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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.
4
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Pizzeria Deliziosa zaprasza na
pyszną włoską pizzę z pieca opalanego drewnem bukowym,
makarony i sałatki oraz dania karty polskiej.
Wszystkie dania dowozimy do Państwa domów
tel.: 530 702 530

Zajazd Primavera
• Sala bankietowa

(organizujemy wszelkiego
rodzaju imprezy okolicznościowe)

• Pokoje gościnne

NAPRAWA GŁOWIC
Tel. 884-096-113

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

Ciągowice, ul. Zwycięstwa 73A tel.: 530 702 530 • 535 888 362

• 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

PAMIĘTAJĄ O BOHATERACH
W Zawierciu 18 września odbyły się uroczystości związane z 82. rocznicą
masowych, brutalnych aresztowań członków konspiracyjnej organizacji
„Płomień” i mieszkańców naszego miasta. Delegacje złożyły kwiaty przed
płytą upamiętniającą bohaterów przy Alei Pamięci Weteranów w Parku im.
T. Kościuszki. Wcześniej kwiaty złożono na grobie Stanisława Czapli, nauczyciela w Szkole Handlowej w Zawierciu i współzałożyciela „Płomienia”.
Władze Zawiercia reprezentowała Agata Jarza, Sekretarz
Miasta. Nie mogło zabraknąć
także dyrektora Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Zawierciu
Grzegorza Pierzchały. Oprawę
rocznicowej uroczystości przygotowali bowiem uczniowie
i nauczyciele „Ekonomika”.
Placówka kontynuuje tradycje
Szkoły Handlowej, w której
strukturach kiedyś działała podziemna organizacja „Płomień”.

Członkowie dzielnie walczyli
z hitlerowsk im okupantem.
Udzielali także pomocy zawierciańskim rodzinom, redagowali własną gazetę, wydawali
ulotki. Celem „Płomienia” stała
się również ochrona młodzieży
przed wywózkami na roboty.
Siedzibą organizacji była Szkoła
Handlowa przy ulicy Kościuszki.
W 1940 roku aresztowanych
zostało ponad 100 mieszkańców
Zawiercia. Byli to członkowie
„Płomienia”, osoby związane z tą
organizacją. Wielu z nich spotkał straszny los. Ginęli w obozach i więzieniach.
Wśród aresztowanych znalazł
się proboszcz zawierciańskiej
parafii ksiądz Bolesław Wajzler.
Duchowny najpierw był torturowany w więzieniu w Opolu,

INDUSTRIADA

3 września pod zabytkową Porębską Wieżą Gichtową odbyło się Święto
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, zwane Industraidą. Hasłem
przewodnim tegorocznego święta było „Po szychcie-czas na fajrant”. Poręba uczestniczyła w niej po raz pierwszy i zakończyła się dużym sukcesem.
Na uczestników Industraidy czekało bardzo wiele atrakcji jak:
Zwiedzanie Wieży Gichtowej
połączone z prelekcją Pana
Zdzisława Kluźniaka historyka,
który był również przewodnikiem w czasie Industriady.
Dużą uwagę zwiedzających
prz yciągnęła prezentowana
w ystawa dend rolog iczna,
która została zaprezentowana
w Porębskiej wieży. Można było
także obejrzeć eksponaty związane z historią odlewnictwa
w Porębie, produkowane w mieście przedmioty i przedwojenne
pamiątkowe tablice.

Industriadę uświetnił koncert
muzycznyw wykonaniu lokalnych artystów oraz wykonawców ze Stowarzyszenia Studio
„ART.” Podczas koncertu zaprezentowano archiwalny film
z zasobów Telewizji Polskiej,
który został nakręcony 1974 roku
i prezentował życie w Porębskiej
fabryce.

t yzmu, dlatego w t ym roku
wybrano „Ballady i romanse”
Adama Mick iew icza. Do
wspólnego czytania zaproszono
Burmistrza Miasta Poręba Pana
Ryszarda Spyrę, Przewodniczącą
R ady Miasta Poręba Panią
Pod wieżą odbyło się również E l ż b i e t ę K o ł o d z i e j o r a z
„Narodowe Czytanie” pod pa- Wiceprzewodniczącego Rady
tronatem pary prezydenckiej. Miasta Poręba Pana Tomasza
Rok 2022 jest rokiem roman- Turka. Największą atrakcją był
Wieża została w ybudowana
w 1798 roku. Została wpisana
do rejestru zabytków 25 maja
1975 roku. Służyła do transportu
wsadu wielkopiecowego do przetapiania rudy.

a potem zmarł męczeńską śmiercią w obozie koncentracyjnym
Auschwitz.
Wacława Chrzanowskiego, dyrektora Szkoły Handlowej, więziono w Zawierciu i Lublińcu.

Następnie został przewieziony
do Opola, potem t ra f i ł do
Berlina. Został skazany na karę
śmierci. Zginął, mając zaledwie
41 lat.

PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ...

