnymi, a ich popularność nie słabnie. Z czego wynika ten fenomen?

Jak Polacy spędzają czas na działce?

Dla wielu Polaków działka stała się miejscem 
odpoczynku i ucieczki od codzienności. Na 
działkach uprawiamy warzywa i owoce, orga-
nizujemy grille i spotkania w gronie rodziny 
i znajomych, a w miarę możliwości – również 
pracujemy. Wiele osób traktuje działkę jak 
drugi dom i spędza na niej niemal całe waka-
cje czy każdą wolną chwilę, gdy tylko pogoda 
dopisuje. Często na działkach rekreacyjnych 
można spotkać całoroczne domki wypoczyn-
kowe, wyposażone w sprzęty codziennego 
użytku.
Nie zawsze jednak działki mają zapewnione 
zasilanie, co sprawia spory problem. – Dostęp 
do wszelkich udogodnień nie musi być ogra-
niczony posiadaniem dostępu do sieci elek-
troenergetycznej. Zasilanie typowych domo-
wych urządzeń można zapewnić w sposób 
alternatywny, korzystając np. z przenośnych 
stacji zasilania, które znajdują zastosowanie 
w domu, ogrodzie, a także na działce. Zwykle 
z uroków działki korzysta się przy sprzyjającej 
pogodzie, więc podłączając stację do paneli 
fotowoltaicznych, można korzystać z urządzeń 
elektrycznych w sposób ekologiczny. – doradza 
Paweł Tomiczek z EcoFlow.

Niezbędne sprzęty nowoczesnego działkowca

Chcąc w pełni komfortowo zagospodarować działkę i aby móc 
stuprocentowo wykorzystać jej potencjał, warto pomyśleć o roz-
wiązaniach bazujących na nowoczesnej technologii. Poza wypo-
sażeniem niezbędnym do prac ogrodniczych, czyli podstawowych 
elektronarzędziach ułatwiających pracę, zadbajmy to, by na działce 
znalazły się sprzęty wspomagające relaks. Takie urządzenia jak: 
radio, lodówka, oświetlenie niezbędne wieczorami, grill, a dla 
niektórych telewizor, to podstawowe atrybuty kojarzone z wy-
poczynkiem. Dziś możemy pójść o krok dalej i zainstalować na 

działce dmuchane jacuzzi czy projektor i oglądać filmy pod gołym 
niebem, delektując się równocześnie hydromasażem.
Aby móc w pełni korzystać z tych udogodnień, należy zagwaranto-
wać sobie niezawodne źródło zasilania. Osoby korzystające z uro-
ków działki w okresie letnim często bazują na zasilaniu z paneli 
fotowoltaicznych niewielkiej mocy, które swobodnie są w stanie 
zasilić radio, głośnik czy oświetlenie. Czasem jednak ciepłe dni 
są pochmurne i takie rozwiązanie okazuje się niewystarczające. 
Idealną opcją może okazać się połączenie energii czerpanej ze 
słońca z przenośną stacją zasilania.

 
Jak działa przenośna stacja 

zasilania i którą wybrać?

Przenośna stacja zasilania to mobilny magazyn 
energii, który można wykorzystać w każdym 
miejscu i zawsze wtedy, gdy zajdzie taka po-
trzeba. Stację można ładować na trzy sposoby. 
Po pierwsze, bezpośrednio z sieci elektroener-
getycznej, na przykład w nocy, gdy zwykle 
koszt energii jest niższy. Kolejnym sposobem 
jest ładowanie stacji w podróży, za pośrednic-
twem gniazda zapalniczki w samochodzie. 
Trzecią metodą, w pełni niezależną i ekolo-
giczną, jest ładowanie za pomocą paneli foto-
woltaicznych. Jak wyjaśnia Paweł Tomiczek 
z EcoFlow – Przenośna stacja zasi lania 
w połączeniu z zestawem paneli FV stanowi 
niezależny i ekologiczny duet, który idealnie 
sprawdzi się na działce, w podróży, a także 
w domu. Wybór zestawu nie jest skompliko-
wany. W zależności od mocy urządzeń, które 
będziemy chcieli zasilać stacją, wybieramy jej 
pojemność. Oczywiście im więcej urządzeń lub 
im większa ich moc zasilania, należy wybrać 
stację o większej pojemności. Do stacji dobie-
ramy panele fotowoltaiczne, które dostępne są 

w trzech wariantach: 110W, 160W, 220W i 400W. Niektóre stacje 
można także ładować z domowych systemów fotowoltaicznych, jeśli 
tylko wyposażone są w złącze MC4.
Przebywając na działce warto pomyśleć o nieoczywistych urządze-
niach, które poprawią komfort wypoczynku i zapewnią gwarancję 
zasilania. Korzystając z dostępnych udogodnień i najnowszych 
technologii, można w pełni wykorzystać potencjał działki, nie 
rezygnując przy tym z żadnych przyjemności.
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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

