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TURBO-DIESEL-SERVIS

CENTRUM TRENINGOWE

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

TRENINGI PERSONALNE
ZAJĘCIA GRUPOWE FITNESS
ZAWIERCIE, ul. Daszyńskiego 55
ww.jurafit.pl

JuraFit

jurafit_centrum_treningowe

☎535 131 813

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

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

tel. 669 502 000

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

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

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

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

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN
tel.: 882 007 801

Tel.: 889 595 998 • 888 257 803

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny

serwis@pphuvelum.pl

DACHY
PRODUCENT

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

CJA
LIZA
REA GODZ.
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PODOLOG Z DOJAZDEM DO KLIENTA
Usuwanie:
• odcisków
• brodawek
• mozeli
• grubych paznokci
• zakładanie klamer na
wrastające paznokcie
• leczenie grzybicy
• leczenie stanów zapalnych
• leczenie stopy cukrzycowej
Zdjęcia "przed" i "po" dostępne w gabinecie

Zadzwoń i dowiedz się więcej

tel. 730 667 776

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

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zawierciu
Przedmiotem obrad Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zawierciu w dniu 10 sierpnia bieżącego roku było ustalenie nowych
wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach limitu środków PFRON
na 2022 r. znajdujących się w dyspozycji Powiatu Zawierciańskiego.
Obecn i podc z as g łosowa n ia
Przewodniczący - Paweł Sokół
-Wicestarosta Zawierciańsk i,
Anna Sadowska – Sekretarz Rady,
Czesława Cierpińska - Członek
Rady wyrazili jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały
Rady Powiatu Zawierciańskiego
w tej sprawie.

W dyskusji poprzedzającej głosowanie udział wzięli zebrani: Bożena
Szydlik Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych oraz
zaproszeni Bożena Gwizdek - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Zawierciu, Małgorzata
Rzekiecka-Muszyńska - kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Powiatowego
C ent r u m Pomo c y R o d z i n ie
w Zawierciu oraz Piotr Niepiekło
- zastępca dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Zawierciu. Celem
nadrzędnym zaakceptowanych przesunięć pomiędzy poszczególnymi
zadaniami jest optymalne wykorzystanie przyznanych przez PFRON
środków na ten cel. Część wniosków
dotyczących zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt w zakresie tożsamym
z ww. zadaniami zostało zrealizowanych w ramach Programu „Aktywny
Samorząd”. Przedstawicielki PCPR
zauważyły wzrost zainteresowania
dofinansowaniem m.in. zakupu łó-

żek ortopedycznych, co jest wiązane
ze stanem zdrowia pacjentów, którzy
przebyli infekcję COVID-19.

Na chwilę obecną nie wpłynął żaden
wniosek o dotację na podjęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
złożony został natomiast wniosek
o refundację pracodawcy kosztów
wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej opiewający
na wartość wyższą aniżeli dotychczas
zakładana. Dyrekcja PUP widzi więc
konieczność bieżącego przesunięcia
środków w tym zakresie.
Przewodniczący Rady poinformowa ł zebranych, iż Zarząd
Powiatu Zawierciańskiego pozyskał
z PFRON w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regio-

nami III” obszar B 150 tys. zł dofinansowania na budowę zewnętrznej
windy przy budynku tutejszego starostwa. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca kwietnia przyszłego
roku, a jej koszt wyniesie łącznie ponad 620 tys. zł.

Nac z el n i k Bo ż ena S z yd l i k ,
Koordynator do spraw dostępności
w Starostwie Powiatowym podkreśliła, iż inwestycja ta ma na celu
zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do wyższych kondygnacji budynku, a także
umożliwienie takim osobom normalnego i bezpiecznego funkcjonowania
w urzędzie.
v zawiercie.powiat.pl

SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

W środę, 24 sierpnia, odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta,
którą poprowadziła wiceprzewodnicząca Kinga Kazek.
Podczas sesji radni przyjęli dwie
uchwały. Jedna z nich dotyczyła
zaopiniowania Strategii Rozwoju
Gminy Zawiercie – Zawiercie
2030. To najważniejszy dokument strategiczny miasta - wyznacza kierunki rozwoju i cele,
jakie Zawiercie chce osiągnąć do
2030 roku. Prezentację na temat
tego dokumentu zreferowała wiceprzewodnicząca Kinga Kazek. O GPR opowiedział Dominik
Druga przyjęta uchwała doty- Janus, Radny Rady Miejskiej
czyła zaopiniowania Gminnego w Zawierciu. Radny wytłumaProgramu Rewitalizacji Gminy czył, czym jest proces rewitalizaZ a w i e r c i e d o r o k u 2 0 3 0 . cji. To działanie służące wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy,
poprzez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki.

POMOC DLA SENIORÓW W ŁAZACH

Pomoc w codziennych czynnościach, takich jak np. wyjście po zakupy, wizyta u lekarza,
spacer z psem czy możliwość korzystania ze specjalnych opasek ratunkowych – to główne założenia programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, który realizowany jest w gminie
Łazy i potrwa do końca 2022 roku. Środki na ten cel to ponad 616 000 złotych i pochodzą
z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
Korpus składa się z dwóch modułów – przyznaje Agnieszka
Mucha, dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łazach. Pierwszy
moduł to wsparcie pracownika
socjalnego dla seniorów w czynnościach dnia codziennego. To towarzyszenie w spacerach, wyprowadzaniu psa, pomoc w robieniu
zakupów, zakupie i dostarczaniu
gorącego posiłku, wizyt u lekarzy czy załatwianiu spraw urzędowych. Obecnie z tej pomocy
już korzysta dziewięciu seniorów
z naszej gminy, lista może w każdej chwili zostać poszerzona –
dodaje dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łazach.
Drugi moduł pomocy dla seniorów w gminie Łazy ma poprawić
bezpieczeństwo osób starszych
i ułatwić samodzielne funkcjo-

nowanie w miejscu zamieszkania.
Zakłada on dystrybucję tzw. opasek bezpieczeństwa i opiekę na
odległość. Seniorzy będą mogli
liczyć na opiekę zdalną przez centrum teleopieki. Do programu chce
przystąpić 420 osób. Pracownicy
socjalni kompletują obecnie niezbędną dokumentację, następnie
zaplanowano spotkania połączone
ze szkoleniami używania opasek
bezpieczeństwa. Osobom, które
nie będą w stanie dotrzeć do OPS
w Łazach opaski zostaną dostar-

czone przez pracowników socjalnych. Opaska bezpieczeńst wa
pozwala osobom starszym wysłać
sygnał SOS do centrum pomocy,
które zajmie się koordynacją dalszych działań. W zależności od
modelu opaska może monitorować pracę serca, saturację, temperaturę, wskazywać lokalizację
osoby, ewentualny jej upadek oraz
umożliwiać odbieranie połączeń
z centrum teleopieki.
v lazy.pl

Informacje

Niemal kilometr ostatniej warstwy asfaltu
Ulice Roździeńskiego i Wiejska nabrały już ostatecznego kształtu. Wykonawca położył tu ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu.To zgodnie ze sztuką budowlaną ostatnia warstwa nawierzchni drogowej. Będzie poddana
bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,
dlatego jej zadaniem jest zabezpieczyć warstwy konstrukcyjne drogi.