22 września 2022 roku w Kleszczowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 83. rocznicę bitwy żołnierzy Wojska Polskiego z siłami niemieckimi
na polach wsi Kleszczowa.
Pod pomn i k iem poleg ł yc h
żołnierzy spotkali się: przedstawiciele w ładz lokalnych,
mieszkańcy okolicznych miejs c owo ś c i , uc z n iow ie w r a z
z nauczycielami, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej nr
2 im. Henryka Sienkiewicza
oraz Zarządu Koła Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych, aby oddać hołd
tym, którzy walczyli o wolność
Polski i Polaków, tak walczących
na polach wsi Kleszczowa, jak
i w całej ojczyźnie.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pilica Pan Artur Janosik przedstawił krótką historię wydarzeń
z września 1939 roku, natomiast
młodzież wystąpiła z programem
słowno-muzycznym upamięt-

niającym tragiczne wydarzenia
sprzed 83 lat.
Szkoła stara się wychowywać
do wartości - ważnymi z nich są
pamięć i tożsamość..
v pilica.pl

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI MIAST
W RAMACH SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
19 i 20 września 2022 r. Zawiercie było gospodarzem spotkania
przedstawicieli miast w ramach Sieci Wymiany Doświadczeń –
EMPIRIE – Kapitał Ludzki.
w ystęp teatru „Na przekór”,
który przygotował niezwykłe
przedstawienie przygotowane
przez Panią Dorotę Zieleniec.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Industriady za udział w wydarzeniu oraz wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji tak
wspaniałego wydarzenia.
v mokporeba.pl

Samorządowcy z Zawiercia,
Cieszyna, Jarosławia, Jasła,
Jeleniej Góry, Gminy Nisko,
Zgierza, Żar i Żywca pracowali
nad zagadnieniami dotyczącymi satysfakcji pracowników
w kontekście działań podejmowanych w instytucjach miejskich. Spotkanie pozwoliło na
w ypracowanie bardziej efektywnego zarządzania zasobami Lokalnego i Planów Rozwoju
ludzkimi, co stanowi istotny ele- Instytucjonalnego.
ment realizacji Planów Rozwoju Współorganizatorem Sieci
Wymiany Doświadczeń jest

Zespół Doradców Zw iązku
Miast Polskich..
v zawiercie.eu

Informacje

W ramach finału 29. akcji sprzątania świata „Wszystkie śmieci są nasze” odbyło się wielkie sprzątanie na terenie Gminy Zawiercie. 16 września wolontariusze
ze szkół i przedszkoli zbierali porzucone odpady w parkach, lasach, na łąkach,
ulicach i placach w Zawierciu.

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

Nauczyciele prowadzili dodatkowo zajęcia, na których objaśniali, jak właściwie postępować
z odpadami oraz informowali
o ich szkodliwym oddziaływaniu
na środowisko i obowiązku segregowania. Zgłoszeni koordynatorzy
ze szkół i przedszkoli otrzymali
dla wolontariuszy rękawice i worki
z Wydziału Gospodarki Komunalnej, który koordynował całość
terenowej akcji.
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Szczególne podziękowania należą Udało się zebrać 292 worki odpasię dla dzieci i młodzieży oraz ko- dów, co wyniosło łącznie 0,6 tony.
ordynatorów ze szkół i przedszkoli.
v Zawiercie.eu

Sprzątanie świata 2022
Jak co roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach włączyła
się w ogólnopolska akcję „Sprzątanie świata”. Uczniowie aby podkreślić
ważność tego dnia ubrali się w kolory: żółty, niebieski, zielony.
Akcja ta odbyła się po raz 29
w Polsce pod hasłem „ Wszystkie
śmieci są nasze”. Uczniowie klasy
V przypomnieli najważniejsze
fakty dotyczące ochrony planety
i segregacji odpadów. Odbył się
krótki test umiejętności prawidłowej segregacji odpadów.
Następnie uczniowie udali się na
teren wokół szkoły, aby pozbierać
śmieci.
v Pilica.pl
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„WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE"
- 29. AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA
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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
DATA

ADRES

TELEFON

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

2.10 - 3.10

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16

800 110 110

4.10 - 5.10

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

800 110 110

6.10 - 7.10

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 672 19 64

8.10 - 9.10

Apteka ul. Reyminta 1

32 670 78 21

10.10 - 11.10

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

800 110 110

12.10 - 13.10

Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4

32 733 30 88

14.10 - 15.10

Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 670 01 61

16.10

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15

32 646 62 35

17.10

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 670 22 22

18.10 - 19.10

Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 672 41 68

20.10 - 21.10

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1

32 672 10 44

22.10 - 23.10

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 672 17 90

24.10 - 25.10

Apteka Plus ul. Polska 46B

32 671 28 19

26.10 - 27.10

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

800 110 110

28.10 - 29.10

Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10

32 672 11 54

30.10 - 31.10

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

800 110 110

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.

PRZEBARWIENIA

TERAPIA TRĄDZIKU

KĄCIK KULINARNY

Zupa krem z kukurydzy –
pyszny przepis!
Zupa krem z kukurydzy, chodziła za mną od jakiegoś czasu, ale czekałam
na tą pyszną słodką kukurydzę – taką jak jest teraz. Zobaczyłam na placu
i kupiłam i tak powstała ta zupa, na zupełnym spontanie :) Pyszne trochę
kremowa, aczkolwiek nie do końca, bo nie do końca ją zmiksowałam.
Zupa krem z kukurydzy:
• 4 kolby kukurydzy
(może być mrożona)
• 2 ziemniaki
• 2 cebule
• 4 ząbki czosnku
• 2 marchewki
• 1 pietruszka
• łyżeczka (mała) chilli
• pietruszka natka
do posypania
• 2 łyżki masła
klarowanego

Kukurydzę surową pozbawiłam ziaren za pomocą noża (
stawiamy kolbę w pionie i ścinamy ziarno ). Warzywa obieramy i kroimy w małe kawałki
w garnku rozgrzewamy masło
i obsmażamy na nim warzywa,
po chw ili dodajemy ziarna
kukurydzy i razem wszystko
przesmażamy.
Dodajemy wodę u mnie tyle aby
zakryć warzywa, dodajemy połowę chili i gotujemy do miękkości warzyw.
Zupę miksujemy w taki stopniu jakim chcemy, doprawiamy
i podajemy.
Pyszna słodko – ostra, rewelacja!

