
Obszar gmin, miast i wsi: Biskupice, Chruszczobród, Ciągowice, Dzibice, Dzwono-Sierbowice, Dzwonowice, Fugasówka, Grabiec, IRZĄDZE, Kiełkowice, Kleszczowa, Kostkowice, KROCZYCE,  
Lgota Murowana, ŁAZY, Niegowonice, OGRODZIENIEC, Parkoszowice, PILICA, Podlesice, Podzamcze, PORĘBA, Pradła, Rokitno Szlacheckie, Rudniki, Siedliszowice, Sierbowice, Smoleń, Sokolniki, 
SZCZEKOCINY, Szypowice, Turza, Udórz, Wierbka, WŁODOWICE, Zawada Pilicka, ZAWIERCIE, Zarzecze, Złożeniec, ŻARNOWIEC.

TEL.: 531 337 713 • markiewicz.bosch-service.pl/pl
Zawiercie, ul. Cerefisko 1c

• NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE
• NAPRAWY BIEŻĄCE
• WYMIANA: OLEJÓW, FILTRÓW I PŁYNÓW

SERWIS SAMOCHODOWY
BOSCH CAR SERVICE

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

tel. 669 502 000
inż. ŁUKASZ JANECZEK

42-400 ZAWIERCIE , ul. Łośnicka 12

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

• Ogrodzenia • Bramy • Automatyka •
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •

• OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica
Tel.: 502 439 059 www.ogrodzeniaarmet.pl

ZAWIERCIE, ul. Daszyńskiego 55
więcej informacji na stronie, Facebooku i Instagramie

10 LAT JURAFITU !
DZIĘKUJEMY, ŻE

JESTEŚCIE Z NAMI!

CENTRUM TRENINGOWE

ww.jurafit.pl JuraFit jurafit_centrum_treningowe 535 131 813☎

DACHY
PRODUCENT

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

REAL
IZAC

JA

W 24 GOD
Z.

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

PokryciaDachoweSosnowski

Grabiec 27
42-445 Szczekociny

tel.: 882 007 801
serwis@pphuvelum.pl

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN

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

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

Tel. 884-096-113
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WSPÓLNIE PRACUJEMY  
DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW

Razem z naszymi partnerami samorządowymi podpisaliśmy list intencyjny w sprawie 
kontynuacji budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim. 
W pierwszym etapie – najprościej ujmując – projektu OZE, mieszkańcy Zawiercia otrzymali 
środki na montaż 615 instalacji fotowoltaicznych, 456 solarów oraz 244 pomp ciepła. 
Dążę do tego, by w drugim 
etapie z projektu skorzystali 
kolejni zawiercianie - pod-
kreśla Łukasz Konarski, 
Prezydent Zawiercia.
To bardzo duża inwestycja, 
a zainteresowanie wciąż jest 
ogromne - Agencja Rozwoju 
Zawiercia szacuje, że już ma 
ponad 1600 nowych ankiet. 
To nie dziwi, ponieważ pro-
jekt OZE to niższe koszty 
prądu, wody i ogrzewania oraz 
walka ze smogiem.

Pod listem intencyjnym pod-
pisali się Prezydent Zawiercia 
Łukasz Konarsk i wspólnie 

z Zastępcą Prezydenta 
Sosnowca Michałem 
Z a s t r z e ż y ń s k i m , 
B u r m i s t r z e m 
Szczekocin Jack iem 
Lipą ,  Bu r mis t r z em 
Por ę b y  Ry s z a rd e m 
Spyrą, Burmistrzem Łaz 
Maciejem Kaczyńskim 
oraz Wójtem Irządz Janem 
Molendą. Porozumienie to 
pierwszy krok w kierunku 

ubiegania się o dofinansowanie na 
tę inwestycję. 

 v zawiercie.eu

PODZIĘKOWANIA DLA ORGANIZACJI I KLUBÓW
W COP Zawiercie wręczono statuetki za współpracę z Gminą Zawiercie w latach 
2020 – 2022. Odebrali je przedstawiciele organizacji pozarządowych i klubów 
sportowych, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć VII Pikniku 
Organizacji Pozarządowych.
St a t ue t k i  o d  Pre z ydent a 
Zawiercia Łukasza Konarskiego 
odebrali przedstawiciele or-
gan izac ji  poza rządow ych: 
Centrum Inicjatyw Lokalnych, 
Centrum Rozwoju Lokalnego, 
Filharmonia Jurajska, Fundacja 
P r a c o w n i a  A r t y s t y c z n a 
TuArt, Stowarzyszenie Milian 
Orkiestra,
Stowarzyszenie Miłośników 
Militariów „Wesoła Trzynastka”, 
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 

oraz Ich Rodzinom „Z dobrego 
serca”, Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami w Polsce 
Oddział Zawiercie, oraz klubów 
sportowych:

Fundacja Jura Sport Team 
Zawiercie, Kick Boxing Małpka 
Zawiercie, Klub Piłkarski Warta 
Zawiercie.

 v zawiercie.eu

Na terenie Zawiercia i okolic transport GRATIS
• WSZYSTKIE DOKUMENTY DOWYREJESTROWANIA
POJAZDU ROBIMY NAMIEJSCU!

• PŁACIMY NAJWIĘCEJ ZA KILOGRAM SAMOCHODU

Firma Tygarena,
ul. Polska 31, 42-400 Zawiercie

Składnica Złomu / Recykling samochodowy

POSIADAMY: • WAGĘ DO 60 TON • STACJĘ DEMONTAŻU POJAZDÓW
KUPIMY LUB ZEZŁOMUJEMY KAŻDY RODZAJ POJAZDU / MASZYNY:
• USZKODZONY, POWYPADKOWY LUB NIEKOMPLETNY
(również bez przeglądu czy ubezpieczenia)

• SZYBKA I RZETELNAWYCENA PRZEZ TELEFON
• PO POJAZDWYSYŁAMY LAWETĘ POD
WSKAZANE PRZEZ KLIENTAMIEJSCE

JESTEŚMY BEZKONKURENCYJNI
W CAŁYM POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM!

ZADZWOŃ LUB NAPISZ
ABY SPRAWDZIĆ!

Jesteśmy legalnie działająca firma z 20-letnim doświadczeniem!

HURT - DETAL

Zawiercie, ul. Widok 1 tel. 510 115 055, 501 278 135, 505 252 936

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

Kolormax Zawiercie- sprawdź aktualne promocje!

FARBY / LAKIERY
PODKŁADY / EMULSJE

SILIKONY / SPRAYE

AKCESORIA
LAKIERNICZE I MALARSKIE

KOSMETYKA SAMOCHODOWA

- BOLL
- NOVOL
- Spectral
- Farecla
- Sonax
- Gold Car
- Troton
- Perfect
- Plak
- K2
- Formula 1
- Menzerna
- 3M
- Senso
- Nielsen
- Italko
- APP
- Motip

- Śnieżka
- Cynkal
- Dulux
- Nobiles
- Dekoral
- Altax
- Jedynka
- Tajonit
- Bielinka
- Pilmas
- Dimer
- Bakrylex
- Blue Dolphin
- Drewnochron
- Farbowap
- Vidaron
- Renoskór
- QMar

Informacje
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SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2499 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

ZDOBĄDŹ 5000 ZŁ NA DZIAŁANIA SPOŁECZNE!
Ruszyła kolejna edycja konkursu Śląskie Lokalnie, skierowanego do młodych orga-
nizacji pozarządowych i grup nieformalnych chcących zrealizować swój pierwszy 
projekt społeczny. Zapraszamy na otwarte, darmowe spotkanie informacyjne na 
temat możliwości ubiegania się o dotację do 5 tys zł.
Śląskie Lokalnie to inicjatywa, 
dzięki której rozdajemy granty na 
oddolne inicjatywy mieszkańców 
województwa śląskiego. Dotacje 
mogą być przeznaczone na roz-
wój młodych organizacji poza-
rządowych lub realizację projektu 
społecznego. Mikroprojekty w III 
edycji konkursu mogą rozpocząć 
się najwcześniej 01.03.2023 roku 
i powinny zakończyć się przed 
30.11.2023 roku. Nabór wniosków 
trwa od 1 lutego do 2 marca.

Szczegóły konkursu znajdą Państwo 
na stronie www.fioslaskie.com.