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

• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Szacujemy wartość nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy czynny udział w szkoleniach
• 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

DO SPRZEDANIA

działka25a, z czegoczęśćbudowlanaok. 15a, pozostały

fragmentRola,możliwość zabudowydwomadomami

zdostępemdodrogi asfaltowej, pierwsza linia zabudowy,

media: gaz, prąd,woda, kanalizacja, położonawdobrze

skomunikowanymmiejscu

wUjkowieNowymgminaBolesław.

Cena: 189 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

6 widokowych działek budowlanych każda po 1035m²

bardzo ustawne i szerokie 31 x 33 z dostępem domediów:

gaz, prąd, woda, dojazd drogą gminną utwardzoną,

położone w urokliwymmiejscu w Chechle. .

Cena: 125 tys. PLN za działkę

DO SPRZEDANIA

działka55a, z czegobudowlanaok.10a,

pozostała częśćRola, pierwsza linia zabudowy,media:

gazdoprowadzonynadziałkę,prąd,woda, kanalizacjaprzy

wdrodze, zutwardzonympodjazdem,

położonaprzydrodzeasfaltowejwmalowniczym

idobrzeskomunikowanymmiejscuwBolesławiu..

Cena: 220 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka28,5a, z czegoczęśćbudowlanaok.17a,

pozostały fragmentRola,możliwośćzabudowy

dwomadomamizdostępemdodrogi asfaltowej,

druga linia zabudowy,media: gaz, prąd,woda,położona

wmalowniczymmiejscuwOlewiniegminaOlkusz.

Cena: 460 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

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

mieszkanie M4 60m kw, plus piwnica,

duży balkon, położone na III piętrze, do

zamieszkania, w świetnie skomunikowanym

miejscu obok pętli autobusowej, sieci

sklepów, lasu oraz „Dolinki”.

Osiedle Młodych „Pętla” w Olkuszu..

Cena: 310 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

Przestronne M5 z loggią 80m kw, plus

piwnica, położona III piętrze, z uroczym

widokiem za okien, do zamieszkania,

w świetnej lokalizacji nieopodal

centrum i wylotu na drogę 94.

Osiedle Słowiki, Olkusz..

Cena: 360 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkanie M4w domuwielorodzinnym,

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

w podpiwniczeniu, położone na 8 a działce
niedaleko centrumOlkusza.

Cena: 369 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok.125mkw,zgarażemwbryle
budynku,podpiwniczony,doremontu,

położonynawidokowej8arowej
wpełniogrodzonejdziałcewuroczym

miejscuwZalesiuGolczowskim
wgminieKlucze.

Cena: 369 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

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: 265 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkaniebezczynszowe70mkw,

dwadużepokoje, kuchnia z jadalnią,

łazienka,wc,plus strych i pomieszczenie

gospodarcze,dozamieszkania,

nadającesię równieżdoprowadzenia

działalności,wścisłymcentrumŁaz.

Cena: 219 tys. PLN

Miejsce
naTwoją

nieruchomość

Zapytaj
o szczegóły

tel. 882554688

Chcesz szybko i bezpiecznie sprzedać
lubwynająćSwój dom,mieszkanie, działkę?