Ulla Pałka

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

FOTOODMŁADZANIE

TERAPIA RUMIENIA
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Opaski bezpieczeństwa
trafiły do mieszkańców Gminy Łazy

W dniach 8-9 września w budynku KTS odbyły się spotkania pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach z uczestnikami Programu Korpus
Wsparcia Seniorów, podczas których przekazane zostały opaski bezpieczeństwa i podpisane zostały umowy na ich użytkowanie.
W spot k a n iu ud zia ł w zią ł
Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński
i Mariusz Godek, przedstawiciel
firmy Sidly, który przeprowadził
szkolenie w zakresie obsługi
i użytkowania opasek bezpieczeństwa. Spotkanie poprowadziła dyrektor OPS w Łazach
Agnieszka Mucha.
Na moc y u mow y z aw a r tej
pr z e z Gm inę z Woje wod ą
Śląsk im o udzielenie środków finansowych z Funduszu
Przeciwdziałania Covid – 19
na realizację Programu Korpus
Wspa rcia Seniorów na rok
2022 Gminie Łazy przyznano
środki w wysokości 616 156,00
zł w tym: na realizację Modułu
I- 66 156,00 zł i na realizację
Modułu II 550 000,00 zł.

Realizatorem Programu Korpus
Wsparcia Seniorów jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łazach.
Moduł I oferuje wsparcie w zakresie codziennego funkcjonowania seniora tj. robienie zakupów, pomoc w umawianiu wizyt
lekarskich i szczepień, wspólne
spędzanie czasu, rozmow y,
pomoc w wyprowadzaniu psa,
pomoc w załatwieniu prostych
spraw urzędowych.

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

OGRZEWANIE
XXI WIEKU

funkcjonowania w miejscu zamieszkania osobom starszym
zamieszkującym Gminę Łazy
poprzez zwiększenie dostępu do
tak zwanej „opieki na odległość”.

w sytuacji zagrożenia zdrowia
lub życia.

Opaska posiada funkcje: przycisk SOS, czujnik zdjęcia opaski,
pomiar tętna i saturacji, komuniOpieka na odległość gwarantuje kacja głosowa, detektor upadku.
szeroko pojęty system bieżącego Wsparciem w postaci dostępu
monitorowania stanu zdrowia do opasek bezpieczeństwa objęseniora z miejsca jego zamiesz- tych zostanie 420 mieszkańców
kania oraz pozwala na natych- Gminy Łazy, które zgłosiły chęć
Moduł II skierowany jest na
miastową reakcję wykwalifiko- uczestnictwa w Programie.
poprawę bezpieczeństwa seniowanych ratowników medycznych
rów i ułatwienie samodzielnego

• Folie i maty grzewcze
• Promienniki UV

SPRZEDAŻ • MONTAŻ

PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO GRATIS

Zapraszamy do kontaktu
Firma KARO Katarzyna Stanek
665 608 058 • 665 643 159
POZYSKALIŚMY PONAD 250 TYSIĘCY
ZŁOTYCH NA WSPARCIE UCZNIÓW

Gmina Zawiercie otrzymała grant w wysokości 261 tysięcy 469 złotych na realizację projektu „Asystent ucznia ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 11, Przedszkolu Integracyjnym nr 3, Przedszkolu nr 7 oraz Przedszkolu nr 15.

Grant zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta ucznia
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) na 10 miesięcy. Obszary działań asystenta (ASPE) to: działania wspierające ogólne funkcjonowanie ucznia
w szkole i przedszkolu, szeroko pojęta współpraca z nauczycielami i specjalistami
oraz wspólne planowanie wsparcia dla ucznia.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zawiercie.eu

PUNKT KONSULTACYJNY W ŁAZACH
W ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci,
młodzieży i rodzin w gminie Łazy” w budynku KTS w Łazach przy ul. Spółdzielczej 2 od października 2021 roku działa świetlica środowiskowa dla 25 dzieci a od
lipca br. uruchomiono działanie Punktu Konsultacyjnego Wsparcia dla rodzin,
który znajduje się w pokoju nr 2.05.
Celem powołania Punkt u
Konsultacyjnego Wsparcia rodzin jest świadczenie usług:
• psychoterapeutycznych
dla rodzin,
• psychologicznych,
• mediacji,
• pomocy prawnej rodzinie

Doradztwo i konsultacje w ramach funkcjonowania Punktu
Konsultacyjnego prowadzone
jest

w ramach bezpośrednich
spotkań w punkcie od poniedziałku do piątku.
W szczególnie uzasadnionych
przypadkach osób ze szczegól-

nymi potrzebami, w tym osób
niepełnosprawnych dopuszcza
się mo ż l iwość ś w iadcz en ia
usługi/poradnictwa w miejscu
zamieszkania osoby korzystającej ze wsparcia po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu
z danym specjalistą.

Warunkiem skorzystania z pomocy/konsultacji w Punkcie
Konsultacyjnym jest:

osobiście w siedzibie Punktu.
Dane zostaną przekazane poszczególnym specjalistom, którzy będą umawiać się z osobami
wymagającymi wsparcia bezpośrednio telefonicznie.

- stan trzeźwości – osoby pod
w pły wem środków odurzających nie będą obsługiwane
przez Punkt Konsultacyjny.

Pomoc psychoterapeutyczna,
- wcześniejsze, telefoniczne psychologiczna, mediacje oraz
lub e-mailowe zgłoszenie chęci pomoc praw na rea lizowana
spotkania z psychologiem, psy- jest bezpłatnie dla uczestników
choterapeutą, mediatorem lub projektu.
praw n i k iem p od nu merem
v Lazy.pl
telefonu 691 474 698, e-mail:
punktkonsultacyjny@lazy.pl lub
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KOTŁOWNIE
HYBRYDOWE

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI PORĘBY
Spotkanie informacyjne dotyczące programu
"Czyste Powietrze" jest skierowane do wszystkich tych, którzy:

(2 piece w jednym domu)

•

• modernizacja instalacji c.o.
• modernizacja kotłowni
• sprzedaż i montaż pieców gazowych
• czyszczenie instalacji c.o.

