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CENTRUM TRENINGOWE

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

Zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci (9-13 lat)
i młodzieży (14-17 lat)
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
Zawiercie, ul. Cerefisko 1c

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
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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

ZAWIERCIE - PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA
Zgodnie z tzw. ustawą węglową, uchwaloną w czwartek przez Sejm, jako gmina będziemy mogli kupić węgiel i następnie sprzedać go mieszkańcom, by w ten sposób pomóc
zawiercianom w okresie zimowym. Przypominamy, że na taki zakup (cena to maksymalnie 2000 zł za tonę) będą mogły pozwolić sobie tylko te gospodarstwa, którym
przysługuje dodatek węglowy.
W związku z prośbą Wojewody Śląskiego, zbieramy w tej chwili
oświadczenia, by wstępnie oszacować ilość węgla, która będzie
potrzebna mieszkańcom Zawiercia. Nie jest to równoznaczne
z wnioskami o zakup - te będą dostępne w późniejszym terminie.
Specjalne dokumenty (oświadczenie i klauzula informacyjna
RODO) są dostępne w załączeniu na stronie www.zawiercie.eu
w informacji z dnia 24.10.br. Należy je wypełnić i wysłać na adres
mailowy: wegiel@zawiercie.eu
Oświadczenia można również złożyć w urnach w Urzędzie
Miejskim (ul. Leśna 2) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej (ul. Piłsudskiego 47).
W przypadku pytań można dzwonić pod numer telefonu:
666023119 (od 25 października).
Zawiercie.eu

PODSUMOWANIE PROGRAMU „CZYSTA
GMINA ZAWIERCIE ŁAPIE DESZCZÓWKĘ”
Zakończyliśmy drugą edycję programu ekologicznego „Czysta Gmina Zawiercie
łapie deszczówkę". Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
– jeszcze większym niż w trakcie pierwszej edycji. Kolejny nabór wniosków planowany jest w pierwszej połowie 2023 roku.
Od 23 marca do 8 kwietnia mieszkańcy mogli składać wnioski o bezpłatne
użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe. Po weryfikacji złożonych
wniosków - w bezpłatne użyczenie - przekazano w sumie 325 zbiorników
na „deszczówkę" o pojemności 360 l.

Główny cel projektu to wspieranie mieszkańców w przeciwdziałaniu suszy
przez gromadzenie wody deszczowej w otrzymanych zbiornikach i wykorzystywanie jej do podlewania ogrodów.

W związku z tym, że zainteresowanie programem wciąż jest bardzo duże,
w pierwszej połowie 2023 roku Gmina Zawiercie planuje uruchomić kolejną
edycję naboru wniosków. Informacje będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz na Facebooku.
Zawiercie.eu

Kwiaciarnia Renata Pasierb

ZNICZE o wyjątkowych kształtach i stylistyce oraz duży wybór CHRYZANTEM

Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 4/11

Informacje

Poręba zabezpieczona
przed zimą i podwyżkami cen

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie rozpoczęło już przygotowania przed Akcją Zima 2022. Zabezpieczyło się też przed
podwyżkami cen soli drogowej.
Zbliżająca się wielki krokami
zima Poręby z pewnością nie
zaskoczy. - Informujemy, że jesteśmy do niej już przygotowani
- mówi Mariusz Grabarczyk,
prezes porębskiego MPWiK.
Spółka w swoim taborze ma trzy
ciągniki z pługami i posypywarkami oraz samochód ciężarowy
z pługiem i posypywarką.
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Co więcej, zgromadziła już zapas soli drogowej na cały sezon,
zabezpieczając się przed możliwymi brakami oraz galopującymi cenami tego kruszywa.
- To zabiegi związane z brakami w zaopatrzeniu z Ukrainy
i Białorusi, które do tej pory
stanowiły ponad 50 procent zaopatrzenia Polski w sól drogową
- podkreśla prezes Grabarczyk.
Dodaje, że na rynku pojawiły się
już oferty soli drogowej z Afryki.
Problem w tym, że cena soli
z tego źródła stanowi ponad 100
procent wartości ceny soli w roku
ubiegłym.

- Nabyliśmy sól drogową bezpośrednio ze źródła, z kopalni.
Jej cena była bardzo atrakcyjna,
rynkowa jest dużo wyższa. My
też staramy się mieć możliwie
największe oszczędności, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo mieszkańców - dodają
w MPWiK.
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PROGRAMY MYJNI:
• felgi/owady
• mycie pianą
• turbo szczotka / turbo piana (kolorowa)
• spłukiwanie
• woskowanie
• nabłyszczanie

P r z y p o m n i j m y ; M P W i K zaś - drogi wysypane szutrem.
z ramienia gminy odpowiada Spółka zamiata i odśnieża rówza odśnieżanie i zachowanie nież miejskie chodniki.
w czystości ok. 42 kilometrów
v umporeba.pl
dróg gminnych, z czego ok. 38
km są to drogi asfaltowe, reszta

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

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08

Praca od zaraz!
+48 608 121 860
+48 513 100 706

www.betoniarniakaczmarek.pl
Siedliszowice 66, 42-425 Kroczyce

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2499 zł
SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

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
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SZKOŁA DOSTAŁA
WYJĄTKOWY PREZENT NA 90-LECIE

Jubilatka z pewnością na niego zasłużyła. Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie,
która w tym roku obchodzi swoje 90. urodziny, w prezencie od miasta dostała
wyjątkowy obiekt sportowy.
Wcześniej było tu boisko do koszykówki. - Asfalt z biegiem czasu tak
popękał, że praktycznie nie nadawało się już do użytku - wspomina
Małgorzata Dychus, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Pawła II w Porębie.