Podmiotem organizującym spotka-
nie jest Fundacja Klaster Innowacji 
Społecznych z Gliwic - Operator 
konkursu w województwie śląskim 
od 2018 roku. Działanie finanso-
wane jest przez Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach rządowego programu 
NOWEFIO.

 v Źródło: Śląskie Lokalnie

Konkurs grantowy Śląskie NOWEFIO 2021-2023
27 lutego rusza kolejny nabór wniosków w konkursie  

grantowym Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023.
Nabór wniosków dotyczy konkursu na realizację lokal-
nych inicjatyw, czyli działań w dowolnej ze sfer po-
żytku publicznego, które będą realizowane na terenie 
województwa śląskiego. Na działania można pozyskać 
granty w wysokości do 8 tys. zł. Wnioski będzie można 
składać do 20 marca 2023 r. 
Uprawnionymi do wnioskowania są:
1. młode organizacje pozarządowe (działające 

do 60 miesięcy, których przychody 
w 2022r. nie przekroczyły 30 tys. zł) 

2. grupy nieformalne (trzy pełnoletnie osoby, mieszkające w woj. śląskim) składające wniosek samodzielnie 
lub z patronem, tzn. z inną organizacją pozarządową. Członkami grupy nieformalnej mogą być np. 
rodzice uczniów/przedszkolaków, radni gminni/powiatowi, sołtysi, pełnoletni uczniowie / studenci itp.

Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie animacyjne, w ramach którego pomożemy wypracować pomysł 
na działanie lub skonsultujemy wersję roboczą wniosku.
Operatorami konkursu jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

Zapraszamy do kontaktu:
Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

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

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

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

C

ZY
NNE

CAŁĄ DO

B
Ę24h

42-400 Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 111
Tel. : 697 319 424

• REGENERACJA TURBOSPRĘŻARKI
wszystkie typy

• CZYSZCZENIE FILTRÓW DPF-FAP

TURBO - SERVIS - DPF

SAMOCHODY: osobowe,
dostawcze, ciężarowe
MASZYNY BUDOWLANE
I ROLNICZE
KONKURENCYJNE CENY!

KIEROWCA:
- POMPO-GRUSZKA

- GRUSZKA
- HDS

OPERATOR WĘZŁA
BETONIARSKIEGO

PRACA!

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

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08

+48 608 121 860
+48 570 842 476

Praca od zaraz!

CV: asia@betoniarniakaczmarek.pl

Informacje
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NOWE PRACOWNIE W MOK ZAWIERCIE
MOK Zawiercie zakończył realizację projek-
tu „Kreatywne pracownie bez barier”, który 
został dofinansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach inwestycji zmoderni-
zowano 3 pracownie w Miejskim 
Ośrodku Kultury, które zyskały zu-
pełnie nowe oblicze.
- Kupiliśmy także nowoczesny 
sprzęt, w tym multimedialny i sen-
soryczny. Dzięki temu nasz ośrodek 
będzie mógł zapewnić wysoki stan-
dard oferowanych usług. Już rozpo-
częliśmy nabór na nowe zajęcia, które 

będą odbywać się 
w wyremontowa-
nych pracowniach 
– podkreśla Jakub 
Kosoń z MOK 
Zawiercie.
Projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury – pań-
stwowego funduszu celowego.

 v zawiercie.eu

„ZIELONY ZAKĄTEK BADACZY PRZYRODY” W ŻARNOWCU
W piątek 17 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu odbyło 
się uroczyste otwarcie Szkolnej Ekopracowni pn. Zielony zakątek badaczy przyrody.
W spotkaniu uczestn iczyl i : 
Dyrektor Szkoły Joanna Stojek, 
Wicedyrektor Iwona Karoń, Wójt 
Gminy Żarnowiec Grzegorz 
Sce l ina , k s .  dz iekan Adol f 
Drożyński, Przewodnicząca Rady 
Rodziców Karolina Słaboń, p.o. 
Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-
A d m i n i s t r a c y j n e g o  S z k ó ł 
w Żarnowcu Marzena Gabała oraz 
nauczyciele i uczniowie.
Uczniowie pod czujnym okiem na-
uczycieli przeprowadzili bardzo cie-
kawe doświadczenia. Podczas spo-
tkania zaproszeni goście przy użyciu 
specjalnych gogli mogli znaleźć się 
w wirtualnej rzeczywistości.
N a  u t w o r z e n i e  S z k o l n e j 
Ekopracowni Gmina Żarnowiec 
otrzymała z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
dotację w ramach konkursu 
„ZIELONA PRACOWNIA” 

w wysokości 40 000,00 zł. Całkowity 
koszt realizacji projektu wyniósł 50 
000,00 zł.
Pracownia została wyposażona 
w nowoczesne stanowiska do pracy. 
W pracowni został zainstalo-
wany punkt dostępowy Wi-Fi, aby 
uczniowie mogli korzystać podczas 

nauki z innych pomocy naukowych 
poprzez swoje smartfony. Sala wy-
posażona jest również w tablicę 
multimedialną wraz z projektorem 
krótkoogniskowym.