•

SZYBKIE TERMINY • FACHOWE DORADZTWO • GWARANCJA DOBREJ CENY

KARO Katarzyna Stanek
665 608 058 • 665 643 159

•
•

chcą wymienić swój stary kocioł
na nowe źródło ciepła (np. na
pompę ciepła, kocioł na pellet
czy kotłownię gazową),
planują zainstalować fotowoltaikę, wymienić okna/drzwi lub
ocieplić dom,
zastanawiają się jak wysokie
dofinansowanie mogą uzyskać na
powyższe przedsięwzięcia,
chcą wiedzieć jakie zmiany
wprowadza niedawno ogłoszony
program "Czyste Powietrze Plus".

W trakcie prezentacji zostaną również
poruszone inne tematy, m.in.:
•
•
•
•

założenia uchwały antysmogowej,
gminne statystyki programu,
nakreślenie stanu zanieczyszczeń powietrza w gminie Poręba,
ocena różnych źródeł ciepła pod kątem opłacalności.
Spotkanie zakończy się sesją pytań i odpowiedzi.
Wydarzenie odbędzie się 29 września 2022 roku, o godzinie 16:00
w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie.
Organizatorem jest Urząd Miasta Poręba,
natomiast prezentację poprowadzi gminny ekodoradca.
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych, nie jest konieczna
wcześniejsza rejestracja, a wstęp jest całkowicie darmowy.
v umporeba.pl

Rośnie popularność domów
w gminach podmiejskich
Coraz więcej młodych rodzin stojących przed wyborem kupna mieszkania
czy domu, częściej decyduje się na to drugie – wynika z najnowszych obserwacji rynkowych dewelopera, firmy RealCo. Do zakupu dużych mieszkań
w większych miastach zniechęcają m.in rosnące ceny za m2, które w ciągu
zaledwie dwóch lat wzrosły średnio o 2 tys. złotych – zarówno w Warszawie, w jak i mniej popularnej Łodzi.
Deweloperzy wychodzą jednak z pomysłem na optymalizację cen i szykują
oferty specjalne. Na
czym polega promocja 10/90 i dlaczego
jest atrakcyjna?
Polacy uciekają
z dużych miast

Założenie rodziny,
planowanie dzieci
to dla wielu młodych Polaków moment, kiedy
podejmują decyzje o zmianie
nieruchomości. Mając na uwadze
rosnące ceny mieszkań, a także
wysokie koszty życia w mieście, coraz więcej osób decyduje
się na zakup domu na obszarze
aglomeracji, ale poza granicami
miasta. Nie licząc aspektów finansowych, dom pod miastem
oferuje znacznie więcej - większy
metraż, ciszę, dostęp do natury,
oraz zapewnia komfort podczas
pracy zdalnej.

Ostatnie dwa lata zmieniły
wiele nawyków Polaków. Praca
z domu jest już standardem,
dzięki czemu można rozwijać
karierę zawodową „w dowolnym miejscu”. Co więcej, dąże-

zawodowymi
a rodziną. Domy
zlokalizowane na
przedmieściach są
tańsze od nier uchomości w dużych
aglomeracjach
- mów i Mart y na
Budziszewska specjalista ds. sprzedaży RealCo.
W trendzie są domy
od 120 do 180 metrów powierzchni
nie do work-life-balance, chęć użytkowej: są prostsze w utrzyobcowania z przyrodą, a także maniu i tańsze.
coraz większe docenianie życia
Jak kupować, to już
prywatnego spowodowały, że
Zdaniem ekspertów rynkowych
młodzi chętniej kupują domy
to najlepszy moment na kupowawolnostojące i bliźniaki zlokalinie nieruchomości poza miastem.
zowane w okolicy dużych miast.
Choć na rynkach dużo się dzieje,
Młodych konsumentów do za- to Polacy nadal są zainteresowani
kupu nowej inwestycji przyciąga nieruchomościami. Własny dom
lokalizacja, ale także możliwość daje poczucie bezpieczeństwa,
posiadania prywatnego ogródka które jest niezwykle ważne w tych
i zielona okolica.
trudnych czasach.
– Rośnie popularność domów W momencie chęci zakupu niei bliźniaków w gminach pod- ruchomości ważną informacją
miejskich, szczególnie wśród jest, że Bank Gospodarstwa
młodego pokolenia. Ma ono Krajowego prognozuje, że rok
inne podejście do pracy i życia 2023 powinien przynieść obrodzinnego. Ceni sobie ba- niżki stóp, co z kolei wpłynie na
l a ns m ię d z y obow i ą zk a m i zmniejszenie wysokości rat.

DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Dodatek dla gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe, których
główne źródło ciepła zasilane
jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym
gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego
dodatku.
Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:
• 3000 zł – w przypadku gdy
głównym źródłem ciepła
jest kocioł na paliwo stałe
zasilany peletem drzewnym
albo inny rodzajem biomasy,
• 1000 zł – w przypadku gdy
głównym źródłem ciepła
jest kocioł na paliwo stałe,

kominek, koza,
ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny,
piecokuchnia
albo piec kaflowy
na paliwo stałe,
zasilane drewnem
kawałkowym,

• 500 zł – w przypadku
gdy głównym źródłem ciepła
jest kocioł gazowy zasilany
skroplonym gazem LPG,
• 2000 zł – w przypadku
gdy głównym źródłem
ciepła jest kocioł olejowy.