Dawne boisko w czerwcu tego roku
zostało przekazane firmie budowlanej. Wykonawca prac w ciągu kilku
miesięcy zmienił to miejsce nie do
poznania. 4 października dokonano
oficjalnego odbioru nowego, przyszkolnego boiska sportowego.
Jest pełnowymiarowe, ogrodzone
siatką, dobrze doświetlone. Ma
charakter wielofunkcyjny, co ozna-

cza, że można tu grać
w piłkę nożną, siatkówkę
czy popularnego kosza.
Ale to nie wszystko.

W sąsiedztwie istniejącego tutaj placu zabawa
d la dzieci, powsta ła
nieduża siłownia pod
chmurk ą. - Ta część
inwest ycji jest ogólnodostępna. Powstała
głównie z myślą o dorosłych.
Maluchy zostawić mogą na pobliskim placu zabaw i mają na
nich oko, zadbać o własną kondycję fizyczną - zachęca dyrekcja
porębskiej SP2.

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

Nowa inwestycja przy placówce to
prezent na przypadające w tym roku
90-lecia porębskiej podstawówki.
Sfinansowana została przez Urząd
Miasta w Porębie. Jej koszt wyniósł
niespełna 500 tysięcy złotych.

INFORMACJA O WYŁĄCZENIU LAMP ULICZNYCH NA TERENIE GMINY SZCZEKOCINY
Szanowni Mieszkańcy!
W związku ze znacznym wzrostem kosztów energii elektrycznej, a także nieprzewidywalnością jej cen w przyszłości, zmuszeni jesteśmy do ograniczenia czasu
działania oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
W związku powyższym podjąłem decyzję, że od października br. w godzinach
od 23:00 do 5:00 na terenie całej gminy zostanie systematycznie wyłączone
oświetlenie uliczne i drogowe. Wyłączeniu nie będzie podlegała sygnalizacja
świetlna znajdująca się przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki, sygnalizacja świetlna przy ulicy Śląskiej w Szczekocinach (skrzyżowanie ulic: Lelowska – Śląska)
oraz sygnalizacja świetlna w Goleniowach przy ul. Wyzwolenia.
Ww. ograniczenia związane są m.in. z koniecznością racjonalnego gospodarowania energią w związku
z kryzysem energetycznym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
Mam nadzieje, że wprowadzone ograniczenia nie wpłyną znacząco na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto informuję, że o powyższej sytuacji powiadomione zostały służby medyczne, pożarnicze i policyjne.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
Jacek Lipa
szczekociny.pl

SEZON ZIMOWY
TUŻ TUŻ
PROFESJONALNY SERWIS
● NARTY ●SNOWBOARD ●ŁYŻWY ●
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

-

INAUGURACJA ROKU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO W ZAWIERCIU

19 października w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Kulturalno-Oświatowego 2022/2023.
Podczas wydarzenia nastąpiła ceremonia wręczenia corocznych nagród Prezydenta Miasta Zawiercie dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Nagrody wręczył Prezydent Łukasz Konarski wraz z Przewodniczącą Uroczystość była także doskonałą okazją do wręczenia wyróżnieKomisji Edukacji, Martyną Gajos i Naczelnikiem Wydziału Edukacji, nia za wybitne osiągnięcia na rzecz zawierciańskiej edukacji, czyli
Tomaszem Bojankiem. Wśród wyróżnionych nauczycieli znaleźli się: Nagrody Prezydenta Miasta Zawiercie im. Jana Gubały. Spośród
grona pedagogicznego zawierciańskich szkół podstawowych, na• Bożena Krowicka-Bylewska – dyrektor
grodę otrzymała w tym roku pani Małgorzata Gnyp – nauczycielka
Przedszkola nr 7 w Zawierciu,
Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Zawierciu.
• Dariusz Bednarz – dyrektor Szkoły
Następnie odbyła się ceremonia aktu nadania złotej „Odznaki
Podstawowej nr 6 w Zawierciu,
Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, będącej wyjąt• Anna Kuźniar – nauczyciel Przedszkola nr 1 w Zawierciu,
kowym wyróżnieniem przyznanym przez Kapitułę Odznaki na wnio• Aneta Wanicka-Kaziród – nauczyciel
sek Zarządu Rady Osiedla Zuzanka I, na prośbę Rady Absolwentów
Przedszkola nr 6 w Zawierciu,
SP9 rocznik 1972.
• Joanna Biedak – nauczyciel Przedszkola nr 7 w Zawierciu,
Wniosek ten dedykowany był z myślą o uhonorowaniu wszystkich
wychowawców i nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
• Agnieszka Kudra – nauczyciel Przedszkola nr 8 w Zawierciu,
od pierwszego dnia istnienia szkoły. Na scenę zaproszono dyrek• Jolanta Pacia – nauczyciel Szkoły Podstawowej
tor Szkoły Podstawowej nr 9 w Zawierciu, Dorotę Pytlik, a także
nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu,
emerytowane nauczycielki – Lucynę (Lali) Kowalik, Wandę
• Łukasz Myca - nauczyciel Szkoły Podstawowej
Koziorowską, Felicję Otrębę, Lucynę Nemsz i Barbarę Różańską
nr 2 im. S. Szymańskiego w Zawierciu,
i Przedstawicieli Rady Absolwentów SP9. Nagrodę wręczył Radny
• Anna Korab - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu, Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur.
• Dominik Domagała – nauczyciel Szkoły Podstawowej
Wśród zaproszonych gości obecny był Poseł na Sejm RP Rafał
nr 4 im. M. Kopernika w Zawierciu,
Adamczyk, a także Damian Łukasik reprezentujący Wicemarszałka
Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Poseł na Sejm RP Barbara
• Halina Brzezińska - nauczyciel Szkoły Podstawowej
Dolniak nie mogła pojawić się osobiście na uroczystości, przekazała
nr 5 im. A. Mickiewicza w Zawierciu,
jednak list gratulacyjny dla nagrodzonych nauczycieli, w którym
• Alina Łabuś - nauczyciel Szkoły Podstawowej
wyraziła słowa uznania dla ich pracy:
nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu,
- Proszę przyjąć słowa najwyższego uznania dla pracy, która służy
• Katarzyna Świderska - nauczyciel Szkoły
nie tylko przekazywaniu wiedzy, ale co równie ważne rozwijaniu
Podstawowej nr 7 w Zawierciu,
i kształtowaniu charakterów uczniów i wytyczaniu ich przyszłej
• Rafał Janus - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 8 w Zawierciu,
drogi. Dziękuję za wysiłek na rzecz poszanowania tradycji i wartości,
które kładą stabilne fundamenty pod dorosłe życie podopiecznych
• Małgorzata Koclęga - nauczyciel Szkoły Podstawowej
(...) - czytamy w liście.
nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu,
• Edyta Kulisa-Nawrotek - nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 11 w Zawierciu,
• Halina Ciszowska - nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 13 w Zawierciu,