 v zarnowiec.pl

KLUB „SENIOR+” OFICJALNIE OTWARTY
W piątek 17 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu odbyło 
się uroczyste otwarcie Szkolnej Ekopracowni pn. Zielony zakątek badaczy przyrody.
Zaczął działać wraz z Nowym 
Rokiem, oficjalnie - z wielką pompą 
- otwarto go jednak w poniedziałek 
6 lutego. Nowy klub dla porębskich 
seniorów już zbiera pochlebne opinie.
- To miejsce, które nam-seniorom 
bardzo się przyda. Można tu usiąść 
i spokojnie porozmawiać, można 
trochę poćwiczyć, zapisać się na 
warsztaty np. z rękodzieła, będą or-
ganizowane wycieczki. Cieszę się, że 
mam możliwość w tak miły sposób 
spędzać czas na emeryturze - mówi 
74-letnia Halina Milewska, jedna 
z klubowiczek „Seniora+”.

Każdy senior świetnie 
się tu odnajdzie

Pani Halina wraz z koleżankami wy-
brała się na poniedziałkowe oficjalne 
otwarcie Klubu „Senior+”. Odbyło 
się ono z wielką pompą. Były ba-
lony w pastelowych kolorach, pyszne 
ciasto, kawa i herbata. Nie zabrakło 
też części muzycznej. W sali gim-
nastycznej klubu wystąpił zespół 
„Złota Jesień”, swój popis dały też 
„Niwczanki”.
- Cieszę się, że wreszcie w naszym 
mieście powstało takie miejsce. 
Tutaj każdy senior z Poręby świet-
nie się odnajdzie, a w momencie, gdy 
niebawem otworzymy Mediatekę, 
nasi seniorzy będą mieli możli-
wość podzielić się swoją mądrością 
i doświadczeniem - podkreślał pod-
czas uroczystości otwarcia Klubu 
„Senior+” burmistrz Poręby Ryszard 
Spyra.

Można upiec ciasto, ale 
poćwiczyć z fizjoterapeutką

N o w e  m i e j s c e  s t w o r z o n e 
z myślą o mieszkańcach powyżej 
60. roku życia znajduje się na par-

terze Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Porębie. Składa się z kilku części. 
W miejscu, gdzie niegdyś działała bi-
blioteka powstała salka ze sporą (wy-
posażoną nawet w zmywarkę i pie-
karnik!) częścią kuchenną, a także 
okrągłymi stołami z krzesłami i ką-
cikiem RTV z telewizorem i fotelami.
Miasto wyremontowało też dawną 
salę gimnastyczną. W efekcie działa 
tu teraz nowa sala do ćwiczeń i zajęć 
rehabilitacyjnych. - Urząd Miasta 
w Porębie zakupił dla nas podsta-
wowy sprzęt: materace, maty do ćwi-
czeń, drabinki, piłki rehabilitacyjne 
oraz ciężarki - podkreśla Agata Bijak, 
Lokalny Animator Sportu, działający 
teraz również w Klubie „Senior+”.

Deklaracje przystąpienia  
do klubu wciąż można złożyć
W sąsiedztwie salki rehabilitacyjnej 
jest szatnia dla seniorów i personelu, 
z indywidualnymi szafkami z ła-
weczkami i wieszakami, a tuż obok 
świeżo wyremontowana toaleta. 

- Wszystkie pomieszczenia Klubu 
„Senior+” są dostosowane do potrzeb 
oraz możliwości osób niepełnospraw-
nych - podkreślają przedstawiciele 
UM Poręba.
Nowy Klub już zbiera pochlebne opi-
nie i pochwały. - Do końca stycznia 
deklaracje przystąpienia do Klubu 
złożyło 53 seniorów. Co więcej, fre-
kwencja na organizowanych w ostat-
nim czasie zajęciach wyniosła niemal 
100 proc. Nie oznacza to jednak, że 
nie ma miejsca dla nowych osób. 
Zapraszamy! - podkreśla Katarzyna 
Wilka.
Inwestycja została zrealizowana 
w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2021 - 2025 edycja 
2022. Jej koszt wyniósł nieco ponad 
467 tys zł brutto, z czego dofinanso-
wanie z budżetu państwa to ok. 200 
tys zł.

 v umporeba.pl

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

Kontakt

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

KONSOLIDACJA
CHWILÓWEK
SZUKASZ KOLEJNEJ CHWILÓWKI?
MAMY LEPSZE ROZWIĄZANIE!
SPŁACIMY WSZYSTKIE TWOJE
CHWILÓWKI, PARABANKI I WINDYKACJE
NAWET Z ZALEGŁOŚCIAMI.