Warunk iem koniecznym do
uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie po-

twierdzenie uzyskania wpisu
lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków.
Wniosek o w ypłatę dodatku
należy złożyć do właściwej dla
zamieszkania gminie.

v wlodowice.pl

DARMOWE LAPTOPY I TABLETY DLA DZIECI
Gmina Zawiercie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Udało się kupić sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz
niezbędny m oprogramowaniem, umożliwiającymi pracę
zdalną (w tym także niezbędne
akcesoria i oprogramowanie dla
osób z niepełnosprawnościami).
Dofinansowanie projektu wyniosło 159 tysięcy 184 zł. W ramach projektu kupiono 46 laptopów i 2 tablety.
v zawiercie.eu
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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

DO SPRZEDANIA

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

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

Cena: 550 tys. PLN

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: 495 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

Cena: 265 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

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

działka 55a,zczegobudowlanaok. 10 a,

pozostały fragment Rola, możliwość zabudowy

pozostała częśćRola,pierwszaliniazabudowy, media:

dwoma domami z dostępem do drogi asfaltowej,

gazdoprowadzony na działkę, prąd, woda, kanalizacja

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

przy wdrodze,zutwardzonympodjazdem,

położona w malowniczym miejscu

położona przy drodzeasfaltowejw malowniczym

w Olewinie gmina Olkusz.

i dobrzeskomunikowanymmiejscuw Bolesławiu..

Cena: 460 tys. PLN

Cena: 220 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
działki budowlane nieopodal centrum Olkusza,
550 m², 800m², 1600m².
Świetne położenie, atrakcyjne ceny!
Szczegóły pod numerem:
882-554-688

DO WYNAJĘCIA
Lokal użytkowy dostosowany pod
prowadzenie salonu fryzjerskiego
ok. 40 m², posiadający swoje WC
oraz zaplecze socjalne, usytuowany
na I piętrze w reprezentacyjnym budynku
z windą w centrum Klucz.
Cena: 1250 PLN/m² netto.

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 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.

Cena: 339 tys. PLN

Cena: 369 tys. PLN

Cena: 269 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

M4 63 m kw, plus dwie piwnice,

mieszkanie M4 60 m kw, plus piwnica,

Mieszkanie bezczynszowe 70 m kw,

balkon, położone na IV piętrze,

duży balkon, położone na III piętrze, do

dwa duże pokoje, kuchnia z jadalnią,

z ładnym widokiem za okien, do zamieszkania,

zamieszkania, w świetnie skomunikowanym

łazienka, wc, plus strych i pomieszczenie

w bardzo dobrej lokalizacji nieopodal

miejscu obok pętli autobusowej, sieci

gospodarcze, do zamieszkania,

przedszkola, szkoły podstawowej

sklepów, lasu oraz „Dolinki”.

nadające się również do prowadzenia

oraz LO na Osiedlu Młodych w Olkuszu.

Osiedle Młodych „Pętla” w Olkuszu..

działalności, w ścisłym centrum Łaz.

Cena: 319 tys. PLN

Cena: 309 tys. PLN

Cena: 219 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka39 a, z czegoczęśćbudowlanaok. 15,5 a,
pozostałaczęśćLas, pierwszaliniazabudowy,
media: prąd, woda, położonaw spokojnym
miejscu, otoczonalasem, oraz nową zabudową
jednorodzinną. DzielnicaZawiercia, Karlin.
Cena:190tys.PLN..

DO SPRZEDANIA
działki leśne: 16000 m² – 3,8 zł/m² ,
3965 m² - 4zł/m² , 964 m² – 5zł/m² .
Zalesione młodym lasem ok. 30-40 lat,
250 m od gospodarstw i domów
jednorodzinnych, położone w malowniczej
miejscowości Ołudza gmina Szczekociny..

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

Chcesz sprzedać lub wynająć Swój dom, mieszkanie, działkę?

w Porębie Dzierżnej gmina Wolbrom.

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: 185 tys. PLN

Cena: 165 tys. PLN

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

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 139 a w całości teren
obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów. Bezpośrednio przy drodze
wojewódzkiej nr 790 z dostępem do mediów:
prąd, woda, telekomunikacja, w kształcie
kwadratu, położona w gminie Łazy.
Cena: 380 tys. PLN

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 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 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. Utraciła męża
7. Insekt lub... podsłuch
8. Wiesław, aktor („Dzięcioł”)
9. Długi spis, wykaz
10. Śledzi lot samolotu
11. Wolniejszy niż pośpieszny
14. Bielona wapnem
16. Od 1 stycznia do 31 marca
20. Jezdnia + chodniki
22. Srebrny Glob
23. Na wrotkach lub na rowerze
24. Miasto nia pd.-zach. od Krakowa
25. Imperatyw

Pionowo:
1. Przewodnik muz
2. Oglądasz w nim swą twarz
3. Zaliczka od szefa
4. Gdy uczeń opuszcza lekcje
5. Pot. szaleństwo
6. Ojczyzna F. Kafki
12. Ruch tłoka w silniku spalinowym
13. Twierdza z „Ogniem i mieczem”
15. Z w PZPN
16. Z Kajkiem w komiksie
17. Markowy półbut sportowy
18. Zagęszczają solankę w Ciechocinku
19. Imiennik Prus, piosenkarki
21. Winnetou

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

„MOJE SERCE PAMIĘTA” AGATA PRZYBYŁEK
Michał Piotrowski to znudzony mężczyzna, który dotąd żył na garnuszku rodziców, a kobiety traktował raczej przedmiotowo. Pracuje w biurze detektywistycznym Kamieńskich, ale nie wykazuje
inicjatywy. Dobra zabawa jest dla niego ważniejsza. To wszystko do czasu, gdy zostaje wysłany do niewielkiej miejscowości w Zachodniopomorskiem. Ma udowodnić niewinność mężczyzny
oskarżonego o morderstwo. Początkowo detektyw podchodzi do sprawy niechętnie, ale z czasem coraz bardziej się w nią angażuje. Nie bez znaczenia jest tu znajomość z Igą, nieprzychylną
mu panią sierżant. Dokąd zaprowadzi Michała śledztwo? Czy rozwiąże zagadkę i zyska sławę? A może zdobędzie coś, czego nigdy nie spodziewał się znaleźć?