Może być oddana
przed terminem

Jakie prace aktualnie tr wają
przy ulicach Roździeńskiego
i Wiejskiej? - Są jeszcze drobne
poprawki. Wykonawca musi
w kilku miejscach uzupełnić
chodniki, podjazdy do posesji.
Niemniej jednak znakomita
większość prac jest już za nami.
Być może uda nam się nawet
oddać drogę do użytku przed
umownym terminem przypadającym na początek października
- podkreśla Barbara Czernik.

MYJNIA
BEZDOTYKOWA
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Y
Z
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To j e d n a k n i e w s z y s t k o .
Zakończono również budowę
now ej sie c i wo do c i ą gow ej
wzdłuż obu remontowanych
ulic. Trwa wymiana przyłączy
wodociągowych do poszczególnych posesji.

Krawce, a Drogą Krajową nr 78,
zdajemy sobie sprawę, że nowa,
gładka nawierzchnia może zachęcać kierowców do częstszego
używania pedału gazu, dlatego
opracowaliśmy projekt budowy
sześć elementów spowalniaczy
w trzech miejscach - informuje
Będą zwalniacze
burmistrz Poręby Ryszard Spyra.
z myślą o pieszych
Dodaje, że droga została wykoKomfort kierowców to jednak
nana solidnie, a fakt, że inwestytylko część efektów płynących
cja nie miała żadnych poślizgów
z inwestycji. Miasto zadbało
czasowych, wpłynął na budżet
także o bezpieczeństwo piegminy. - Materiały budowlane
szych. - Dochodziły do nas
drożeją z dnia na dzień, dzięki
prośby o zamontowanie infratemu, że terminy były zachowystruktur y służącej poprawie
wane, nie musieliśmy dopłacać
bezpieczeństwa. Roździeńskiego
do przedsięwzięcia - zaznacza
i Wiejska to ulice, które są
gospodarz Poręby.
łącznikami między dzielnicą

BĘ
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Warstwa ścieralna asfaltu pokryła właśnie niemal kilometr
będących od kilku miesięcy
w remoncie ulic Roździeńskiego
i Wiejskiej. - Ma około 4 centymetrów i zwiastuje rychłe zakończenie budowy w tym miejscu - mówi Barbara Czernik,
inspektor budowlany. Zaznacza,
że w ramach odrębnego zadania droga będzie odpowiednio
oznakowana pionowo i poziomo. - Należy odczekać około
dwóch tygodni, by asfalt odparował, wcześniejsze malowanie
znaków poziomych powoduje
bowiem żółknięcie farby - podkreśla pani inspektor. I dodaje:
- Projekt nowej organizacji ruchu w tym miejscu jest już zatwierdzony przez organizatora
ruchu - Starostwo Powiatowe
w Zawierciu.
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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 2499 zł
SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI
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DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE

Pęczotto ze szpinakiem,
dynią i łopatką wieprzową

DATA

ADRES

TELEFON

31.08 - 1.09

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

800 110 110

2.09 - 3.09

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 672 19 64

4.09 - 5.09

Apteka ul. Reyminta 1

32 670 78 21

6.09 - 7.09

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

800 110 110

8.09 - 9.09

Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4

32 733 30 88

10.09 - 11.09

Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 670 01 61

12.09 - 13.09

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 670 22 22

14.09 - 15.09

Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 672 41 68

16.09 - 17.09

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1

32 672 10 44

18.09 - 19.09

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 672 17 90

20.09 - 21.09

Apteka Plus ul. Polska 46B

32 671 28 19

22.09 - 23.09

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

800 110 110

24.09 - 25.09

Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10

32 672 11 54

26.09 - 27.09

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

800 110 110

28.09 - 29.09

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15

32 646 62 35

30.09 - 1.10

Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20

32 674 20 09

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 szklanki kaszy pęczak
2 cebule
2 ząbki czosnku
1 szklanka białego
wina wytrawnego
2 szklanki wywaru z warzyw
( u mnie zalałam wrzątkiem
3 łyżki warzyw suszonych )
60 dkg łopatki wieprzowej
2 łyżki masła + 1 łyżka
oleju rzepakowego
3 garście liści szpinaku baby
2 garści pokrojonej w kostkę
dyni ( u mnie dynia muskat )
sól, pieprz, chili do smaku

Zaczęłam od przygotowania warzyw
suszonych, czyli zagotowałam wodę
i zalałam warzywa w kubku garnku.
Obieramy cebulę i czosnek, kroimy
w kostkę, tak samo postępujemy z dynią. Mięso kroimy w kostkę odcinając
tłuszcz.
Na patelni rozgrzałam olej dodałam
masło, jak całość się połączyłam dodałam czosnek i cebulę i przez około
3 minuty smażyłam.
Potem dodałam mięso i je smażyłam około 5 minut mieszając od czasu do czasu tak aby było
całe obsmażone, dodałam kaszę i po połowie wina i wywaru.
Przykryłam pokrywką zmniejszyłam gaz i dałam się wszystkiemu połączyć przez około 3
minuty.
Po tym czasie dodałam kaszę, zamieszałam i przykryłam pokrywką.
Co 2-3 minuty całość mieszałam i jak było trzeba ( a trzeba!) podlewałam wywarem oraz winem.
Gdy kasza już była miękka, dodałam do niej dynię i znowu na chwilę zostawiłam pod przykryciem ( mieszając raz ) a na końcu dodałam szpinak, wymieszałam wszystko tak aby szpinak
lekko się poddusił.
Doprawiłam całość pieprzem i solą oraz na koniec odrobiną chili.

Ulla Pałka

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

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.

CENY

JUŻ OD 10 zł/m2

• Okna Aluminium oraz PCV: Veka, Salamander, Rehau, Schuco, Aluplast
• Markizy: balkonowe, tarasowe, zaciemniające
• Rolety zewnętrzne
• Rolety wewnętrzne: plisy, dzień/noc, materiałowe, wolno wiszące, rzymskie,
rolety do okien dachowych Fakro - BARDZO DUŻY WYBÓR TKANIN
• Żaluzje: drewniane, bambusowe, aluminiowe,
• Moskitiery: okienne, balkonowe, plisowane, przesuwne
• Akcesoria: klamki, kotwy montażowe, pochwyty balkonowe, odwodnienia, uszczelki

PROFESJONALNA
OBSŁUGA I MONTAŻ
DORADZTWO
USŁUGA POMIARU
Zapraszamy: poniedziałek- piątek 800- 1900 • sobota 900- 1400

Zawiercie ul. Żabia 39 (przy PSB Mrówka- Format) • tel.: 531 721 000 • www.buadoluxokna.pl, www.budo-lux.pl
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SETNE URODZINY MIESZKANKI ZAWIERCIA
11 sierpnia, swoje setne urodziny obchodziła mieszkanka Zawiercia, pani Katarzyna Olszewska. Najserdeczniejsze życzenia jubilatce złożyli: Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski oraz kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Jolanta Bujak.
Osiągnięcie tak pięknego etapu
życia zasługuje na szczególne
grat u lacje i budzi ogromny
szacunek.
Solenizantka została obdarowana listami gratulacyjnymi,
bukietem kwiatów oraz wielkim koszem z upominkami.
200 lat w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie ducha,
pani Katarzyno!