• Małgorzata Faliszewska – nauczyciel Przedszkola nr 5 (która
nie mogła odebrać statuetki z powodów osobistych).

Po części oficjalnej na przybyłych gości czekało wyjątkowe spotkanie z kulturą i sztuką podczas spektaklu w wykonaniu Teatru Lalek
Pleciuga ze Szczecina - „Tu rządzą lalki”.
v Zawiercie.eu
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Wręczenie promes dotacji celowej dla OSP
24 październik był ważnym dniem dla czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ogrodzieniec - OSP Gulzów, OSP Mokrus, OSP Ryczów
i OSP Ryczów-Kolonia - oraz 39 jednostek z terenu powiatu zawierciańskiego.
W strażnicy w Ryczowie miało
miejsce uroczyste wręczenie
promes dotacji celowej dla OSP
na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych.

Wręczenia dokonali Posłowie
na Sejm PR - Ewa Ma l ik ,
Danuta Nowicka, Waldemar
Andzel oraz Śląski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej nadbrygadier Jacek
asystent Posła do Parlamentu
Kleszczewski.
Europejskiego Jadwigi
W spot k a n iu uc z est n iWiśniewskiej - Marcin Woś.
czył Komendant Powiatow y
Państwowej Straży Pożarnej Gminę Ogrodzieniec reprew Zawierciu starszy br yga- zentowała Sekretarz Miasta
d ier A r t u r Ł ą g ie wk a ora z i Gminy Maria Milejska, która

podziękowała za wspieranie OSP
oraz pogratulowała wszystkim
otrzymanych promes.
Gratulujemy nagrodzonym!

v Ogrodzieniec.pl

Czy wiesz, jak skutecznie uchronić się przed czadem? A jeśli dojdzie już do zatrucia, czy wiesz co robić? Poświęć chwile, aby zapoznać się z ważnymi informacjami. Czad jest śmiertelnie niebezpieczny!

kuchenk i gazowej,
kuchni węglowej
lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.
Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania
urządzeń mogących
być źródłem tlenku
węgla, szczelność wewnętrznych instalacji
gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych.

DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE
DATA

ADRES

TELEFON

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

1.11

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 670 22 22

2.11

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15

32 646 62 35

3.11 - 4.11

Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20

32 674 20 09

5.11 - 6.11

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16

800 110 110

7.11 - 8.11

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

800 110 110

9.11 - 10.11

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 672 19 64

11.11

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

800 110 110

12.11

Apteka ul. Reyminta 1

32 670 78 21

13.11 - 14.11

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

800 110 110

15.11 - 16.11

Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4

32 733 30 88

17.11 - 18.11

Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 670 01 61

19.11 - 20.11

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 670 22 22

21.11 - 22.11

Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 672 41 68

23.11 - 24.11

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1

32 672 10 44

25.11 - 26.11

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 672 17 90

27.11 - 28.11

Apteka Plus ul. Polska 46B

32 671 28 19

29.11

Apteka ul. Reyminta 1

32 670 78 21

30.11

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

800 110 110

27.10

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Łazach odbyło się spotkanie emerytowanych nauczycieli, którzy
wspominali swoją pracę z dziećmi i młodzieżą oraz wymieniali się refleksjami dotyczącymi edukacji kolejnych pokoleń.
Praca nauczyciela była dla
nich powołaniem, sposobem
na życie i pasją, którą przez
lata z wielkim zaangażowaniem realizowali wkładając
w nią serce. Dzięki codziennej
tytanicznej pracy wykonywanej zawsze z uśmiechem i troską o innych budowali przyjazną szkołę, w której uczniowie
z zainteresowaniem realizowali proces uczenia się. Szkoła była
dla dzieci i młodzieży ważną drogą,
która określała cele i wyznaczała ciekawe kierunki życia i rozwoju.
Na początku uroczystości niecodziennych gości powitała dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