CZYSTE POWIETRZE PLUS
15 lipca 2022 r. rządowy program „Czyste Powietrze”, w którym właściciele domów jednorodzinnych mogą pozyskać dopłaty na 
wymianę starego kopciucha, ocieplenie budynku czy wymianę okien i drzwi, został przekształcony na „Czyste Powietrze Plus”.
Modyfikacja programu wprowa-
dzona z myślą o nowych benefi-
cjentach zakłada, w przypadku 
pref inansowania inwestycji, 
zwiększenie o 10 tys. zł maksy-
malnych kwot dotacji na prace re-
montowe realizowane w ramach 
części 2) i 3) programu „Czyste 
Powietrze”, a więc odnoszących 
się do osób o najniższych docho-
dach, uprawnionych do podwyż-
szonego i najwyższego poziomu 
wsparcia. Po obecnych zmia-
nach, maksymalna bezzwrotna 
dotacja w części 2) zwiększy się 
z 37 do 47 tys. zł, a górny pu-
łap dofinansowania w części 3) 

wzrośnie z 69 do 79 tys. zł. Co 
bardzo istotne, jednoczesne za-
stosowanie nowego rozwiązania 
finansowego, jakim jest prefinan-
sowanie sprawi, że „z wyprzedze-
niem” będzie można otrzymać 
aż do 50 proc. przewidzianej 
kwoty dotacji. Teraz pieniądze, 
z terytorialnie właściwego dla 
lokalizacji danego budynku, wo-
jewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 
wpłyną bezpośrednio na rachu-
nek wykonawcy robót w termi-
nie do 14 dni od daty zawarcia 
umowy o dofinansowanie. To 
bardzo korzystne udogodnienie, 

gdyż dotychczas wypłata dotacji 
odbywała się w formie refunda-
cji dopiero po zakończeniu części 
lub całości przedsięwzięcia.
Jak uzyskać przedpłatę w ramach 
programu Czyste Powietrze Plus?
Wystarczy złożyć wniosek do 
WFOŚiGW wraz z umową na 
wykonanie prac a WFOŚiGW 
wypłaci wykonawcy za l iczę 
w wysokości 50%, a pozostałe 
50% 30 dni po zakończeniu 
inwestycji. 
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„NIE UFAJ MU” REMIGIUSZ MRÓZ
Minął rok, od kiedy życie Iny Kobryn wywróciło się do góry nogami. Kiedy wreszcie jest gotowa 
ruszyć dalej i zostawić za sobą trudne przeżycia, poznaje mężczyznę, na którego czekała. 
Daje jej poczucie bezpieczeństwa, nie ma przed nią tajemnic i sprawia, że Ina po raz kolejny 
wierzy w lepszą przyszłość.
Jej siostra przygotowuje się tymczasem do ślubu z Gracjanem Pabstem, który po latach w końcu 
się oświadczył. Wszystko układa się tak, jak powinno, dopóki nie dostaje ona wiadomości 
o treści „nie ufaj mu”. Czy Gracjan chowa własne upiory z przeszłości? Czy w istocie jest tym, 
za kogo mają go siostry? Obie muszą stawić czoła temu, że rzeczy, które wydarzyły się w ich 
życiu, nie są takie, za jakie je uważały…

„OSTATNI RAZ” HELGA FLATLAND
BRUTALNIE SZCZERA OPOWIEŚĆ O RELACJI MIĘDZY UMIERAJĄCĄ MATKĄ A DOROSŁĄ 
CÓRKĄ. Sigrid pochodzi z niewielkiej miejscowości w zachodniej Norwegii, ale od kilku 
lat mieszka wraz z dziećmi i partnerem w Oslo, gdzie pracuje jako lekarka. Rzadko wraca 
do rodzinnego domu, w którym została jedynie matka – Anne. Relacja obu kobiet nie 
jest łatwa; nierozwiązane sprawy, niewypowiedziane słowa, tłumiony od lat żal i pre-
tensje. Gdy Anne słyszy diagnozę: nieuleczalna choroba, jej czas zaczyna rozpaczliwie 
się kurczyć. Cała rodzina musi się zmierzyć z nowym doświadczeniem, jednak to Sigrid 
słyszy od matki prośbę: „Pomóż mi umrzeć”

„CICHE WODY” SARAH MOSS
W „Cichych wodach” Sarah Moss poznajemy dwunastu bohaterów, którzy zatrzymują 
się na otoczonym dziką naturą kempingu. Pochłonięci własnymi troskami nie zauważają 
siebie nawzajem.
W wyniku wielkiej ulewy zostają zmuszeni do pozostania na miejscu. Zirytowani 
i znudzeni bohaterowie zaczynają zwracać uwagę na matkę i córkę, które wyróżnia 
nietypowe zachowanie. Kim są i dlaczego z ich domku co noc dobiegają niepokojące 
dźwięki zakłócające spokój pozostałym?