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
Hurt-detal
Posiadamy w ofercie:
• przewody
• gniazda oraz wyłączniki
• przedłużacze
• oprawy
• plafoniery
• źródła światła LED
• bezpieczniki

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

v zawiercie.eu

OGRZEWANIE
XXI WIEKU

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

We wtorek, 2 sierpnia, zawierciański Urząd Stanu Cywilnego gościł
10 wspaniałych par, które obchodziły jubileusze małżeńskie.

• Folie i maty grzewcze
• Promienniki UV

Diamentowe gody (60 lat pożycia
małżeńskiego) świętowali Jadwiga
i Zdzisław Maślągowie.
Złote gody (50 lat pożycia małżeńskiego) świętowali:
• Barbara i Zygmunt Gajkowie,
• Anna i Czesław Kaweccy,
• Krystyna i Andrzej
Kłóskowie,
• Czesława i Jerzy Kołowie,
• Zdzisława i Jan Kozłowscy,
• Zofia i Stanisław Musiałowie,
• Zofia i Jan Radoszowie,
• Maria i Mieczysław
Strzelczykowie,
• Urszula i Zenon Więckowscy.

SPRZEDAŻ • MONTAŻ

PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO GRATIS
Życzenia i gratulacje przekazali
Prezydent Zawiercia Łukasz

Konarski i Kierowniczka USC
Jolanta Bujak.
v zawiercie.eu

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

XXIII Dożynki Powiatu Zawierciańskiego
Za nami XXIII Dożynki Powiatu Zawierciańskiego czyli Powiatowo-Gminne Święto Plonów w Kroczycach pod patronatem Starosty Zawierciańskiego
Gabriela Dorsa oraz Wójta Gminy Kroczyce Stefana Pantaka.Uroczystości poprzedził Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Po poświeceniu
wieńców ks. dziekan Zbigniew Krzyszkowski, proboszcz Parafii w Kroczycach odprawił dziękczynną Mszę Św. Dożynkową w intencji rolników.
Później barwny Korowód przeszedł ulicami Kroczyc na teren Amfiteatru. Na czele
korowodu Starostwie tegorocznych dożynek: Pani Ewelina Stańczyk z Białej Błotnej
oraz Pan Adam Klimas z Kroczyc. Za nimi poczty sztandarowe oraz delegacje Kół
Gospodyń Wiejskich z wieńcami.
Gminę Kroczyce reprezentowały następujące Koła Gospodyń:
• KGW Kroczyce

• KGW Biała Błotna
• KGW Siamoszyce
• KGW Podlesice

• KGW Lgota Murowana

za nimi:

• delegacja reprezentująca jedną szkołę rolniczą w powiecie czyli
uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Żarnowcu – jest to szkoła należąca do sieci Szkół Rolniczych
prowadzonych przez Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Delegacje gmin Powiatu Zawierciańskiego reprezentowały:

• GMINĘ IRZĄDZE – Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowa

• GMINĘ Łazy – Koło Gospodyń Wiejskich „Dolomitki” z Chruszczobrodu
• GMINĘ Ogrodzieniec – KGW „Perły Jury” z Ryczowa
• GMINĘ Pilica – KGW Sierbowice

• GMINĘ Poręba – KGW Niwczanki.

• GMINĘ Szczekociny – KGW Ołudza

• GMINĘ Włodowice – KGW „Kobiety” z Góry Włodowskiej
• GMINĘ Zawiercie – KGW „Karlinianki”
• GMINĘ Żarnowiec –KGW Jeziorowice

• Delegacja Śląskiego Związku Pszczelarzy – Koło w Zawierciu.

Za delegacjami wieńcowymi szli zaproszeni goście na czele ze Starostą
Zawierciańskim Gabrielem Dorsem i Wójtem Kroczyc Stefanem Pantakiem.
Korowód zamykali rolnicy z gminy Kroczyce, jadący w pięknie udekorowanych
ciągnikach, motorach, bryczkach.
Hymn Państwowy odśpiewany przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej
z Kroczyc rozpoczął oficjalną część uroczystości dożynkowych.

Wójt Stefan Pantak jako gospodarz gminy, na terenie której odbywa się uroczystość,
powitał w imieniu Organizatorów zaproszonych gości i zaprezentował Gminę
Kroczyce - jej specyfikę, atrakcje, możliwości i atuty.

Następnie Starostwie tegorocznych dożynek: Pani Ewelina Stańczyk i Pan Adam
Klimas ofiarowali na ręce Gospodarzy Święta Plonów chleby upieczone z tegorocznych zbóż.
Po ucałowaniu chleba Starosta Zawierciański Gabriel Dors podziękował Rolnikom
za ich trud, życząc zawsze obfitych plonów i dobrych cen w skupie, takich, które
dadzą satysfakcję zarówno Rolnikom, jak i kupującym.

Delegacje wszystkich gmin Powiatu oraz delegacja Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu i Koło Pszczelarzy z Zawiercia przekazały
uroczyście wieńce dożynkowe wyplecione z tegorocznych zbóż, kwiatów i owoców.
Przy okazji tej ważnej dla wszystkich Rolników uroczystości, wręczone zostało
odznaczenie resortowe. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaczenie
„Zasłużony dla rolnictwa” Panu MACIEJOWI MASŁOWSKIEMU z Gminy
Kroczyce. Gratulujemy!

Życzenia wszystkim Rolnikom złożyli następnie zaproszeni goście: Europoseł
Jadwiga Wiśniewska wspólnie z Posłami na Sejm RP: Ewą Malik, Danutą
Nowicką, Waldemarem Andzelem i Robertem Warwasem, a także: Senator RP
Beata Małecka – Libera, Poseł na Sejm RP Barbara Dolniak, Poseł na Sejm RP
Rafał Adamczyk, w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego - Radni Sejmiku:
Jadwiga Baczyńska, która odczytała list od Marszałka, radna Maria Materla, radny
Rafał Porc oraz Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś.
Ponadto głos zabrali: Barbara Laskowska – Przewodnicząca Rady Powiatu
Zawierciańskiego oraz kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Dorota Dudziuk – Przewodnicząca Rady Powiatowej
Śląskiej Izby Rolniczej i Paweł Sokół – Wicestarosta Zawierciański, Przewodniczący
Rady Wojewódzkiej, Członek Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność”.
Uroczystości dożynkowe w ramach Powiatowo-Gminnego Święta Plonów
w Kroczycach poprzedził Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2022.