„WYBACZ MI” GABRIELA GARGAŚ
Klaudia ma czterdzieści lat, wraz z mężem i dwójką dorosłych dzieci mieszka w Londynie. Z pozoru wiedzie całkiem udane życie, ale w rzeczywistości jest bardzo nieszczęśliwa. Tęskni za
Polską, Wielka Brytania nigdy w pełni nie stała się jej domem. Wypadek matki i konieczność opieki nad nią sprawiają, że kobieta wraca do ojczyzny. A może Klaudia wreszcie znalazła pretekst,
by rzucić wszystko i uciec od znienawidzonego życia? Jedna decyzja powoduje lawinę zdarzeń, nowych wyzwań, ale i rozliczeń. Bo przeszłość skrywa wiele sekretów. Czy Klaudia jest gotowa
poznać historię, którą od lat nosi w sercu jej matka? Czy będzie potrafiła wysłuchać i… wybaczyć?

„WYSPA ZAGINIONYCH DRZEW” ELIF SHAFAK
Ada Kazantzakis ma szesnaście lat i nie wie nic o historii swojej rodziny. Urodzona i wychowana w Londynie nastolatka nie mówi ani po grecku ani po turecku, a po śmierci matki z trudem
odnajduje się wśród rówieśników. Nie zdaje sobie sprawy, że wiele lat temu na Cyprze – wyspie, gdzie spotykają się trzy kontynenty, plaże są złote, a woda turkusowa – młody Grek Kostas zakochał się w Turczynce Defne, mimo że byli śmiertelnymi wrogami. Ich uczucie rozkwitało w kraju ogarniętym wojną domową, potajemnie spotykali się w miejscowej tawernie, za świadka mając
jedynie drzewko figowe. Wiele lat później to samo drzewo rośnie w londyńskim ogrodzie Kostasa i okazuje się dla Ady jedyną drogą do odkrycia prawdy o tym, kim jest i kim byli jej rodzice.

500 200 941

Zawiercie ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)
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KOLEJNE ŚWIĘTO CZWORONOGÓW ZA NAMI
W ramach 4. Parady Psów nie zabrakło tradycyjnego przemarszu sprzed
MOK Zawiercie do Parku Szymańskiego, wielu konkursów, prelekcji
m.in. z Tomaszem Męcikiem-Kronenbergiem oraz spotkania autorskiego
z Tomem Justyniarskim.
Imprezę zorganizowała Fundacja
Ostoja dla Zwierząt, a Honorowym
Patronem był Prezydent Zawiercia
Łukasz Konarski.

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

W porębskiej podstawówce
powstało studio nagrań
I to bardzo profesjonalne! Nowością jest także „Laboratorium przyszłości”. Dwoma świeżymi pracowniami z dumą
chwali się Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie.
Obie zostały gruntownie wyremontowane i doskonale wyposażone. To dwie nowe specjalistyczne pracownie, które
od początku roku szkolnego
działają w Szkole Podstawowej
nr 1 w Porębie.

- Są efektem udziału naszej placówki w projekcie „Laboratoria
Przyszłości” - programie edukacyjnym finansowanym przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki
,we współprac y z Cent r um
GovTech w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów - mów i
Agnieszka Andrzejewska, dyrektor porębskiej SP1. Dodaje,
że w ramach projektu szkoła
otrzymała wsparcie finansowe

w wysokości 117 tys zł. - Na
zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju
praktycznych umiejętności naszych uczniów - podkreśla pani
dyrektor.
Zrobiły pierwsze wrażenie

Szkoła, po konsultacji
z uczniami, zdecydowała, że
pieniądze z programu wyda na
urządzenie dwóch nowych pracowni. I tak; w miejscu dawnej
salki informatycznej powstało
„Laboratorium prz yszłości,
w starej szatni uczniowskiej
pojawiło się… studio nagrań.

- Pierwsze wrażenia uczniów
były bardzo pozytywne i choć
od rozpoczęcia roku szkolnego

minęło już pół miesiąca, wciąż
jeszcze z wielką radością oglądają i testują możliwości nowych sal - podkreśla Agnieszka
Andrzejewska. Nic dziwnego,
obie pracownie nie dość, że są
świetnie wyposażone, to jeszcze po prostu bardzo ładne.

W PAŹDZIERNIKU

-30%
NA WSZYSTKIE USŁUGI SERWISOWE

SERWIS

ROWEROWY
NARCIARSKI

TEL: 794 577 544
Zawiercie, ul. Brata Alberta 11 • tel.: 32 670 01 30
poniedziałek - piątek 9⁰⁰ - 18⁰⁰, sobota, niedziele handlowe 9⁰⁰ - 17⁰⁰
v Poreba.pl

-

www.sengam.pl

ZWIERZAKI DO ADOPCJI

REGANEK

ARKADIA

SOSNA

Przedstawiamy malutkiego, bardzo
wystraszonego pieska.
Piesek od długiego czasu błąkał się
bez opieki. Zaufał ludziom na tyle, by
podejść pod domy, został zabezpieczony przez pracowników schroniska
i trafił do nas.
Niestety, od kiedy Reganek jest u nas,
nikt się nim już nie interesuje. Mijają
miesiące, a Reganek, bardzo smutny,
czeka na dom w smutnym schroniskowym boksie.
Reganek jest mały; waży około 12 kg,
obecnie ma około 10 lat.
Jest starszym pieskiem, do tego wystraszonym i raczej wycofującym się w kontakcie z ludźmi, ale mamy nadzieję, że
znajdzie się ktoś, kto da mu spokojny
i cierpliwy dom.
Reganek potrzebuje czasu na spokojną
adaptację, ale wierzymy, że w nowym
domu zaufa człowiekowi i jego ogonek
jeszcze zamerda w geście radości.
Profilaktyka:
Piesek ma komplet szczepień, jest
ogólnie w dobrej formie. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany
i został wykastrowany.