CZAD – CICHY ZABÓJCA

Podstawową prz yc z y n ą z at r u ć j e s t
niepełne spalanie, do
którego może dojść
np. gdy zbyt szczelnie
zamknięte są okna,
brak jest właściwej
wentylacji. Powoduje
to powstawanie
tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle
spalin w ypłynie na
zewnątrz, ile świeżego powie- zapewnić możliwość stałego
trza napłynie do pomieszczenia. dopływu świeżego powietrza
Przede wszystkim należy więc do paleniska (pieca gazowego,

Emerytowani nauczyciele
obchodzili swoje święto

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.

uczycielom uśmiechu i satysfakcji z wzorowo wykonanego
nauczycielskiego zadania oraz
szacunku wychowanków.

Agnieszka Mucha, która z okazji
Dnia Edukacji Narodowej złożyła
wszystkim obecnym życzenia.

Podziękowania nauczycielom za
wszystkie lata pracy złożyli także
zaproszeni goście, m.in. burmistrz
Łaz Maciej Kaczyński, życząc na-

Dalszą część spotkania wypełniły rozmowy i wspomnienia. Zebrani na sali emerytowani nauczyciele wracali
myślami do przeszłości, kiedy
byli jeszcze pracownikami
szkół. To w nich spędzili dużą
część swojego życia i stali się częścią
edukacyjnej historii Gminy Łazy.
Uświetnieniem uroczystości był recital w wykonaniu Grzegorza Piłki
i Karola Hadrycha.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARIĄ SŁABOŃ
19 października w Galerii Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu
odbyło się spotkanie autorskie z projektantką szkła, Marią Słaboń.
Maria Słaboń to wieloletnia projektantka szkła zawierciańskiej huty,
której prace charakteryzują się unikatowością i ponadczasowością, nowoczesnym wzornictwem, a także
niezwykłymi formami i oryginalnymi
szlifami.

Wystawę można obejrzeć do 12 listopada w Galerii MOK (każdego
dnia w godzinach 13-21). Zbiory
pochodzą z prywatnej kolekcji Marii
Słaboń oraz z Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu i Galerii Stara
Łaźnia w Zawierciu.

ZOBACZ!

• ŚWIECOWANIE USZU
nadmiar wosku, bóle uszu, zatoki, itp.
• STAWIANIE BANIEK
stany grypowe, wszelkiego rodzaju bóle
• OCZYSZCZANIE WĄTROBY
informacje w gabinecie
• DETOX ORGANIZMU
dzieci i dorośli - informacje w gabinecie

ZAPRASZAM NA ZABIEGI
tel.: 730 667 776
Zawiercie, ul. Moniuszki 4
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Jak oszczędzić na cieple
Wystarczy obniżyć temperaturę w mieszkaniu o jeden stopień,
by zaoszczędzić od 5 do 8 procent na cieple. Podpowiadamy
mieszkańcom Poręby, jak sprytnie zadbać o domowy budżet.
Aktualna sytuacja na r ynku
energet ycznym nie jest najlepsz a. Sk ut k iem tego jest
znaczna podwyżka cen ciepła.
Specjalizująca się w systemach
g r z ewcz ych spół k a Veoi la,
która współpracuje m.in. z porębskim przedszkolem, podpowiada, jak sensownie i bez
w ielk iego w ysiłku zaradzić
sytuacji. Jej specjaliści opracowani kampanię informacyjną,
która pokazuje jak proste codzienne czynności wpły wają
na nasz domowy budżet.
Zmniejsz temperaturę
o jeden stopień

KOTŁOWNIE
HYBRYDOWE

(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

Na efektywność energetyczną,
ale też na nasze zdrowie ma
wpły w odpowiednia temperatura pomieszczeń. Według
badań, które w 2020 roku przeprowadziła Izba Gospodarcza
Ciepłownictwo Polskie, więcej
niż połowa Polaków utrzymuje
w swoich mieszkaniach średnią
temperaturę na poziomie 22°C
lub więcej. Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu może
zaburzyć umiejętności organizmu do termoregulacji, powoduje ospałość i zmęczenie, wysusza śluzówkę gardła i nosa,
a także zmniejsza odporność.
Obniżenie jej zaledwie o 1°C
pozwala zaoszczędzić około
5-8% ciepła.
Podpowiedzi prosto z filmu

Jak jeszcze w prost y sposób
zaoszczędzić na ogrzewaniu?
Veolia podpowiada, że ważnym
aspektem oszczędzania ciepła
są również przestrzenie wspólne
w blokach mieszkalnych - zamykanie drzwi wejściow ych
czy szczelne okna. - Chcemy
zachęcić mieszkańców do wykształcenia dobrych nawyków.
Dzielimy się praktyczną wiedzą
o tym, jak poprzez zmianę codziennych zachowań możemy
oszczędzać ciepło. Do współ-

pracy i wspólnej promocji kampanii edukacyjnej zaprosiliśmy
władze samorządowe w ponad
60 miastach, w których działają
spółki z Grupy Veolia term mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu i dyrektor generalna
Veolii term.