Wszystkie wieńce były przepiękne, wszystkie pracochłonne, wszystkie warte najwyższej lokaty. Wybór był naprawdę trudny.

Ponieważ w tym konkursie Jury nie mogło przyznać wszystkim równorzędnych
miejsc, po dyskusji zdecydowano co następuje:
• I miejsce zajął wieniec wykonany przez KGW
z Wilkowa (gmina Irządze). Nagrodą jest 1.000 zł. Ten wieniec
będzie reprezentował Powiat na Dożynkach Jasnogórskich;
• II miejsce i nagrodę 750 zł zdobył wieniec wykonany
przez KGW z Ołudzy (gmina Szczekociny);

• III miejsce ex aequo zajęły KGW z Podlesic oraz wieniec wykonany
przez młodzież i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Żarnowcu – nagrody wyniosły po 500 zł.

Pozostałe delegacje, których wieńce brały udział w Konkursie, wyróżnione zostały
nagrodami finansowymi o wartości 200 zł każda. Nagrody w tym konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Zawierciu.
Dziękujemy wszystkim osobom, które przygotowały wieńce, za poświęcony czas,
zaangażowanie i serce. Wierzymy, że podziw jaki te arcydzieła sztuki ludowej wywołały, nagrodził Waszą wielogodzinną pracę.
Podczas Dożynek przeprowadzony został Konkurs o tytuł Gospodyni i Gospodarza
Roku w Powiecie Zawierciańskim.
Tytuł Gospodyni Roku Powiatu Zawierciańskiego wywalczyła:

• Pani Aneta Kubara z Gołuchowic (gm. Kroczyce).
• II miejsce zajęła Pani Lidia Bednarz z Karlina (gm. Zawiercie)
• III miejsce Pani Iwona Brożek z Sierbowic.
Tytuł Gospodarza Powiatu Zawierciańskiego wywalczył:

• Pan Radosław Stańczyk z Białej Błotnej (gm. Kroczyce)
• II Pan Zbigniew Matyja z Siedlisk (gm. Szczekociny)
• III miejsce Pan Mateusz Grabowski z Sierbowic (gm. Pilica).
Nagrody dla wszystkich uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe
w Zawierciu.
Rota odegrana przez Gminną Orkiestrę Dętą z Kroczyc zakończyła oficjalną część
Uroczystości Dożynkowych.
W części muzyczno-rozrywkowej odbył się Festiwal Młodych Talentów Powiatu
Zawierciańskiego, występy i koncerty gwiazd – ale o tym w kolejnej informacji.
Dziękujemy Policjantom z KPP w Zawierciu oraz Strażakom Ochotnikom z gminy
Kroczyce za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom Korowodu.
v zawiercie.powiat.pl
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NASZ PAŁAC MA SZANSĘ NA MILION ZŁOTYCH
Ruszył konkurs "Nasz Zabytek" Fundacji Most the Most. Wspólnymi siłami możemy tchnąć nowe życie w nasze ruiny, by na mapie
Włodowic powstało miejsce na wspólne inicjatywy historyczne,
kulturowe czy rekreacyjne.
Dlaczego warto zgłosić
Pałac we Włodowicach?

• rewaloryzacja ruin pałacu,
• wykorzystanie potencjału i charakteru miejsca,
• nadanie ruinom nowych funkcji
społecznych. Ruiny pałacu są
szczególnym dla nas miejscem.
Wykorzystajmy szansę, aby ocalić
to miejsce i przywrócić mu świetność. Liczy się każde zgłoszenie!
Zachęcamy do w y pełnienia
formularza zgłoszeniowego na
stronie fundacji http://w w w. Zabytki można zgłaszać również
telefonicznie pod nr telefonu 22 47
mostthemost.pl
55 111 lub 517 884 088.
Nabór zgłoszeń trwa
"Nasz zabytek" to konkurs orgado 5 września 2022 r.
nizowany przez Fundację Most
the Most powołaną przez Bank

Budynek OSP Górki dostał
oficjalną decyzję o legalizacji
Gospodarstwa Krajowego. Ideą
konkursu jest wzmacnianie wpływu
społecznego na najbliższe otoczenie
oraz wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na
rzecz kultury i ochrony lokalnych
zabytków.

Wisiała nad nim nawet groźba rozbiórki, wreszcie budynek z szarego pustaka - strażnica OSP Górki - po latach „w zawieszeniu”, ma
szansę wrócić do życia. Jasnoszary pustak, prosta, podłużna bryła
i charakterystyczny, duży garaż po lewej stronie. Budynek stojący
pod adresem ul. Armii Krajowej nr 32 powstał w latach 90. W czynie
społecznym, własnymi rękami budowali go mieszkańcy i sami strażacy-ochotnicy.
- Do jego budowy zawiązał się
komitet społeczny - podkreśla
Michał Wolff, główny specjalista ds. inwestycji Urzędu
Miasta w Porębie.

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2023
WŁODOWICE BĘDĄ MIASTEM
W dniu 26 lipca Premier Rady ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta. Pośród 15 miejscowości w całym kraju, które
z dniem 1 stycznia 2023r. uzyskają statusu miasta, znalazły się również Włodowice, jako jedyna miejscowość w województwie śląskim.

Tak, by nie ulec nadmiernej
degradacji.

Urzędnicy podkreślają, że teraz w strażnicy potrzebne są
Urząd Miasta w Porębie po- inwestycje. Sama decyzja jest
dejmował intensywne działa- jednak bardzo dobrą wróżbą na
nia, by uzupełnić niezbędną przyszłość. - Mamy plan zwiąPo zakończeniu budowy, legal- dokumentację związaną z bu- zany z budynkiem OSP Górki
ność przedsięwzięcia zakwe- dową strażnicy. - Był to długi - podkreśla burmistrz Poręby
stionował jednak Powiatow y i żmudny proces. Wresz cie Ryszard Spyra. Dodaje; - Ma
I n s p e k t o r a t N a d z o r u w t y m rok u, zaw iercia ńsk i dużą kubaturę, dlatego chcemy
Budowlanego w Zaw ierciu. PINB wydał pozytywną opi- by poza siedzibą straży pożarW efekcie budynek nie mógł nię. Dla strażnicy OSP Górki nej, pełnił też inne, dodatbyć oficjalnie użytkowany przez w ydana została decyzja o le- kowe funkcje. Jakie? To będzie
strażaków OSP Górki. I choć galizacji budynku - informują przedmiotem dyskusji społeczochotnic y musiel i zaw iesić przedstawiciele porębskiego nej. Chcemy, by to mieszkańcy
zdecydowali, czego potrzebują
dzia ła lność w swojej straż- magistratu.
- zaznacza burmistrz Spyra.
nicy, była ona pod nadzorem.
v umporeba.pl