Przedstawiamy niewielką, spokojną,
delikatną sunię.
Sunia przez wiele miesięcy błąkała
się bez opieki, w końcu znalazła bezpieczne miejsce, by wydać na świat
potomstwo,
Doglądała i dokarmiała ją starsza pani,
ale ona ma już swoje zwierzaki i nie
mogła dać domu kolejnym pieskom.
Arkadia trafiła do nas. Była troskliwą
mamusią. odkarmiła swoje potomstwo.
Teraz maluchy mają już swoje domy,
a jedyną, która go jeszcze nie ma jest
nasza sunia – mamusia.
Arkadia to sunia młoda; ma około 1,5
roku, jest niewielka, waży około 11-12
kg i większa nie będzie. Nie jest hałaśliwa, nie sprawia u nas żadnych problemów. Arkadia nie chodzi na smyczy.
Bardzo prosimy o szansę i dobry, troskliwy, spokojny dom
Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona
i odpchlona. Jest zaczipowana i została
wysterylizowana.

Kicia jest drobniutka waży ok. 2,5 kg,
jest w wieku ok. 8 lat.
Sona z początku była bardzo wycofana jednak kotka bardzo otworzyła
się w domu tymczasowym, widać że
dobrze zna domowe życie. Stała się
bardzo wesoła i radosna. Biega, bawi się
zabawkami, korzysta z drapaka.
Kotka dobrze dogaduje się z innymi
kotkami, nie boi się ale nie jest też
nachalna. Może zamieszkać również
w domu ze spokojnymi psami.
Sosenka uwielbia być głaskana, chętnie
się przytula, daje się brać na ręce.
Jest czystym zwierzakiem, który potrafi
korzystać z kuwety i nie sprawia problemów.
Bardzo prosimy o dobry dom dla naszej
mruczącej podopiecznej <3
Profilaktyka:
Kotka ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona
i odpchlona. Jest zaczipowana i została
wysterylizowana.

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

Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy 		

		

schroniskopsiepole.pl

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
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Reklamy

• PRACA •

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

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

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

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

TEL: 692 148 703

WIKBUD

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

• 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

W środę, 28 września 2022 r., Policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” (NURD). Mają one na
celu zwiększenie bezpieczeństwa tych uczestników ruchu
drogowego, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na ich tragiczne konsekwencje.
Najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych powodują kierujący pojazdami, przede wszystkim samochodami osobowymi. Ich główną przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Stąd też podczas prowadzonych działań nadzorem zostaną objęte m.in.
przejścia dla pieszych gdzie dochodziło do potrąceń.
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także rowerzyści, kierujący hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami
transportu osobistego oraz wspomagającymi ruch. Do większości wypadków, w których zostali poszkodowani, przyczyniają się inni użytkownicy dróg. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieustąpienia pierwszeństwa
przejazdu oraz nieprawidłowego przejeżdżania przejazdów dla rowerów.
Przypominamy kierującym, że za naruszenie przepisów polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim można otrzymać mandat karny wynoszący pierwszy raz: 1500
złotych, przy popełnieniu ponownie tego wykroczenia w warunkach recydywy: 3000 złotych, podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do
konta kierowcy 15 punktów „karnych”.
Niewłaściwe zachowania pieszych także przyczyniają się do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Mowa głównie
o nieostrożnym wejściu na jezdnię, przechodzeniu przez jezdnię przy czerwonym świetle, wtargnięciu zza pojazdu,
rozproszeniu uwagi.

ZAGINĄŁ GRZEGORZ RUDNIK
Zaginiony Grzegorz Rudnik w nocy z 26 na 27 września br. wyszedł z Domu Opieki Społecznej
w Zawierciu. Do chwili obecnej nie wrócił. Nie nawiązał też kontaktu z rodziną. Zaginiony jest
osobą ubezwłasnowolnioną, choruje na schizofrenię paranoidalną.
Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu poszukiwanego mężczyzny, proszone są
o kontakt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu pod numerem telefonu 47 85
382 55, bądź z najbliższą jednostką Policji telefon 112. Informacje można przekazać także drogą
elektroniczną na adres: dyzurny@zawiercie.ka.policja.gov.pl.

POSIADAŁ ZNACZNĄ ILOŚĆ NARKOTYKÓW
W piątek 23 września kryminalni z Zawierciańskiej Komendy zatrzymali 24-letniego
mieszkańca Poręby. W trakcie prowadzonych czynności w mieszkaniu policjanci ujawnili
znaczne ilości środków odurzających. Już wstępne badanie zabezpieczonych narkotyków wskazywało na to, że są to substancje odurzające, co potwierdziła opinia biegłego
z zakresu toksykologi. Z zabezpieczonej amfetaminy można było przygotować 7352 porcje dilerskie, z suszu roślinnego 176 porcji, a z (3-CMC)-chlorometkatynonu 1069 porcji.