WYCZYŚCIMY BAZY BIK KRD I INNE

ZORGANIZUJEMY JEDEN KREDYT
Z NISKĄ RATĄ.
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Niezwykły festiwal w Porębie.  
Prawie 200 uczestników 

Soliści, duety, zespoły. A wszystkich łączyło nie tylko wielkie zamiłowanie do 
muzyki, ale też…wiek. Niezwykłym Koncertem Laureatów zakończył się tego-
roczny Jura Senior Festival.
To festiwal, którego na próżno szukać 
gdzie indziej. Od kilku lat wydarzenie 
rangi wojewódzkiej, w którym udział 
bierze nawet kilkaset osób, organizuje 
Miejski Ośrodek Kultury w Porębie.
W tym roku chętnych także nie zabra-
kło. -  To dla wszystkich uczestników 
niezwykła szansa. Szansa wystąpienia 
na dużej prawdziwej scenie z publiczno-
ścią, która wypełnia ją po brzegi - mówi 
Karol Hadrych, dyrektor porębskiego 
MOK-u i jeden z głównych organiza-
torów Jura Senior Festival.

Przesłuchania na 
żywo i na video

Festiwal podzielony był na dwa etapy. 
W piątek (10 lutego) komisja konkur-
sowa w składzie: Katarzyna Piowczyk 
- przewodnicząca, Grzegorz Poloczek 
oraz Kazimierz Sas wysłuchali wszyst-
kich uczestników. A jak podkreśla 
organizator Jura Senior Festival - było 
ich niemało. - W tegorocznej edycji 
łącznie wzięło udział niemalże 200 
osób - podsumowuje Karol Hadrych. 
Dodaje, że przesłuchania odbywały się 
w formie hybrydowej. Wykonawcy któ-
rzy nie mogli wystąpić na żywo, zostali 
przesłuchani na podstawie nadesłanego 
nagrania video.
Niezwykły Koncert Laureatów

Ci, którzy pomyślnie przeszli przez 
sito przesłuchań, w niedzielę, 12 lutego 
zostali zaproszeni do wzięcia udziału 
w Koncercie Laureatów. - Sala wido-
wiskowa była pełna. Koncert otworzyła 
przewodnicząca Jury Kasia Piowczyk, 
która zaprezentowała autorską piosenkę 
„Kolory” - mówi Karol Hadrych.
Wszystkich zebranych powitał go-
spodarz miasta - burmistrz Poręby 
Ryszard Spyra. Na scenie zaprezento-
wali się laureaci - soliści, duety, zespoły, 

koła gospodyń. - Jestem dumny, że to 
właśnie w naszym mieście gościmy tak 
wiele osobowości twórczych z całego 
województwa. Niech ten festiwal będzie 
wzorem dla wszystkich, którzy jeszcze 
wahają się spełnić swoje marzenia i zo-
stać „gwiazdą” - podkreślał burmistrz 
Ryszard Spyra.
Po prezentacjach artystycznych 
Komisja Jury odczytała nazwiska zwy-
cięzców i wyróżnionych w tegorocznej 
edycji Jura Senior Festival. 

Publikujemy je poniżej:

KATEGORIA Soliści:
Wyróżnienia: Tola Kołton, Kresowy 
Bard, Renata Izydorczyk, Renata 
Gabryś, Jolanta Ściubidło

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:  
RYSZARD MIZERA

III Miejsce Renata Bugajska
II Miejsce Marek Banasik
I Miejsce Elżbieta Jatulewicz

KATEGORIA DUETY:
III Miejsce Duet Na Chwilę
II Miejsce Duet Iwa
I Miejsce Duet Renata Bugajska & 
Renata Izydroczyk

KATEGORIA ZESPOŁY:
Wyróżnienia: Zespół Semafor, Zespół 
Nie Dejmy Się, Zespół Mierzęcanki, 
Zespół Toporowianki, Zespół Ale 
Babki, Zespół Bzowianie, Zespół Sami 
Swoi, Zespół Ryczowianki,
Wyróżnienia Specjalne: Zespół KGW 
Niwczanki, Zespół Niezapominajki, 
Zespół Złota Jesień, Zespół Troje Nas, 
Zespół Męska Grupa Żelisławice,
III Miejsce Zespół Śpiewaczy Leśniaki
II Miejsce Zespół Retro
I Miejsce Zespół Echo
Grand Prix Zespół Szalona Piątka Plus
Nagrody d la Laureatów wrę-
czyli - Burmistrz Ryszard Spyra, 
Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta 
Kołodziej, Radna Barbara Gola oraz 
Skarbnik Joanna Mucha.
Festiwal sfinansowano ze środków 
Fundacji PZU.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Studio 
ART w Porębie, Miejski Ośrodek 
Kultury w Porębie, Urząd Miasta 
Poręba.
Współorganizatorem wydarzenia 
był Regionalny Ośrodek Kultury 
w Częstochowie.