„APARTAMENT” IZABELA JANISZEWSKA
Wszystkie małżeństwa mają swoje tajemnice. Lecz tylko niektóre z nich są równie wstrzą-
sające. Nina i Tomasz Engelowie przyjeżdżają do luksusowego hotelu w Karkonoszach na 
upragniony weekend. Kurort zdaje się wymarzonym miejscem na odpoczynek, do czasu gdy 
Nina znika bez śladu. Jakby rozpłynęła się w powietrzu…
Zrozpaczony Tomasz próbuje dotrzeć do prawdy, ale szybko przekonuje się, że ta ma wiele 
odcieni, a wersje wydarzeń poszczególnych świadków znacząco różnią się od tej pamięta-
nej przez mężczyznę. Komu zaufa, nie będąc pewnym, czy może wierzyć samemu sobie? 
„Apartament” to klimatyczny thriller psychologiczny o bólu, który nie ustaje, i krzywdach, 
których echo słychać nawet po latach.?

KRZYŻÓWKA SUDOKU
Poziomo:
1. Śmieci na wysypisko
4. Przeciwnik prawicowca
7. Długi szal ze strusich piór
8. Rodzina motyli; nocnicówki
9. Żołądź na damie
10. Zawijasy
11. Linia kolista
12. Kolega spawacza
13. Słuchawki lekarza
18. Kłamie jak z nut
19. Kąpielisko i port przy ujściu Słupi
21. 4047 m2 gruntu
22. Na pamiątkowej tablicy
23. W żłobie konia
24. Genetyczny lub kreskowy
25. Grupa kumotrów
26. Polski producent lodówek

Pionowo:
1. Płynie przez Rzeszów
2. Bulion rosołowy
3. Dezerter
4. Mieszkaniec np. Meksyku
5. Widiowe lub piórkowe
6. Bierze udział w Tour de Pologne
14. Sportowe obuwie z krótką cholewką
15. Odłupany kawałeczek drewna
16. Do rozdrabniania ziaren kawy
17. Choroba oczu; glaukoma
19. Wdzięk, krasa
20. Cierpkie owoce ciernistego krzewu

Wypełnij diagram w taki sposób,
aby w każdym wierszu,

w każdej kolumnie i w każdym
z dziewięciu pogrubionych

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

Litery na zielonychpolach czytane
odgóry dodołu utworzą hasło.

Powodzenia!
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MIEJSKO-GMINNE ZAWODY SPORTOWO-
POŻARNICZE OSP GMINY PILICA

W sobotę, 9 lipca 2022 r. na boisku sportowym w Wierbce odby-
ły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Gminy 
Pilica, których głównym organizatorem był Zarząd OMG ZOSP 
RP w Pilicy. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Pilica Artur Janosik.
W zawodach wzięło udział 
piętnaście drużyn z terenu 
naszej gminy, w t ym dwie 
M ł o d z i e ż o w e  D r u ż y n y 
Pożarnicze. Nad technicznym 
przygotowaniem boiska czuwali 
druhowie OSP Wierbka, OSP 
Dobraków oraz OSP Wierzbica.
Zawody otworzył Sekretarz 
Zarządu OMG ZOSP R P 
w Pilicy dh Wojciech Siejka, 
który powitał wszystkich obec-
nych na wydarzeniu druhów, 
c z łonków Za rz ądu OMG 
ZOSP RP, komisję sędziowską 
oraz zgromadzoną publiczność. 
Następnie głos zabrał Prezes 
Zarządu OMG ZOSP R P 
w Pilicy, a zarazem Burmistrz 
Artur Janosik.
W  s k ł a d z i e  K o m i s j i 
Sędziowskiej, powołanej przez 
Komendanta Powiatowego PSP 
w Zawierciu st. bryg. Artura 
Łągiewkę, znaleźli się: Mateusz 
Michal ik – sędzia g łówny, 
Marcin Kazior, Piotr Zemła, 
Maciej Bednarz, Marcin Cichoń, 
Michał Gała i Grzegorz Nowak.
Zawody rozegrano w dwóch 
konkurencjach: sztafecie pożar-
niczej 7x50 m z przeszkodami 
oraz ćwiczeniach bojowych.