Galeria Płytek Optima
OFERUJEMY:
PŁYTKI CERAMICZNE I KAMIENNE
KAMIEŃ DEKORACYJNY
BETON ARCHITEKTONICZNY
NOWOŚĆ! FORNIRY KAMIENNE

ul. Igna

cego P

aderew

skiego

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

MEDIACJE SZKOLENIA RODO

PŁYTKI 60 x 60 cm
JUŻ OD 89 zł

PORADY PRAWNE OD 50 ZŁ

42-400 ZAWIERCIE,
UL. PADEREWSKIEGO 120B
ul. Ign

kiego

erews

Pad
acego

Centrum Dystrybucji HAM Zawiercie

Hurtownia Spożywcza DABEX

Hurtownia Spożywcza Miś

42-400 ZAWIERCIE, UL. PADEREWSKIEGO 120B

501 855 645

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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ZDECYDUJ, JAK MAJĄ WYGLĄDAĆ OKOLICE ŹRÓDEŁ CZARNEJ PRZEMSZY
Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej sposobów użytkowania okolicy Źródeł Czarnej Przemszy oraz potencjalnych zmian, jakie mogą zostać w niej przeprowadzone.
Badania stanowią drugi etap konsultacji społecznych prowadzonych przez Fundację Sendzimira
i Urząd Miejsk i w Zaw ierciu
w związku z realizacją projektu
“Zielone Zawiercie - partycypacja
dla przyrody w mieście”, finansowanego z Funduszy EOG.

renie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zawierciu, jednak z uwagi na
ograniczenia wynikające z objęcia
tego terenu ochroną konserwatora,
do dalszych prac wytypowano zieloną przestrzeń w rejonie źródeł
Czarnej Przemszy.

GŁOSUJEMY NA OSIEDLE
TAZ W ZAWIERCIU
Nasze zrewitalizowane budynki na Osiedlu TAZ w Zawierciu biorą udział w konkursie „Najlepsza przestrzeń
publiczna województwa śląskiego". - To docenienie pozytywnych zmian w naszym mieście i oczywiście zachęcam do tego, by wspierać tę kandydaturę - mówi Łukasz
Konarski, Prezydent Zawiercia.
GŁOSUJ NA OSIEDLE TEZ :

Celem badania potrzeb jest zdefiniowanie oczekiwań mieszkańców
i mieszkanek Zawiercia względem terenu obejmującego okolice
Czarnej Przemszy w Bzowie.

W ramach projekt u "Zielone
Zawiercie" tworzona jest również koncepcja zagospodarowania terenu w Parku Kościuszki.
Publiczna prezentacja z pomysłami i koncepcjami mieszkań-

ców odbędzie się 13 września
w Miejskim Ośrodku Kultur y
w Z a w i e r c iu . R e j o n ź r ó d e ł
Czarnej Przemszy to drugi proces pa r t yc y pac y jny z w iązany
z zagospodarowaniem terenów

zielonych, prowadzony w ramach
projektu.

Pierwotny plan projektu "Zielone
Zawiercie" zakładał objęcie zagospodarowaniem parku przy te-

Chcesz szybko i bezpiecznie sprzedać
lub wynająć Swój dom, mieszkanie, działkę?
•
•
•
•
•
•

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”.

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.

Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom ok. 280 m kw, II kondygnacje,
podpiwniczony, do wykończenia,
położony na 7,8 arowej w pełni
ogrodzonej działce w willowej
dzielnicy w Ogrodzieńcu
Cena: 380 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
działka inwestycyjna 826 m²
w całości teren usług komercyjnych
z dostępem do mediów: prąd, woda, gaz,
telekomunikacja. Położona przy
drodze krajowej dk 94 w Olkuszu.
Cena: 185 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
6 widokowych działek budowlanych
każda po 1035 m² bardzo ustawne
i szerokie 31 x 33 z dostępem do mediów:
gaz, prąd, woda, dojazd drogą gminną
utwardzoną, położone w urokliwym
miejscu w Chechle. .
Cena: 125 tys. PLN za działkę

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

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.

dom ok. 70m kw, z garażem
i dużą stodołą, wszystkie media
w domu, położony na ogrodzonej
5,6 arowej działce w spokojnym miejscu
w Chechle w gminie Klucze..

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.

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

Cena: 339 tys. PLN

Cena: 369 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

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,

działka inwestycyjna 139 a w całości teren

balkon, położone na IV piętrze,

duży balkon, położone na III piętrze, do

dwa duże pokoje, kuchnia z jadalnią,

obiektów produkcyjnych, składów i

z ładnym widokiem za okien, do zamieszkania,

zamieszkania, w świetnie skomunikowanym

łazienka, wc, plus strych i pomieszczenie

magazynów. Bezpośrednio przy drodze

w bardzo dobrej lokalizacji nieopodal

miejscu obok pętli autobusowej, sieci

gospodarcze, do zamieszkania,

wojewódzkiej nr 790 z dostępem do mediów:

przedszkola, szkoły podstawowej

sklepów, lasu oraz „Dolinki”.

nadające się również do prowadzenia

prąd, woda, telekomunikacja, w kształcie

oraz LO na Osiedlu Młodych w Olkuszu.

Osiedle Młodych „Pętla” w Olkuszu..

działalności, w ścisłym centrum Łaz.

kwadratu, położona w gminie Łazy.

Cena: 319 tys. PLN

Cena: 310 tys. PLN

Cena: 219 tys. PLN

Cena: 389 tys. PLN

położona w malowniczym miejscu

położonaprzydrodze asfaltowejw malowniczym

w Olewinie gmina Olkusz.

idobrze skomunikowanymmiejscuw Bolesławiu..

Cena: 460 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka 25 a, z czego część budowlana
ok. 15 a, pozostały fragment Rola, możliwość
zabudowy dwoma domami z dostępem do drogi
asfaltowej, pierwsza linia zabudowy, media: gaz,
prąd, woda, kanalizacja, położona w dobrze
skomunikowanym miejscu w Ujkowie Nowym
gmina Bolesław.

Cena: 220 tys. PLN

Cena: 189 tys. PLN

DO WYNAJĘCIA
Lokale użytkowe, 32 m², 50 m², 79 m², 270 m²,
po remoncie, usytuowane w budynku
o wysokim standardzie, dostosowanym
do osób niepełnosprawnych, winda,
prywatny parking, monitoring, alarm,
w ścisłym centrum miasta Klucz.
Cena: 31 PLN/m² netto

DO WYNAJĘCIA
Lokal użytkowy, 32 m², składający się z dwóch
pomieszczeń, usytuowany na I piętrze
w reprezentacyjnym budynku nieopodal
Starostw Powiatowego w Olkuszu.
Idealne miejsce pod gabinet, biuro, z uwagi
na jego świetne usytuowanie. Centrum Olkusza.
.Cena: 31 PLN/m² netto

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

działka 28,5 a, z czego część budowlana ok. 17 a,

działka55 a, z czegobudowlanaok. 10 a,

pozostały fragment Rola, możliwość zabudowy

pozostałaczęśćRola, pierwszaliniazabudowy, media:

dwoma domami z dostępem do drogi asfaltowej,

gaz doprowadzonyna działkę, prąd, woda, kanalizacja

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

przyw drodze, z utwardzonympodjazdem,

Chcesz sprzedać lub wynająć Swój dom, mieszkanie, działkę?