 v umporeba.pl 

DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE

Apteki dyżurują w systemie dwudniowym w godz. 21.00 – 7.00  
w dni powszednie i soboty oraz w godz. 21.00- 8.00 w niedziele i święta

DATA ADRES TELEFON
23.02 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61

24.02 - 25.02 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

26.02 - 27.02 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

28.02 - 1.03 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

2.03 - 3.03 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

4.03 - 5.03 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

6.03 - 7.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

8.03 - 9.03 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

10.03 - 11.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

12.03 - 13.03 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

14.03 - 15.03 Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

16.03 - 17.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

18.03 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

19.03 - 20.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

21.03 - 22.03 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64 

23.03 - 24.03 Apteka ul. Reyminta 1 32 670 78 21

25.03 - 26.03 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

27.03 - 28.03 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

29.03 - 30.03 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61

31.03 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

Oferujemy zabiegi na urządzeniach najwyższej

jakości posiadającymi certyfikaty medyczne

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje
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Z TĄ GAZETĄ , NA WYBRANE ZABIEGI

-15%

www.opiekalasota.pl

Szanowni Państwo
Zapraszamy do Zakładu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego 
położonego na terenie malowniczej Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, w miłej i spokojnej  miejscowości 
Kocikowa, obok Ogrodzieńca w gminie Pilica. Znajdujące-
go się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.

Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę 
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycz-
nych, oraz �zjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także 
psychologa.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "LASOTA" 
zapewnia całodobową opiekę osobom ze schorzeniami 
neurologicznymi, z przewlekle postępującymi chorobami 
mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach 
i urazach, z trudno gojącymi się ranami, z powikłaniami 
chorób układu krążenia, z powikłaniami w postaci 
niewydolności wielonarządowej, ze schorzeniami 
geriatrycznymi. 

  Pobyt:
- nieodpłatny (NFZ)
- komercyjny (pełna odpłatność) 

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA 

Zakład oferuje kompleksową opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi przez całą 
dobę. Zakład zapewni opiekę krótkoterminową dla osób 
nie w pełni samodzielnych, starszych, które z powodów 
zdrowotnych, zdarzeń losowych, czy wyjazdu na urlop 
członków rodziny lub opiekunów, nie mogą pozostać 
w domu bez opieki.

ZABIEGI REHABILITACYJNE 

W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy 
Państwu zabiegi �zjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie 
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces 
rehabilitacji.
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Temat zawierciańskiego 
wysypiska na porębskiej komisji

Problematyczne przez odór. Czy zawierciańskie wysypisko śmie-
ci może być mniej uciążliwe? Ten temat poruszono na ostatniej 
komisji ochrony środowiska RM. Co ustalono?
- Nie jest to bynajmniej, jak 
mówi dyrekcja składowiska, 
słodkawy zapach - podkreślają 
m.in. mieszkańcy Górki, gdy 
wiatr przywieje do nich to, co 
wydziela się z wysypiska śmieci 
w Zawierciu.
Zaangażowana w sprawę radna 
Jolanta Łakomska wspomina, 
że problem zaczął być dotkliwy 
dla mieszkańców Poręby w maju 
2018 roku. - To był bardzo cie-
pły maj i nie dość, że smród był 
ogromny, to mieliśmy plagę 
much w domach. Nie dało się  
okna uchylić - wspomina poręb-
ska radna.
Urząd chce wyników kontroli

Temat uciążliwości powodowa-
nych przez wysypisko śmieci 
stał się jednym z najistotniej-
szych na styczniowej komisji 
ochrony środowiska Rady Miasta 
Poręba. - Gościliśmy przedsta-
wicieli Zakładu Gospodarki 
Komuna l nej w Zaw ierciu. 
Przekazywali nam informa-
cje m.in. o przedsięwzięciach 
poczynionych na terenie wy-
sypiska, a mających znaczenie 
ze względu na problem odoru 
- relacjonuje Elżbieta Kołodziej, 
przewodnicząca porębskiej RM.
Jak zaznacza radna Łakomska, 
problem w dużej mierze polega 
jednak na tym, że gazy wydoby-

wające się z wysypiska odpadów 
w Zawierciu, szybko się rozprze-
strzeniają. - W momencie, gdy 
u nas śmierdzi, na terenie skła-
dowiska już nie. Dyrekcja wyko-
rzystuje ten fakt, sugerując, że 
uciążliwości powodować może 
ktoś inny - podkreśla radna.
- Sprawę będziemy pilnie śle-
dzić, chcemy doprowadzić do 
szybkiego i pomyślnego rozwią-
zania dla naszych mieszkańców. 
Domagamy się dokumentów 
dotyczących m.in spraw zwią-
zanych z emisyjnością składo-
wiska - mówi burmistrz Poręby 
Ryszard Spyra.