Sprytne, proste podpowiedzi,
a także filmy edukacyjne znaleźć
można na stronie www.veoliaterm.pl/edukacja, oraz na kanale
Veolia Polska na YouTube.

• OGRODZENIA PANELOWE,
BRAMY WJAZDOWE
• BALUSTRADY, PORĘCZE
• KONTENERY, WIATY, GARAŻE
• ŁAWKI, KOSZE NA DREWNO
KOMINKOWE, DONICE ITP.
• USŁUGI TOKARSKIE (RÓWNIEŻ
ZWIĄZANE Z MASZYNAMI ROLNICZYMI)

Wysoka jakość materiałów: stal - ocynk, malowanie proszkowe, stal nierdzewna, aluminium.
Kilkunastoletnie doświadczenie w branży. Fachowość i dokładność.
Działamy według projektów i oczekiwań nawet najbardziej wymagających Klientów.
Umów się na indywidualną wycenę! TEL. 604 356 007, E-MAIL: STAL.ALUMINIUM@WP.PL
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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

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.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

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

DO SPRZEDANIA
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

DO SPRZEDANIA
duża 1,4 ha działka, z czego część
budowlana ok. 7 a, rola 63 a oraz 70 a las, z
dostępem do drogi, pierwsza linia zabudowy,
media: gaz, prąd, woda,
położona w malowniczym i dobrze
skomunikowanym miejscu w Zedermanie
gmina Olkusz.

Cena: 220 tys. PLN

Cena: 199 tys. PLN

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

DO SPRZEDANIA

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.

zalesiona lasem ok. 30-40 lat,
położona w uroczym miejscu,
250 m od najbliższych gospodarstw i domów.
Ołudza gmina Szczekociny.
Cena: 3,8 zł/m²

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

Cena: 250 tys. PLN

M4 63 m kw, plus dwie piwnice,

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

atrakcyjna działka leśna 16000 m²,

Cena: 339 tys. PLN

Cena: 369 tys. PLN

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
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?

DO SPRZEDANIA
działka39a, zczego część budowlanaok. 15,5 a,
pozostałaczęść Las, pierwszaliniazabudowy,
media:prąd, woda, położonawspokojnym
miejscu, otoczonalasem, oraznową zabudową
jednorodzinną. DzielnicaZawiercia, Karlin.
Cena:190tys.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.

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

Miejsce
na Twoją
nieruchomość

Cena: 185 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 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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Zapraszamy do współpracy
przy Jarmarku Świątecznym w Zawierciu
Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w tym roku planujemy zorganizować kolejną edycję Jarmarku Świątecznego w Zawierciu.
Tegoroczna odsłona imprezy odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2022
(czwartek, piątek, sobota) na placu św. Jana Pawła II w centrum miasta.
Jarmark będzie odby wał się
w następujących godzinach:
c z w a r tek – 1 2: 0 0 -2 0 : 0 0 ,
piątek – 12:00-20:00, sobota
– 9:00-20:00.

KONSOLIDACJA
CHWILÓWEK

ODDŁUŻANIE | KREDYTY

SZUKASZ KOLEJNEJ CHWILÓWKI?
MAMY LEPSZE ROZWIĄZANIE!
SPŁACIMY WSZYSTKIE TWOJE
CHWILÓWKI, PARABANKI
I WINDYKACJE
NAWET Z ZALEGŁOŚCIAMI.
WYCZYŚCIMY BAZY BIK KRD I INNE

Każdy Wystawca zainteresowany udzia łem w Jarmarku
powinien przesłać zgłoszenie
swojego udziału na adres e-mail biuro@mok.pl zawierające następujące informacje:
nazwę stoiska, imię i nazwisko
przedstawiciela, rodzaj asortymentu, orientacyjne zapotrzebowanie na prąd oraz numer kontaktow y. Zgłoszenie
powinno zawierać również co
najmniej 2 podglądowe zdjęcia
asortymentu.

ZORGANIZUJEMY JEDEN KREDYT
Z NISKĄ RATĄ.

+48 501 730 095
+48 534 235 516
CZYNNE 9:00-21:00

www.MEBLEbenek.pl

Nabór zgłoszeń
prowadzony jest do
30 listopada 2022.

Organizator zapewni 5 szt.
domków w ystaw iennicz ych
– jarmarkow ych. Koszt w ynajmu 1 domku na okres 3 dni
jarmarku wynosi 200 zł netto.
Dla w ystawców, którzy chcą
wziąć udział w jarmarku z własnym namiotem, koszt opłaty
akredytacyjnej wynosi 100 zł
netto na okres 3 dni jarmarku.
K os z t z a ud z ia ł 1-d n iow y
w ja rma rk u z w łasny m namiotem w ynosi 60 zł netto.
Nie ma możliwości wynajmu
d om k u w y s t a w ie n n ic z e g o

na ok res k rótsz y niż 3 dni.
Kwota nie podlega negocjacji
ani zwrotom. Potwierdzeniem
udziału Wystawcy w jarmarku
b ę d z ie p o d p i s a n a Umo w a
z Organizatorem.