Zwycięzcami tegorocznych zma-
gań ogłoszono:
Grupa A (męsk ie drużyny 
pożarnicze):
• I miejsce – OSP Złożeniec
• II miejsce – OSP Wierbka
• III miejsce – OSP 

Kleszczowa
M ł o d z i e ż o w e  D r u ż y n y 
Pożarnicze:
• I miejsce – OSP Kleszczowa
• II miejsce – OSP Wierbka
Z doby wc y mie j s c  na  po-
dium otrzymali puchary, dy-

plomy oraz nagrody pienieżne. 
Ponadto wszyscy uczestnicy 
z Grupy A odebrali vouchery 
za wzięcie udziału w zawodach. 
Dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych przewidziano na-
grodę specjalną w postaci wy-
jazdu do Centralnego Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach.
Podczas wydarzenia można było 
skosztować grochówki przygo-
towanej przez druhów OSP 
Wierbka.

 v Pilica.pl

Trzy przedszkolanki z Poręby  
odbyły kurs za granicą

Innowacyjne metody pracy z dziećmi, w tym m.in. metoda 
Montessori. To tylko jedno z zagadnień, jakim nauczycielki 
z miejskiego przedszkola w Porębie, miały okazję przyjrzeć się 
podczas programu „Erasmus+” w Czechach.
Choć wakacyjny tydzień spędziły 
w pracy, było niezwykle miło. 
Trzy nauczycielki z Miejskiego 
Przedszkola nr 1 im. Misia 
Uszatka w Porębie, na początku 
czerwca wyjechały do czeskiej 
Ostrawy w ramach popularnego 
programu „Erasmus+”. Wzięły 
tam udział w wyjątkowym kursie 
pod tytułem: „Koncepcje eduka-
cyjne w czeskim przedszkolu”. 
- Kurs odbywał się w Szkole 
Podstawowej z oddzia łami 
przedszkolnymi im. Franciszka 
Formana w Ostrawie i był pro-
wadzony przez Panią Katerine 
Kohlerova - mówi Marzena 
Orzoł, dyrektor porębskiego 
przedszkola miejskiego.

Na zwiedzanie też 
znalazł się czas

Jakie zagadnienia obejmował 
zagraniczny kurs? M.in. inno-
wacyjne metody pracy z dziećmi 
(w t ym popu la rna metoda 
Montessori), koncepcje eduka-
cyjne w czeskich instytucjach 
w porównaniu z Polską, sposoby 
rozwijania kompetencji kluczo-
wych w czeskim przedszkolu, 
czeski system nauczania przed-
szkolnego i organizacji przed-
szkoli. I choć zagadnień było 
sporo, wystarczyło również czasu 
na zwiedzanie Ostrawy. - Nasze 
nauczycielki zobaczyły m.in. 

słynny, założony w 1951 roku 
ostrawski ogród zoologiczny, 
Stary Rynek z Ratuszem oto-
czony kamienicami z XIX i XX 
wieku, Nowy Ratusz z wieżą 
widokową, kompleks poprze-
mysłowy Vitkowice oraz słynną 
ulicę Stodolni - wylicza Marzena 
Orzoł. Dodaje: - Wyjazd był 
nie tylko okazją do poszerzenia 
kompetencji zawodowych ale 
również do poznania kultury 
i historii Czech -.

Jedno z trzech w Polsce

Porębskie przedszkole, by wziąć 
udział w tym przedsięwzięciu, 
złożyło wcześniej wniosek pod 

nazwą „Wyższe kompetencje - 
lepsze możliwości”. - Okazało 
się, że jesteśmy jednym z trzech 
przedszkoli w Polsce, które 
uzyskało akceptację Narodowej 
Agencji w Warszawie - mówi 
Marzena Orzoł. Nie ukrywa, 
że to dla placówki wielka duma, 
a wakacyjny kurs w ramach pro-
jektu „Erasmus+” z pewnością 
przysłuży się w pracy z malu-
chami w nowym roku szkolnym.
Na realizację projektu porębska 
placówka uzyskała kwotę 3951 
euro.