Zadzwoń i zgłoś problem

Podczas styczniowej komisji 
RM, prezes zawierciańskiego 
ZGK prz ek aza ł  w ładz om 
Poręby wyniki ostatniej kontroli 

Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, która to 
kontrola wskazała na niepra-
widłowości w gospodarowaniu 
odpadami. - Zapewniano nas 
jednak, że poczyniono stara-
nia, by smród zniwelować. Już 
poprzedni prezes spółki mówił 
o nowych filtrach, zadaszeniu 
hali z odpadami itd. - zaznacza 
radna Jolanta Łakomska.
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Zawierciu uruchomił specjalny 
numer telefonu, pod których 
zgłaszać można problemu wy-
nikające z działalności zawier-
ciańskiego wysypiska: 669 001 
783 (w godz. 7-15). 
Całodobowo zastrzeżenia zgła-
szać można też mailowo, na ad-
res: kontakt@zgkzawiercie.pl

 v umporeba.pl
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• 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
oraz licencje Krajowej Izby Gospodarki NieruchomościamiManagera Najmu Nieruchomości nr 19.

• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy czynny udział w szkoleniach
• Wykonujemy sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu
• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali płatnych i bezpłatnych.

Dla naszych Klientów oferujemy darmową publikację ogłoszeń w gazetach "Gwarek" ukazujących się na terenie całego powiatu
zawierciańskiego „Gwarek Zawierciański” oraz na terenie całego powiatu olkuskiego „Gwarek Olkuski”, a także wybranych ofert
na łamach „Gwarka Małopolskiego”.

Chcesz sprzedać lubwynająć Swój dom,mieszkanie, działkę?Zapytaj o szczegóły • tel.: 882554688

DOSPRZEDANIA
Mieszkanie idealne nawynajem, inwestycyjne,

Kraków, Osiedle CzerwoneMaki.
Ustawne 44m kw - dwa pokoje, jasna kuchnia,

balkon, rok budowy 2015 r.
Nieopodal, szybki tramwaj,
uczelnia, centrum biznesowe.

Cena: 499 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

M4 63m kw, plus dwie piwnice,

balkon, położone na IV piętrze,

z ładnymwidokiem za okien, do zamieszkania,

w bardzo dobrej lokalizacji nieopodal

przedszkola, szkoły podstawowej

oraz LO na Osiedlu Młodych w Olkuszu.

Cena: 305 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

mieszkanie do remontu M3 49m kw,

plus piwnica 16m2, parter,

położone w świetnie skomunikowanym

miejscu, Zawiercie ul. Porębska.

Cena: 190 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

Mieszkaniebezczynszowe70mkw,

dwadużepokoje, kuchnia z jadalnią,

łazienka,wc,plus strych i pomieszczenie

gospodarcze,dozamieszkania,

nadającesię równieżdoprowadzenia

działalności,wścisłymcentrumŁaz.

Cena: 219 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
duża 1,4 ha działka, z czego część

budowlana ok. 7 a, rola 63 a oraz 70 a las, z
dostępemdodrogi, pierwsza linia zabudowy,

media: gaz, prąd, woda,
położonawmalowniczym i dobrze

skomunikowanymmiejscuwZedermanie
gminaOlkusz.

Cena: 175 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

w Porębie Dzierżnej gmina Wolbrom.

Cena: 185 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka39a,zczegoczęśćbudowlanaok.15,5a,

pozostałaczęśćLas,pierwszaliniazabudowy,

media:prąd,woda,położonawspokojnym

miejscu,otoczonalasem,oraznowązabudową

jednorodzinną.DzielnicaZawiercia,Karlin.

Cena:190tys.PLN.

DO SPRZEDANIA
6 widokowych działek budowlanych
każda po 1035m² bardzo ustawne,

szerokie na 31m z dostępem domediów:
gaz, prąd, woda, dojazd drogą gminną
utwardzoną, położone w urokliwym

i malowniczymmiejscu
w Chechle gmina Klucze.