Poniżej można zapoznać się ze
szczegółow ym regulaminem
Jarmarku. Więcej informacji
można uzyskać drogą mailową:
biuro@mok.pl

MEBLE NA WYMIAR
• Kuchenne • Szafy i garderoby • Łazienkowe • Biurowe
• Pokojowe • Stoły • Krzesła • Ławy • Komody • RTV

MEBLE

Wolbrom, ul. Krakowska 20a
Tel.: 511 840 445

DO TWOICH

DOPASOWANE

POTRZEB

KĄCIK KULINARNY

Muffiny brokułowe
– pyszne śniadanie #zerowaste
Zawiercie
ul. Hoża 2

Catering BEZA

Catering dla firm i domu

Organizacja wszystkich imprez okolicznościowych
• U Klienta lub na sali
• Różnorodne menu komponowane
pod indywidualne potrzeby Klienta
• Obsługa kucharska, kelnerska
oraz serwis sprzątający
• Dostarczamy gotowe bufety ciepłe
i zimne we wskazane miejsce
• Dania podajemy bufetowo oraz w stół
• Posiadamy niezbędne dekoracje
W tych wyjątkowych chwilach
gwarantujemy pełne zadowolenie
Twoje i Twoich gości

Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej
691 704 170
cateringbeza@gmail.com

Muffiny brokułowe, które powstały gdy leżący na stole
brokuł .. zaczął zmieniać kolor na bladozielony ; ). Wrzuciłam go rano do sitka aby ugotować go na parze, brokuł się
ugotował, ja wyłączyłam garnek i poszłam do pracy.
Wróciłam wieczorem brokułem
rodzina się nie zainteresowała ;)
więc trzeba było coś z nim zrobić.
Najpierw miał iść do kolejnego
obiadu, ale wpadłam na pomysł
przerobienia go na muffiny, które
będą akurat na śniadanie.
Czemu przepis #zerowaste?
Wykorzystałam w tym przepisie
wszystkie resztki, które znalazłam
w lodówce . Tak należy robić, nie
wyrzucać a przerabiać co się da
w takie pyszności.

Muffiny brokułowe:

• 2 brokuły ugotowane
na parze
• 3 jajka
• 4 łyżki mąki pszennej
• 1 gruby plaster fety
• 2 łyżki startego
żółtego sera
• 2 plasterki chorizo
(drobno pokruszone)
• pieprz świeżo mielony

Piekarnik rozgrzać do 180 C.
Brokuły siekamy noż em na
drobno, przekładamy do mis k i i d o d aj e my w s z y s t k ie
składniki. Ręką wymieszałam
składniki ( tak jak przy mielonych ) aby porządnie połączyć

składniki. Foremki do muffinek
wykładamy papierem do pieczenia, nakładamy naszą masę,
z góry doprawiamy pieprzem.
Ponieważ brokuł jest w smaku
delikatny spróbuj odrobinę
masy, może będziesz musiał /
musiała ją doprawić – powinny
być dobrze doprawione.

Ulla Pałka

Formę wkładamy do nagrzanego piekarnika na 25 minut.
Wyciągamy i gotowe.
Ja swoje muff iny na śniadanie podg rza łam pod górną
grzałką w piekarniku przez
kilka minut.

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

Poziomo:
4. Kamizelka ratunkowa żeglarza
7. Odbity na znaczku pocztowym
8. Nowo obrany król
9. Nosi medalik
10. Zboże w obroku
11. Siad rozkroczny albo mocny sznurek
14. „Noce i ...”, film Jerzego Antczaka
16. Ciasteczka pełne ziarenek kunżutu
20. Bita droga; gościniec
22. Barbara, aktorka („Faraon”)
23. Huśtawka Tarzana
24. Stolica Gruzji
25. Indianin w tytule filmu R. Aldricha

Pionowo:
1. Dzieło urwisa
2. Bezdroże, manowiec
3. Zakończenie czegoś
4. „Głos” bociana
5. Kropki na twarzy Pippi
6. Męczarnie, tortury
12. Gwarowo: czart, kaduk
13. ... Rusowicz, piosenkarka
15. Łączy Erie z Ontario
16. Drewniane chodaki
17. Sprzedanie czegoś
18. Komar z tropików
19. Włochy dla turyńczyka
21. Włókniarz

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

„WYPOŻYCZALNIA ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW” AGATA PRZYBYŁEK
Dla Magdy i jej syna Kajtka to będą dziwne święta, ale kobieta jest gotowa na wiele, by uchwycić ich magię. Grzegorz to pracoholik, który cały swój czas poświęca rozwojowi firmy. Czy zdarzy
się grudniowy cud i mężczyzna postanowi zmienić coś w swoim życiu? Justynę czeka kolejne Boże Narodzenie w towarzystwie przekomarzających się rodziców. Ale może i do niej uśmiechnie
się w tym roku… mikołaj? Amanda i Tomek kolejną Gwiazdkę planują spędzić jako mąż i żona. Teraz pochłaniają ich przygotowania do ślubu, a przyjaciółka panny młodej organizuje szalony
wieczór panieński. Bohaterów dzieli wiele, ale łączy jedno – wszyscy przygotowują się do świąt, które będą w tym roku inne niż dotychczas

„DZIŚ ZANUCĘ CI KOLĘDĘ” JOANNA SZARAŃSKA
A jak brzmi Twoja ulubiona kolęda? Hania nie wie, jakim cudem dała się wmanewrować w wieczorne kolędowanie połączone ze zbieraniem datków. W jednej chwili podawała herbatę wiecznie
niezadowolonej teściowej, a w drugiej była osiołkiem nucącym pastorałki. Gdyby tylko lubiła śpiewać. Albo chociaż umiała…
Przemierzając zasypane śniegiem miasteczko, szybko jednak pojmuje, że w kolędowaniu najważniejsze wcale nie są czysty głos czy idealna znajomość tekstu. Liczą się obecność i niespieszne
rozmowy z drugim człowiekiem. Każdy dom i każda rodzina kryją swoje niepowtarzalne historie Wystarczy tylko znaleźć czas i dobrze się wsłuchać, żeby je poznać.