 v umporeba.pl

PRZEDSZKOLE NR 2  
W MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE
Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Zawierciu brało udział 
w międzynarodowym programie szkół i przedszkoli eTwinning.
W ramach programu udało się 
zrealizować dwa projekty:
-„Painting through a chi ld ’s 
eyes” – głównym celem projektu 
była współpraca nauczycieli eu-
ropejskich przedszkoli i szkół 
podstawowych, a także wymiana 
doświadczeń na temat różnych 
technik plastycznych stosowanych 
w pracy z dziećmi w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym. 
Przedszkolaki wykonały wiele 
ciekawych prac plastycznych, które 
prezentowane były na platformie 
TwinSpace. Dzieci brały również 
udział w warsztatach plastycznych 
on-line.
-„Travelling through Europe - vir-
tual postcard” – projekt pozwalał 
na rozwijanie pasji fotograficznych 
oraz ukazanie indywidualnego 
spojrzenia na swoją małą ojczy-
znę. Przedszkolaki z niewielką 
pomocą nauczyciela wykonywały 
zdjęcia różnych obiektów znajdu-
jących się na terenie Zawiercia, 
które przesyłane były następnie 
dzieciom z innych przedszkoli 
europejskich. Najmłodsi fotogra-
fowali m.in. Park Miejski im. A. 
Mickiewicza, Pomnik Papieża 
Jana Pawła II, Bazylikę Św. Ap. 
Piotra i Pawła w Zawierciu, 
Pałacyk Szymańskiego, Pomnik 
Nieznanego Żołnierza, Galerię 
Stara Łaźnia. Poprzez udział 
w projekcie przedszkole uczest-
niczyło w Międzynarodowym 
Przeglądzie Fotograficznym orga-
nizowanym przez Przedszkole nr 
110 w Warszawie.

eTwinning to społeczność groma-
dząca szkoły i przedszkola z całej 
Europy (i nie tylko). Nauczyciele 
wykorzystują Internet we współ-
pracy ponad granicami – współ-
działają, wymieniają się infor-
macjami i materiałami do nauki. 
Program poszerza zakres pedago-
gicznych możliwości oferowanych 
dzieciom i nauczycielom, a także 
motywuje do nauki i umożliwia 
międzynarodową współpracę.

Koordynatorkami projektów 
były nauczycielki przedszkola - 
Agnieszka Orman i Magdalena 
Kasznia.
Udział w projektach przyniósł 
dzieciom i nauczycielom wiele 
wrażeń oraz pozytywnych emocji.

 v zawiercie.eu

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

ROLKI
SZEROKI WYBÓR ASORTYMENTU

SERWIS ROWEROWY • TEL: 794 577 544

LETNIE
WYPRZEDAŻE
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ŚMIERTELNE POTRĄCENIE NA DRODZE KRAJOWEJ.  
POLICJANCI APELUJĄ O OSTROŻNOŚĆ!

Kolejny raz zawierciańscy mundurowi apelują do uczestników ruchu dro-
gowego o ostrożność i rozsądek. Wpływ na bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym ma każdy jego uczestnik: pieszy oraz kierujący.
Pomimo podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego, wciąż dochodzi do tragicznych zdarzeń. W weekend 
w miejscowości Goleniowy, kierujący pojazdem na drodze krajowej 78 
wykonując manewr wyprzedzania najechał na mężczyznę idącego drogą , 
który nie posiadał elementów odblaskowych, pomimo podjętych czynno-
ści ratunkowych, mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu policjanci 
wykonali niezbędne czynności. Całą sprawą zajmuje się Prokuratura Re-
jonowa w Myszkowie.

APELUJEMY O TRZEŹWOŚĆ ZA KIEROWNICĄ!
Od początku lipca br. do chwili obecnej policjanci zatrzymali 41 osób, 
które będąc pod działaniem alkoholu, wsiadły za kierownicę. Aż 14 z nich 
kierowało pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Rekordzistką 
okazała się 50-latka. Kierująca suzuki kobieta miała ponad 2,7 promila 
alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali także 19 nietrzeźwych ro-
werzystów. Każdy z nich został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł. 
Wśród pijanych kierowców tych jednośladów niechlubne pierwsze 
miejsce zajął 50-latek. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało 
3,6 promila alkoholu w jego organizmie. 4 osoby prowadziły pojazd 
w stanie po użyciu alkoholu. W takim samym stanie również 4 osoby 
wsiadły na rower.