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: 16 PLN/m² netto

DO SPRZEDANIA
działka 55 a, z czego budowlana ok. 32 a,
pozostała część Rola, z możliwością podziału
na dwie mniejsze, media: gaz, prąd, woda,
w drodze, położona przy drodze asfaltowej
w malowniczym i spokojnym miejscu
w Porębie Dzierżnej gmina Wolbrom.
Cena: 185 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:
4. Płaszczyzna pochyła
7. Z bieżnią i sektorami
11. Zadrżenie
12. Kolor różowoczerwony
13. Bandera na statku
14. Dokazywanie, figle
18. 36 cali lub trzy stopy
20. Złączenie nitką brzegów rozdartej tkaniny
21. ... Baum, bohater „Ziemi obiecanej”
22. Krótkie, grube kiełbaski
24. Astra na parkingu
25. Rozbrajany przez sapera
26. Z jego żebra Bóg stworzył Ewę

Pionowo:
1. Sprawka żartownisia
2. Dziecięca choroba lub rzeka
3. Brzmienie głosu
5. Bliska sercu kobieta
6. Kelner na statku
8. Tkanina wełniana z prążkami
9. Domek z lodu i śniegu
10. Mityczna Dafne
15. Silne przeżycie
16. Ropień, czyrak
17. Autor „Myśli nieuczesanych”
18. Półpasożyt na topoli
19. Ziemia-ziemia lub ziemia-powietrze
23. Pot. oszustwo

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

„WYOBRAŹ TO SOBIE!” ŁUKASZ JACH
Książka „Wyobraź to sobie” Łukasza Jacha to kolejna pozycja w serii ZROZUM, dzięki której poznasz nowe zagadnienia z zakresu psychologii, a jednocześnie wykonasz ciekawe ćwiczenia.
Trenuj wyobraźnię, rozgryzaj jej tajemnice i sprawdź, jak po lekturze tej książki zmieni się bujanie w obłokach. Łukasz Jach przygląda się wyobraźni każdego z nas; dzieci snujących opowieści
o wymyślonych przyjaciołach, dinozaurach i Świętym Mikołaju, wielbicieli filmów grozy, ale również tych, którzy fantazjują o morderstwach i pikantnych romansach.

„MIASTO W CHMURACH” ANTHONY DOERR
Bohaterowie Miasta w chmurach są marzycielami i outsiderami. Anthony Doerr utkał misterny gobelin z czasów i miejsc, który jest odzwierciedleniem naszej ogromnej sieci wzajemnych
połączeń – z innymi gatunkami, z ludźmi nam współczesnymi, tymi, którzy żyli przed nami, oraz tymi, którzy pojawią się na świecie, kiedy nas już na nim zabraknie. Miasto w chmurach jest
przepiękną, odkupieńczą powieścią o władzy, jaką dzierżą księga, Ziemia i ludzkie serce.

„NIE RÓB SCEN, FLORA” MARTYNA PUSTELNIK
Flora, niespełniona, choć zdolna aktorka dostaje propozycję życia. W spektaklu u znanego i cenionego reżysera ma zagrać mitologiczną postać, Psyche. To dla niej szansa jedna na milion –
wreszcie ją docenią, a drzwi teatrów i plany filmowe staną przed nią otworem. Co może pójść nie tak?
Wszystko… Partnerem Flory – Erosem – jest Maks Stankiewicz: gwiazda polskiego kina, celebryta, a przede wszystkim dawna miłość aktorki, jeszcze z czasów akademii teatralnej. Florentyna
Mikołajczyk nie zamierza jednak zaprzepaścić swojej życiowej szansy. Przecież da radę wcielić się w zakochaną do szaleństwa Psyche. Jest wszak profesjonalistką! A może to dobra okazja, by
zemścić się za złamane przed laty serce?

500 200 941

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

SYN_OPTYK
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SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

Komisja Rozwoju i Promocji
na Zamku Ogrodzienieckim
Promocja turystyczna na przykładzie Zamku Ogrodzienieckiego
w Podzamczu – to temat omawiany podczas Komisji Rozwoju i Promocji
Powiatu, której posiedzenie wyjazdowe odbywało się w ruinach naszej
najsłynniejszej atrakcji turystycznej.
O jej walorach, sposobach promocji i now ych pomysłach
opowiadała Katarzyna Oleksy –
Prezes Zarządu Zamek Sp. z o.o.
oraz Marek Gądek – dyrektor ds.
Marketingu.
A działań tych jest sporo:

• zwiedzanie z przewodnikiem
• spacer przez epoki
• lekcje żywej historii
• warsztaty tematyczne
• nocne zwiedzanie
• biesiady i uczty.
Największe zainteresowanie
budzą organizowane na zamku
weekendowe wydarzenia:
• pokazy sokolnicze
• pokazy mody historycznej

• Mistrzostwa Polski
w Grillowaniu
• Najazd Barbarzyńców
• BALONIADA
• wieczór z duchami
• pokaz walk rycerskich
zawodowych i wiele innych.
Turystów jest sporo – po okresie
pandemii bardzo chętnie właśnie w Podzamczu spędzają swój
wolny czas. I trudno się dziwić…

Na zamku gościła Komisja
w składzie: Małgorzata Machura
- Przewodnicząca, Grzegorz
Piłka - Wiceprzewodniczący,
Barbara Kozioł - radna oraz
Cz łonek Za r z ądu Pow iat u
i radny Karol Hadrych.

W posiedzeniu Komisji
uczestniczyła także Sekretarz
Gminy Ogrodzieniec Maria
Milejsk a, która jest jednocześnie Radną Powiatu oraz
Karolina Matuszewska – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu,
która mówiła o działaniach
i środkach pozyskiwanych przez
MGOKiS.
Członkowie Komisji z przewodnikiem zwiedzili zamek, dowiadując się o związanych z nim
mniej znanych historiach…
v zawiercie.powiat.pl

WYPRAWKI
SZKOLNE

LETNIA WYPRZEDAŻ ROWERÓW
SERWIS ROWEROWY • TEL: 794 577 544
Zawiercie, ul. Brata Alberta 11 • tel.: 32 670 01 30
poniedziałek - piątek 9⁰⁰ - 18⁰⁰, sobota, niedziele handlowe 9⁰⁰ - 17⁰⁰

-

www.sengam.pl

FESTIWAL KUCHNI REGIONALNEJ
„ZAWIERCIAŃSKIE SMAKI”

ZWIERZAKI DO ADOPCJI

W sobotę (27 sierpnia) na stadionie Źródła Kromołów odbył się I Festiwal „Zawierciańskie Smaki”Podczas Festiwalu nie zabrakło kulinarnych
konkursów. Jury nie miało łatwego zadania, ale ostatecznie wygrało KGW
Karlin przed KGW Skarżyce i KGW Szyce.
Wyróżnienie trafiło do KGW
Sierbowice. Najlepszego kućmoka
przygotowały natomiast panie
z KGW Szypowice.