„BEZ CIEBIE NIE MA ŚWIĄT” NATALIA SOŃSKA
Życie Marii kręci się wokół pracy i opieki nad synem, którego wychowuje sama. Ogromnym wsparciem jest dla niej ojciec. Starszy pan świetnie dogaduje się z bystrym i pełnym energii
siedmiolatkiem. Kobieta niespodziewanie odnawia znajomość z Konradem, kolegą z dzieciństwa. Gdy ich relacja się rozwija, Maria coraz częściej dopuszcza do siebie myśl, że w jej sercu
jest miejsce dla jeszcze jednego mężczyzny. Ojciec również chciałby zobaczyć córkę szczęśliwą, ale ma w związku z tym nieco inny plan. Pana Antoniego motywuje do działania coś jeszcze
– tajemnica, którą skrywa przed najbliższymi.

500 200 941

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

SYN_OPTYK
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Reklamy

POLICJA

Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

REKLAMA W GAZECIE
już od 60 PLN

☎ 510 190 038
MOBILNY SERWIS KOMPUTEROWY "LuXoMaT"
DOJAZD DO KLIENTA!

• serwis, naprawa
laptopów i komputerów
• czyszczenie układów chłodzenia
• instalacja systemów
operacyjnych, programów
• doradztwo komputerowe
• FAKTURA VAT

Kontakt codziennie od 700 - 2000 - tel. 609 31 99 66
www.luxomat.pl
serwisluxomat@gmail.com

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

TEL: 692 148 703

ORGANIZACJA RUCHU W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM PODCZAS DNIA „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”
W najbliższych dniach należy spodziewać się wzmożonego ruchu drogowego, szczególnie w rejonie cmentarzy i na głównych szlakach komunikacyjnych. Ma to związek ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.
Wzmożony ruch pojazdów i pieszych wymaga zaangażowania większej liczby mundurowych, którzy będą dbali
o bezpieczeństwo podróżujących.
Od wczesnych godzin rannych w piątek tj. 28 października rozpocznie się dzień „Wszystkich Świętych”, który
potrwa do 2 listopada br. W tym czasie policjanci będąc ręcznie sterować ruchem na wielu skrzyżowaniach
i przejściach dla pieszych. Działania mundurowych mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom
dróg i utrzymać płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych. W czasie akcji nie zabraknie też pomiarów prędkości i badań trzeźwości kierowców.
Zmiany organizacyjne i prognozowane utrudnienia w ruchu drogowym na drogach powiatu zawierciańskiego:
• Zmiana organizacji ruchu na ulicy Cmentarnej w Zawierciu. W dniach od 28 października do 2 listopada br. stanie się ona ulicą jednokierunkową.
Do cmentarza będzie można dojechać wyłącznie ulicą Cmentarną, natomiast wyjazd zaplanowano ulicami: Smutną i Daszyńskiego. Wjazd na
ulicę Smutną z ulicy Paderewskiego będzie niemożliwy. Do cmentarza nie dojedziemy również ulicą Daszyńskiego.
• Zamknięty jest także wiadukt nad linią kolejową – ulica Żarecka we Włodowicach. Objazd prowadzony jest przez miejscowość Rzędkowice.
• W miejscowości Hucisko nie jest czynny także odcinek drogi numer 792 – wiadukt nad linią kolejową. Z kierunku Myszkowa należy kierować się
objazdem na Rzędkowice, a od Kroczyc na Lgotę Murowaną i Włodowice.
• Okresowe utrudnienia mogą wystąpić na drodze krajowej numer 78 w rejonie skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Zawierciu oraz w Porębie i Kromołowie, w pobliżu przejść dla pieszych przy cmentarzach.
• Kierowców, którzy chcą uniknąć zatłoczonej drogi krajowej nr 78 w rejonie Zawiercia, zachęcamy do objazdu ulicą Łośnicką.

WYSTARTOWAŁA SIÓDMA EDYCJA KAMPANII "TWOJE ŚWIATŁA - NASZE BEZPIECZEŃSTWO"
Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. Zwłaszcza jesienią, gdy pogarsza się widoczność, światła pojazdu nabierają szczególnego znaczenia. W dniach 22 października, 5
i 19 listopada oraz 3 grudnia, kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić światła w swoich pojazdach na wybranych stacjach kontroli pojazdów.
Prawidłowe działanie świateł jest uwarunkowane, poza ich ogólnym stanem technicznym, właściwym ustawieniem wysokości, prawidłowym rozkładem granicy światła i cienia oraz emitowanym natężeniem.
W dniach 5 i 19 listopada oraz 3 grudnia br. kierowcy będą mieli możliwość darmowego sprawdzenia świateł
swoich samochodów. W wybranych terminach, policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne, podczas których zwrócą szczególną uwagę na światła pojazdów. Kampania potrwa do 15 grudnia.
Ponżej znajduje się wykaz stacji diagnostycznych, które biorą udział w akcji na terenie Powiatu Zawierciańskiego:
• OSKP ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24A, 42-400 Zawiercie
• PPHU Perfekt ul. Żarnowiecka 6, 42-436 Pilica
• OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW "WARTA" ul. Paderewskiego 112A, 42-400 Zawiercie
• OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW "PORĘBA" ul. Armii Ludowej 14, 42-480 Poręba