ZAWIERCIAŃSCY POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE BMW
19.07.br. zawierciańscy policjanci otrzymali informację, że na terenie po-
wiatu ma poruszać się skradziony samochód. Kradzież pojazdu została 
zgłoszona w powiecie włoszczowskim. Patrolując drogę krajową numer 
78 w Porębie, zauważyli poszukiwane bmw. Pomimo dawanych sygnałów, 
mężczyzna nie zatrzymał się. Ruszyli więc za nim w pościg. Gdy w pew-
nym momencie kierowca podjął pieszą ucieczkę, chwilę później został 
zatrzymany przez policjanta z zawierciańskiej drogówki, a także przez 
włoszczowskich kryminalnych. 
Pojazd został odzyskany. Jak się okazało, kradzież auta i niezatrzymanie się 
do policyjnej kontroli, to nie jedyne przewinienia 40-latka. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało ponad 1 promil alkoholu w organizmie mieszkańca 
województwa śląskiego. Dodatkowo mężczyzna nie powinien wsiadać za 
kierownicę, gdyż posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

CHCIAŁ OSZUKAĆ METODĄ "NA WNUCZKA". KTO ROZPOZNA MĘŻCZYZNĘ?
Zawierciańscy policjanci poszukują mężczyzny, który pod koniec maja br. 
na terenie Zawiercia usiłował dokonać oszustwa metodą ,,na wnuczka”. 
Sprawca poinformował kobietę, że jej córka przebywa w szpitalu i wyma-
ga kosztownego leczenia.  Mieszkanka Zawiercia miała przekazać 37 tys. 
zł. Na szczęście kobieta nie straciła swoich pieniędzy.
Wizerunek mężczyzny zarejestrowały kamery monitoringu. Sprawca 
w dniu zdarzenia ubrany był w czarną koszulkę i granatową, rozpinaną 
kurtkę, a także czarne spodnie. Na nogach miał ciemne, sportowe obuwie 
z białymi podeszwami.
Każdy, kto go rozpoznaje, proszony jest o kontakt tel. 47 85 352 55 lub 47 
85 352 80. Gwarantujemy anonimowość!

KASKADOWY POMIAR PRĘDKOŚCI
Dnia 15.07.br zawierciańscy policjanci ruchu drogowego przeprowa-
dzili działania kontrolno-prewencyjne „Kaskadowy pomiar prędkości 
głównym celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, w szczególności poprzez ograniczenie ryzykownych zachowań 
kierujących, którzy przekraczają dozwolone limity prędkości. Nadmierna 
prędkość jest podstawową przyczyną tragicznych w skutkach wypadków 
drogowych.
Szczególnym nadzorem zostały objęte m.in. miejsca, gdzie najczęściej 
dochodzi do zdarzeń drogowych, których przyczyną jest nadmierna 
prędkość. Policjanci, w ramach działań, prowadzili pomiary prędkości 
przy wykorzystaniu laserowych mierników prędkości, jak i pojazdów wy-
posażonych w wideorejestratory.
W ramach działań policjanci skontrolowali 85 pojazdów, nałożyli 76 mandatów karnych na kierujących oraz pouczyli 6 osób. W trak-
cie kontroli funkcjonariusze zatrzymali sprawcę przestępstwa drogowego, który kierował pojazdem pomimo cofniętych uprawnień, 
za co grozi pozbawienie wolności do 2 lat.

DZIELNICOWI ZATRZYMALI POSZUKIWANEGO
Osoby, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości, nie mogą 
spać spokojnie. Prędzej czy później, będą musiały odpowiedzieć za swo-
je przewinienia. Przekonał się o tym mieszkaniec Zawiercia. Mężczyzna 
został zatrzymany przez dzielnicowych w niedzielę 10.07.br. 60-latek, 
zgodnie z postanowieniem sądu miał do odbycia karę 2 miesięcy pozba-
wienia wolności, za popełnione w przeszłości przestępstwo. Zatrzymany 
trafił już do zakładu karnego.

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

• 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 

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

USŁUGI ASENIZACYJNE

TEL: 692 148 703

tel.: 697 319 424

• PRACA •
ZATRUDNIMYMECHANIKA

SAMOCHODOWEGO

karo.biuro21@gmail.com

665 608 058 665 643 159
BiuroRoland

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

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.

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

 v „DC LIGA SUPER -PETS” 
• 29.07-06.08.2022 r. godzina 11.00, 17.00 
• 07.08.2022 r.  godzina 10.00, 12.00 
• 08-11.08.2022 r. godzina 11.00, 17.00

 v „ELVIS ELVIS” 
• 29.07-04.08.2022r. godzina 19.00 
• 29.07-04.08.2022r.  godzina 19.00 
• 29.07-04.08.2022r.  godzina 19.00

DO SPRZEDANIA
Kontener Budowlany
w dobrym stanie.