MEKSIO

SKRABLA

MILUSIA

spokojny, grzeczny kundelek
Piesek żył w bardzo złych warunkach
w towarzystwie co najmniej kilkunastu
piesków.
Obecnie jest u nas i szukamy dla niego
nowego domu.
Meksio to psiak dorosły; ma około 4-5
lat, wazy 13-14 kg, to jego właściwa
masa ciała.
Na razie psiak jest niesamowicie smutny, ale mamy nadzieję, że wkrótce na
jego pyszczku pojawi się psia radość.
Meksio nie chodzi na smyczy, ale pomożemy mu polubić wspólne spacery.
Nasz podopieczny może zamieszkać
z innymi pieskami. Na pewno się z nimi
dogada.
To cichy i spokojny piesek, który zasługuje na ciepły, spokojny i troskliwy
dom.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i został
wykastrowany.

Przedstawiamy Skrablę – prześliczną
trzy kolorową kotkę, która trafiła pod
naszą opiekę.
Ma ok. 2-3 lata i waży 3 kg. Ma pięknie
umaszczone, nieco dłuższe futerko.
Koteczka na chwilę obecną jest bardzo
przestraszona.
Ładnie korzysta z kuwety, jest czyściutka. Ma dobry apetyt.
Kotka do nowego domku może jechać
po zabiegu sterylizacji.
Profilaktyka:
Kotka ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona
i odpchlona. Jest zaczipowana i zostanie wysterylizowana.

Sunia jest młodziutka, ma ok 1 roku
i waży 6,5 kg.
To malutka łaciata przestraszona suczka, która potrzebuje czasu, żeby w pełni
zaufać opiekunom.
Dobrze dogaduje się z innymi psami.
Sunia potrzebuje spokojnego domku,
w którym poczuje się bezpiecznie
i będzie mogła stopniowo nabierać
zaufania do nowych właścicieli.
Milusia nie potrafi jeszcze chodzić na
smyczy.
Suczka daje się już pogłaskać opiekunom jednak do nowych osób dalej
zachowuje dystans, przy próbie podnoszenia Milusia bardzo panikuje.
Poszukujemy dobrego domku dla
naszej podopiecznej!

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

Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy 		

		

schroniskopsiepole.pl

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie
www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

Nagrody, ufundowane przez
Urząd Miejski w Zawierciu,
ZGK Zawiercie i LGD Perła
Jury, wręczał Prezydent Zawiercia
Łuk asz Kona rsk i wspólnie
z Prz ewodnicz ącą Komisji
Krystyną Koczur, Prezesem ZGK
Jarosławem Mazurem i Prezesem
ZK M Zawiercie Michałem
Wacławikiem.

W r a m a c h Fe s t i w a lu o dby ła się również V I edycja
Festiwalu Muzycznego Artystów
3. miejsce:
Nieprofesjonalnych „W Jurajskiej
• Kapela „Kosztowioki”
Zagrodzie”.
• Zespół Wokalno - Muzyczny
Wyniki:
„Tęcza” (Zawiercie)
1. miejsce:
• Zespół Śpiewaczy
• Kapela z Naszego Miasteczka
„Karlinianki”
(Czerwionka-Leszczyny)
• Zespół Śpiewaczy
• Kapela podwórkowa Old
„Ryczowianki”
Bobrorze (Sławków)
• Zespół Śpiewaczy
• Zespół OD-DO (Preczów)
„Bzowianie”
2. miejsce:
• Zespół Śpiewaczy
„Twardowianki”
• Kapela „Gródków”
• Kapela „Swojacy” (Zawiercie)
• Kapela „Sami Swoi”
(Zawiercie)
• Zespół „Siemionianki”
• Zespół „Dobieszowianki”
• Kapela „Swojaki”
(Wojkowice)

Organizatorzy:

Milian Orkiestra, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego i Urzędu
Miejskiego w Zawierciu. Nagrody
wręczała Justyna Miszczyk,
Zastępca Prezydenta Zawiercia.

Nie zabrakło także sportowych
zmagań. W związku z projektem
Jurajska Akademia Sportu odbył
się m.in. Turniej Funino (piłkarskiej gry rozwijającej kreatywność
i inteligencję) z Football Academy
Zawiercie i OSiR Zawiercie.
Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe medale. Wręczył
je Prezydent Zawiercia Łukasz
Konarski.

W stref ie akty wności
w Kromołowie zorganizowano
także pokazy oraz warsztaty Klubu
Ludzi Twórczo Zakręconych i zawierciańskiej Biblioteki.

v Zawiercie.eu
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Reklamy

• PRACA •

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

POLICJA
ODZYSKALI SKRADZIONY TELEFON
22.08.br. dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu otrzymali zgłoszenie, że przy ulicy Wyszyńskiego ma znajdować się mężczyzna, który to dopuścił się
kradzieży telefonu, podczas rozmowy mężczyzna wskazał pokrzywdzonego w tej
sprawie. Funkcjonariusze udali się w rejon ulicy Wyszyńskiego, gdzie po ponownym
zgłoszeniu telefonicznym uzyskali informacje od osoby zgłaszającej, iż jest w drodze
do Bydgoszczy.
Mundurowi nie ujawnili, żadnej osoby, która mogła posiadać skradziony telefon,
w związku z tym udali się pod adres osoby pokrzywdzonej, która potwierdziła całą
sytuację, do kradzieży miało dojść około 3 tygodni temu, jednak nie chciała zgłaszać
całej tej sytuacji. Dzielnicowi poinformowali o przysługujących prawach oraz całym
toku postępowania. Dzięki determinacji funkcjonariuszy oraz ustaleniom policjanci
w trakcie swoich czynności ujawnili dwie osoby. Podczas kontroli bagażu podręcznego u jednej z osób zauważono skradziony telefon, dzielnicowi niezwłocznie zatrzymali osoby.

POLICJANT PO SŁUŻBIE ZATRZYMAŁ NIETRZEŹWEGO KIERUJĄCEGO
• 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

NIE REAGUJESZ — AKCEPTUJESZ. UJĘCIE NIETRZEŹWEGO KIERUJĄCEGO

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

karo.biuro21@gmail.com

Roland

NIE MA ZGODY NA PRZEMOC DOMOWĄ. DZIELNICOWY ZATRZYMAŁ OPRAWCE
W pierwszy weekend Policjanci z Posterunku Policji w Porębie otrzymali informację
odnośnie częstych awantur oraz nadużywania alkoholu przez jednego z lokatorów.
Dzielnicowy wspólnie z policjantem udali się pod adres ze zgłoszenia, na miejscu
podczas rozmowy ustalili, że syn właścicielki mieszkania nadużywa alkoholu oraz
wszczyna awantury wobec niej. Kobieta dodała, że syn zabrał jej kartę bankomatową oraz telefon komórkowy. Policjanci niezwłocznie dokonali przeszukania osoby,
gdzie ujawnili wymienione przez kobietę przedmioty. Mundurowi bez zastanowienia
zatrzymali mężczyznę, następnie przewieźli do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu celem wykonania dalszych czynności służbowych. Znęcanie się jest przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.