WYBIERASZ SIĘ NA GRZYBY? ODPOWIEDNIO SIĘ PRZYGOTUJ!
Pogoda sprzyja zbieraniu grzybów. Grzybobranie to dobry sposób na spędzenie wolnego czasu i aktywny wypoczynek na łonie natury. Niestety nie
wszyscy znają teren, na który się udają, co jest szczególnie niebezpieczne, gdy idą na grzyby w pojedynkę. Zmysł orientacji w terenie może zawieść,
a wtedy sytuacja robi się poważna. Policjanci apelują o odpowiednie przygotowanie się do grzybobrania oraz
o rozsądek i ostrożność!

karo.biuro21@gmail.com

665 608 058
Roland

665 643 159
Biuro

Firma EFEKT

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 519 575 126

• PRACA •

SERWIS SAMOCHODOWY BOSCH
ZATRUDNI PRACOWNIKA

Na terenie powiatu zawierciańskiego znajdują się ogromne obszary leśne, które chętnie odwiedzane są zarówno przez turystów, jak i mieszkańców. Teraz lasy przyciągają do siebie miłośników grzybów, którzy wyruszają
na wędrówki w poszukiwaniu darów lasu. Zawierciańscy policjanci apelują o rozwagę w planowaniu pieszych
wędrówek. Osobom wybierającym się na grzyby oprócz kobiałki, kozika i atlasu grzybów radzimy zabrać ze sobą
przede wszystkim naładowany telefon komórkowy, ciepłe okrycie i nieprzemakalną pelerynę. Warto też mieć
przy sobie coraz bardziej popularną nawigację GPS, dzięki której zagubiony w leśnych gęstwinach grzybiarz
odnajdzie drogę do wyjścia z lasu.

POMÓŻMY BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ
Od 1 listopada w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego zostanie uruchomiona całodobowa infolinia. Dzwoniąc pod nr 987, będzie
można uzyskać informacje o pomocy w zakresie noclegu oraz wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego. Infolinia
jest bezpłatna.
W związku z coraz niższymi temperaturami, które stanowią zagrożenie
dla życia i zdrowia osób bezdomnych, Straż Miejska w Zawierciu apeluje do wszystkich mieszkańców o informacje dotyczące bezdomnych.
Podobnie, jak w roku ubiegłym, strażnicy będą monitorować miejsca,
w których bezdomni w szczególności poszukują schronienia przed zimnem. Będą to pustostany, altanki oraz inne miejsca, gdzie w poprzednich
latach przebywały osoby bezdomne.
Wszystkie informacje i sygnały na temat osób bezdomnych lub potrzebujących pomocy przyjmuje Straż Miejska pod numerem alarmowym
986.
Straż Miejska współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
ze schroniskami oraz noclegowniami, które zajmują się pomocą na terenie miasta. Pomoc w formie schronienia i wyżywienia oferuje Schronisko
przy ul. Jurajskiej 121 w Zawierciu - Żerkowicach (tel. 32 671 60 45). Placówka dysponuje 42 miejscami.

tel.: 697 980 401, 531 337 713
turboservis@op.pl

MaChina Paweł Bretner
KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

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

WIKBUD

• SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
KLASY PREMIUM
• WULKANIZACJA
• ZBIEŻNOŚĆ I GEOMETRIA
• TŁUMIKI - SPAWANIE
• DIAGNOSTYKA
KOMPUTEROWA
• OBSŁUGA KLIMATYZACJI
(wykrywanie nieszczelności)

• WYMIANA PŁYNU
HAMULCOWEGO

• 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

POMOC
DROGOWA

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

hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych, gazowych

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych
• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH
I WARSZAWSKICH
• HYDRAULIKA SIŁOWA
• WYNAJEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

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

Informacje
• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ

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

27 października
v godz. 17.00 - „Kopciuszek i kamień życia”
v godz. 19.00 - „Bejbis”
28 października
v godz. 18.00 - „Bejbis”
v godz. 20.15 - „Egzorcyzmy siostry Ann”
30 października
v godz. 18.00 - „Bejbis”
v godz. 20.15 - „Egzorcyzmy siostry Ann”
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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

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

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

stalowy, kontener budowlany, solidnie wykonany
o wymiarach: 2,5 m szer x 6 m dł.
W pełni sprawny, szczelny, waga około 1,5 T
Cena: 7000 zł
Tel.: 882-554-688
gwarekzawiercianski@wp.pl
GwarekZawiercianski

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

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

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

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

„Gwarek Zawierciański” jest kolportowany w miejscowościach:
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice • Fugasówka •
• Grabiec • Irządze • Kiełkowice • Kleszczowa • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy •
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba • Pradła •
• Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń • Sokolniki • Szczekociny • Szypowice
• Turza • Udórz • Wierbka • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec • Żarnowiec.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na
terenie powiatu zawierciańskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest
własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

12

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