ZDERZENIE AUTOBUSU Z CIĘŻARÓWKĄ
W sobotę 10 września o 10.00 w rejonie skrzyżowania ul. Inwestycyjnej z ul. Technologiczną w Zawierciu doszło do wypadku drogowego. Na
szczęście były to tylko ćwiczenia służb ratowniczych.
Do zdarzenia doszło w warunkach ograniczonej widoczności. Autobus
zderzył się z dwoma samochodami osobowymi, a następnie stanął
w płomieniach. Podróżowało nim 15 uczniów. W wyniku doznanych obrażeń 2 osoby zmarły, a kilkanaście innych przetransportowano do szpitala. Policjanci wraz ze współpracującymi służbami odnaleźli także dwie
poszkodowane osoby, które oddaliły się z miejsca zdarzenia...
Był to scenariusz sobotnich ćwiczeń, które miały doskonalić współdziałanie służb ratowniczych. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku,
udzielali poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, wykonywali czynności procesowe na miejscu wypadku oraz brali udział w poszukiwaniu zaginionych osób. Głównym zadaniem było jak najszybsze udzielenie pomocy
poszkodowanym oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

POLICJA APELUJE - PAMIĘTAJ O ZABEZPIECZENIU DOMKU LETNISKOWEGO
W związku z liczbą odnotowywanych zdarzeń kryminalnych w postaci
włamań do domów policja apeluje do właścicieli oraz użytkowników
domków letniskowych i altan o prawidłowe ich zabezpieczanie przed
sezonem zimowym. Dokładne pozamykanie obiektów oraz prawidłowe
zabezpieczenie cennych rzeczy może uchronić nas przed włamaniem
oraz zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, w wyniku
których mieszkańcy mogą utracić swój dobytek. Musimy pamiętać, aby
opuszczając działkę dokładnie zamknąć swoje altany i domki letniskowe. Pozostawienie uchylonego okna, cennych przedmiotów i urządzeń
w łatwo dostępnym miejscu, czy też prowizoryczne zamknięcie drzwi
znacząco ułatwiają „pracę” włamywaczom często narażając właścicieli na duże straty finansowe.
Apel dotyczy zabezpieczenia wejść do budynków pod kątem włamań oraz ulokowania cennego sprzętu w miejscach niedostępnych dla obcych. Warto też zastanowić się nad zastosowaniem solidnych zamków w drzwiach,
sama kłódka nie zagwarantuje bezpieczeństwa.

karo.biuro21@gmail.com

Roland

OGÓLNOPOLSKIE DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

W niedzielę Sąd Rejonowy w Zawierciu, na wniosek Prokuratury zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Mężczyźnie grozi teraz kara pozbawienia
wolności do 10 lat.

hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych, gazowych

665 608 058

POLICJA

665 643 159
Biuro

http://www.zawiercie.slaska.policja.gov.pl/
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• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ
• 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

KONKURS FOTOGRAFICZNY „PORĘBA W CZTERECH PORACH ROKU”
Konkurs będzie trwał od 19 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
przekazanie czterech zdjęć z najpiękniejszych miejsc i zakątków naszej Poręby widzianych przez pryzmat czterech pór
roku, po jednej sztuce z każdej pory roku wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, który dostępny jest na stronie mokporeba.pl.
Odbitki oraz nośnik należy dostarczyć wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do sekretariatu Miejskiego
Ośrodka Kultury w Porębie do 31 sierpnia 2023 roku. Konkurs jest kierowany do uczniów klas VI- VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie, tylko za zgodą swoich
rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

WARSZTATY KULINARNE Z JURAJSKĄ RYBĄ
Warsztaty kulinarne z „Jurajską Rybą” Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA RYBA” serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty kulinarne z przygotowania dań z ryb słodkowodnych. Warsztaty przeznaczone będą dla Pań z KGW z wszystkich gmin członkowskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju RLGD „Jurajska
Ryba” (10 osób z każdej Gminy)
Celem warsztatów jest propagowanie spożycia ryb słodkowodnych oraz
promocji ryb jako produktu lokalnego.

miejsce:
Hotel „Amazonka” Zawada Pilicka 130, 42446 Irządze godzina 10:00

Warsztaty odbędą się w dniach:

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą
mailowo na adres: lgr@przyrow.pl
lub telefonicznie pod nr 690-333-735.

• 04.10.2022, (Wtorek) gmina Szczekociny,
gmina Irządze (zapisy do 30.09.br.)

• 11.10.2022, (Wtorek) gmina Janów, gmina
Lelów (zapisy do 7.10.br.)

DO SPRZEDANIA

• 18.10.2022, (Wtorek) gmina Dąbrowa Zielona,
gmina Koniecpol (zapisy do 14.10.br.)

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

• 25.10.2022, (Wtorek) gmina Żarki, gmina
Żytno (zapisy do 21.10.br.)

Nie Czekaj i Dołącz
do Najlepszych!

ELEKTRONARZĘDZIA • RTV • AGD
SPRZĘT OGRODNICZ Y

REKLAMA W GAZECIE

już od 60 PLN

ie!
h produktów w sklep
Szukaj oznaczonyc

tel. 730 800 108

Zawiercie, ul. Żabia 39 (na terenie sklepu Format)

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

Sklep Angielski Zawiercie
gwarekzawiercianski@wp.pl
GwarekZawiercianski

☎ 698 805 242
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

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

• 12.10.2022, (Środa) gmina Przyrów (zapisy do 7.09.br.)

i Sobotę
W każdy Czwartek
wet do -70%
MEGA PRZECENY na

Kompleksowa obsługa pogrzebów

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec.

SCHODY
I PARKIETY
Z DREWNA
SCHODY NA WYMIAR
- wykonanie i montaż
PARKIETY I PODŁOGI
- sprzedaż, montaż
i cyklinowanie
Bogaty wybór materiałów polskich oraz egzotycznych.

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

„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