4.08.br na jednej z ulic Zawiercia, kobieta zauważyła nietrzeźwego mężczyznę, który
chwiejnym krokiem szedł w stronę pojazdu. Chwilę wcześniej będąc, w niedalekiej
odległości od niego wyczuwała silną woń alkoholu. Kobieta dostrzegła także będącego poza służbą policjanta Wydziału Ruchu Drogowego zawierciańskiej Policji, którego poinformowała o całej sytuacji i poprosiła go o interwencję. W tym momencie
nietrzeźwy mężczyzna wsiadł za kierownicę osobowego citroena i włączył się do
ruchu. Kobieta wraz z policjantem podbiegli do auta i uniemożliwili mu dalszą jazdę
oraz wezwali na miejsce umundurowany patrol policji.

• WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU BUDOWLANEGO
ORAZ ELEKTRONARZĘDZI
• USŁUGI MINIKOPARKĄ
• PRODUKCJA PRZEWODÓW:

665 608 058

Dnia 10.08.br. st. sierż. Marcin Grabowski z Posterunku Policji w Kroczycach w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Na jednej z ulic w Siamoszycach, gdy policjant wracał do domu, zauważył jak pojazd jeździł całą szerokością
jezdni. Bez zastanowienia o powyższym poinformował Oficera Dyżurnego w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, a sam pojechał za nietrzeźwym kierującym.
Mundurowy zajechał drogę mężczyźnie, a następnie pokazał legitymację służbową
oraz się przedstawił, kierujący widząc to chciał uciec, uszkadzając pojazd policjanta.
Funkcjonariusz bez zawahania zareagował wyciągając kluczyki ze stacyjki, a następnie obezwładnił mężczyznę, od którego byłą wyczuwalna woń alkoholu. Na miejsce
dotarł patrol ruchu drogowego, który przebadał kierującego na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu. 43-latek miał w wydychanym powietrzu blisko 3 promile
alkoholu. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Oprócz
utraty prawa jazdy i wysokiej grzywny grożą mu 2 lata więzienia.

665 643 159
Biuro

Gdy mundurowi dotarli na miejsce, okazało się po wstępnym badaniu alkomatem, że
kierujący jest kompletnie pijany i ma ponad 3,5 promila w wydychanym powietrzu.
Na tym jednak nie koniec kłopotów mężczyzny, gdyż po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że kierował on pojazdem
pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania.
Dziękujemy świadkowi za zdecydowaną reakcję i uniemożliwienie pijanemu kierowcy dalszej jazdy. Taka postawa jest godna naśladowania
i pokazuje, że hasło kampanii „Nie reagujesz — akceptujesz”, jest wciąż aktualne i w wielu sytuacjach może zapobiec tragedii.

MUNDUROWI USTALILI I ZATRZYMALI SPRAWCÓW ROZBOJU!
Dnia 3.09.br w momencie zakończenia służby przez dzielnicowego Posterunku Policji w Porębie pod jednostką policji funkcjonariusz zauważył mężczyznę, który został
pobity. Podczas rozmowy dzielnicowy uzyskał informację o pobiciu poszkodowanego przez dwóch mężczyzn, którzy to następnie zabrali mu telefon. Dzielnicowy, nie
czekając, poinformował o całej sytuacji Oficera Dyżurnego w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, który wysłał na miejsce mundurowych z Zawiercia. Wspólnie
z policjantami z Posterunku Policji w Porębie udali się w penetrację terenu za sprawcami przestępstwa. W trakcie działania dzielnicowy wraz z policjantami z Komendy powiatowej policji w Zawierciu ujawnili dwóch sprawców, którzy to na ich widok
podjęli próbę ucieczki. Mundurowi zatrzymali mężczyzn, w trakcie czynności ujawnili telefon poszkodowanego u jednego z nich. Mężczyzn zatrzymano i przewieziono
do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu celem wykonania dalszych czynności.
Za rozbój kodeks karny przewiduje od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

MĘŻCZYZNA OKAZAŁ PODROBIONE PRAWO JAZDY
Dnia 3.08.br w trakcie wczorajszej służby policjanci Komendy Powiatowej Policji
w Zawierciu z Wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd, którego
kierujący przekroczył o 27 km/h prędkość w terenie zabudowanym. Podczas sprawdzenia danych mężczyzny w systemach ewidencji kierowców policjanci zauważyli fakt, że kierujący nie posiada uprawnień. 49- latek pokazał mundurowym prawo
jazdy, po sprawdzeniu dokumentu okazało się, że są na nim niewłaściwe dane takie
jak, kod organu wydającego. W trakcie rozmowy z kierującym okazało się, że zakupił
prawo jazdy „kilkanaście lat temu” za granicą. Dokument mężczyzny został zatrzymany, a pojazd przekazano osobie wskazanej. Mężczyzna został ukarany mandatem
za przekroczenie prędkości, a policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu
prowadzą czynności pod kątem artykułu 270 Kodeksu Karnego (Fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny ), za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia
wolności oraz z artykułu 94 § 1 (Prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu).

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

Informacje
• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ

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

v „JAK ZOSTAŁEM SAMURAJEM”
• 2-3 września godz. 16:00 • 5-8 września godz. 16:00
v „SZCZĘŚCIA CHODZI PARAMI”
• 2-3 września godz. 18:00 • 5-8 września godz. 18:00
• 9-10, 12-15 września godz. 19:00
v „AFTER 4. BEZ SIEBIE NIE PRZETRWAMY”
• 2-3 września godz. 20:00 • 5-8 września godz. 20:00
v „KING. MÓJ PRZYJACIEL LEW”
• 9-10 września godz. 17:00 • 12-15 września godz. 17:00
• 16-22 września godz. 16:00
v „ZOŁZA”
• 16-22 września godz. 20:00 • 23 września godz. 20:30
• 24-29 września godz. 18:00
v „GULIWER”
• 16-22 września godz. 18:00 • 24-29 września godz.
16:00
v „JOHNNY”
• 24-29 września godz. 20:00
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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

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

Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

REKLAMA W GAZECIE
już od 60 PLN

☎ 698 805 242

SCHODY
I PARKIETY
Z DREWNA
SCHODY NA WYMIAR
- wykonanie i montaż
PARKIETY I PODŁOGI
- sprzedaż, montaż
i cyklinowanie

mgr Tomasz Kowalczyk
prawnik, doradca prawny, mediator

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

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
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.

DO SPRZEDANIA

Kontener Budowlany
w dobrym stanie.
Dł. 6 m, szer. 2,5 m, wys. 2,5 m.
Cena: 7.5 tys. PLN

„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 - 17.00
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