Dł. 6 m, szer. 2,5 m, wys. 2,5 m.
Cena: 8 tys. PLN

• LETNIA AKADEMIA TAŃCA MOK ZAWIERCIE  
(sala 320 MOK, w przypadku dobrej pogody w plenerze w parku, na 
zapisy)

 - 1, 3, 4, 5 sierpnia godz. 10:00-10:45, 10:45-11:15, 11:15-12:00, 12:00-
12:45 (różne grupy wiekowe)

• LETNIE PORANKI TEATRALNE (Park Miejski w Zawierciu)
 - 7 sierpnia godz. 11:00 - "Takie sobie bajeczki"
 - 21 sierpnia godz. 11:00 - "Szewczyk Dratewka"

• KINO PLENEROWE (Park Miejski w Zawierciu)
 - 30 lipca godz. 21:00 – seans wieczorny
 - 31 lipca godz. 11:00 – dopołudniowy seans dla dzieci
 - 13 sierpnia godz. 21:00 – seans wieczorny
 - 14 sierpnia godz. 11:00 – dopołudniowy seans dla dzieci

• WARSZTATY GITAROWE I BĘBNIARSKIE  
(MOK lub Park Miejski w Zawierciu, zapisy,  
zapraszamy także z własnym instrumentem)

 - 1, 2 sierpnia godz. 11:00-18:00
• SZKOŁA MAGII PANA MAGICZNEGO  

(zapisy, max 30 osób w każdym dniu)
 - 17, 18, 19 sierpnia godz. 10:00-11:30 (sala 203)

• LEGALNE GRAFFITI – OTWARTE WARSZTATY PLENEROWE  
(Park Miejski w Zawierciu)

 - 23 i 24 sierpnia godz. 10:00-12:00
• OD PIOSENKI DO ARII - WAKACYJNE ŚPIEWANKI  

(sala 305, zapisy)
 - 2, 4, 18 sierpnia godz. 16:30-18:00

• KREATYWNE WAKACJE Z MOK ZAWIERCIE (zapisy)
 - 25 sierpnia 10.00 - 12.30 - "Ptak" - przestrzenna praca - papieropla-

styka.(+ 8 lat, otwarte zajęcia bez zapisów, max do 30 os.) [PARK 
MIEJSKI]

 - 26 sierpnia - 10.00 - 12.30 - "Wspomnienia z wakacji" - linia-kontur. (+ 
8 lat, otwarte zajęcia bez zapisów, max do 30 os.) [PARK MIEJSKI]

 - 8 sierpnia godz. 10.00-11.30 (I gr.) 11.30-13.00 (II gr.) - monotypia, 
frotaż - poznajemy techniki graficzne [Park Miejski]

 - 22 sierpnia godz. 10.00-11.30 (I gr.) 11.30-13.00 (II gr.) - zamczysko - 
tworzymy makietę zamku z materiałów z recyklingu [Park Miejski] (+ 7 
lat, zapisy: max. 20 os.) 
----

 - 1 sierpnia godz. 16:00 – warsztaty plastyczne – „Robimy drewniane 
zabawki” [sala 312] (+ 6 lat, zapisy, max 20 os.)

 - 1 sierpnia godz. 18:00 – rodzinne warsztaty bibułkarskie [sala 312] 
(zapisy)

• NAUKOBUS
 - 28-29 lipca - Naukobus

• WAKACJE NA LUDOWO  
(sala 320, zajęcia otwarte dla wszystkich, bez zapisów)

 - 14, 28 lipca godz. 16:00
 - 4, 11 sierpnia godz. 16:00
 - 28 sierpnia godz. 17:00 – Koncert Charytatywny Reprezentacyjnego 

Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie”
• SŁODKIE SWING PARTY W ZAWIERCIU

 - 12 sierpnia godz. 17:00 - "Słodkie Swing Party" – pokazy, potańcówka 
z muzyką na żywo, koncert zespołu Jazz Dreamers, stoiska i degusta-
cje lokalnych kawiarni, cukierni i gastronomii. [Park Miejski]

• JARMARK
 - 27 sierpnia- Jarmark w Zawierciu-Kromołowie

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