Cena: 125 tys. PLN za działkę

DOWYNAJĘCIA
Lokalużytkowy,32 m², składającysię zdwóch

pomieszczeń,usytuowanyna Ipiętrze
wreprezentacyjnymbudynkunieopodal

StarostwPowiatowegowOlkuszu.
Idealnemiejscepodgabinet, biuro, zuwagi

na jegoświetneusytuowanie.CentrumOlkusza.
.Cena: 850 PLN netto

DOWYNAJĘCIA
Haleprodukcyjne2x925m²wyposażone
wsuwnicęorazmagazyny i pomieszczenia

biurowo-socjalneo łącznej powierzchni3596m²
terenwcałości ogrodzony,monitorowany,
strzeżony.Możliwośćdostosowaniahali/
powierzchni podprzyszłegoNajemcę!
Olkuszuniedalekodrogi krajowej94.

.Cena: 16 PLN/m² netto

DO SPRZEDANIA

działka inwestycyjna 139 a w całości teren

obiektów produkcyjnych, składów i

magazynów. Bezpośrednio przy drodze

wojewódzkiej nr 790 z dostępem domediów:

prąd, woda, telekomunikacja, w kształcie

kwadratu, położona w gminie Łazy.

Cena: 380 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka inwestycyjna 826 m²

w całości teren usług komercyjnych

z dostępem do mediów: prąd, woda, gaz,

telekomunikacja. Położona przy

drodze krajowej dk 94 w Olkuszu.

Cena: 165 tys. PLN

DOWYNAJĘCIA

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: 1100 PLN netto

DOWYNAJĘCIA
szeroka, 32 a działka położona na terenach
P - Produkcja, Składowanie, Magazynowanie
z możliwością innego zagospodarowania
terenu oraz wydzieleniemmniejszej części
działki. Bardzo dobra lokalizacja, położona

przy ruchliwej drodze w Olkuszu.
.Cena: 5 PLN/m² netto

DOWYNAJĘCIA
Lokal użytkowy, 79 m², 4 niezależne pokoje,

po remoncie, usytuowany w budynku
o wysokim standardzie, dostosowanym
do osób niepełnosprawnych, winda,
prywatny parking, monitoring, alarm,
w ścisłym centrummiasta Klucz.

Cena: 31 PLN/m² netto

DOWYNAJĘCIA
Lokal użytkowy, 11 m², świeżo po remoncie,

usytuowany na III piętrze, w biurowcu
z parkingiem w centrummiasta.

Olkusz ul. K.K Wielkiego.
Idealne miejsce na biuro, gabinet,

cena z ogrzewaniem.
Cena: 550 PLN netto

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

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, dom

ok. 200mkw, III kondygnacje,
z niezależnymiwejściami, stan surowo
zamknięty, położonywatrakcyjnym
miejscuwChechle z szeroką44 a
budowlanądziałką oraz 62 a roli.

Cena: 550 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok.125mkw,zgarażemwbryle
budynku,podpiwniczony,doremontu,
położonynawidokowej8arowej

wpełniogrodzonejdziałcewuroczym
miejscuwZalesiuGolczowskim

wgminieKlucze.
Cena: 330 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok.70mkw,zgarażem

idużąstodołą,wszystkiemedia
wdomu, położonynaogrodzonej

5,6arowejdziałcewspokojnymmiejscu
wChechlewgminieKlucze..
Cena: 329 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom 120 m kw II kondygnacje,
plus stodoła oraz murowane
pomieszczenie gospodarcze,

położony na prostokątnej 5,6 a.
działce, w ścisłym centrum

Ogrodzieńca.
Cena: 265 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom200mkwIIkondygnacje,

podpiwniczony, zgarażemwbrylebudynku
orazpomieszczeniemgospodarczym,do

zamieszkania,położonynawidokowej19,4
a.wpełniogrodzonejdziałce,gm.Bolesław,

UjkówNowy.
Cena: 495 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
parterowy domok. 58m kw,

ze stodołą oraz pomieszczeniem
gospodarczym, ogrodzony, położony
na dużej, malowniczej 63 a działce
zmożliwością podziału namniejsze.

Gmina Szczekociny.
Cena: 225 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
MieszkanieM4wdomuwielorodzinnym,

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

w podpiwniczeniu, położone na 8 a działce
niedaleko centrumOlkusza.

Cena: 340 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

szeroka,widokowadziałka48a,wcałościbudowlana,

media:prąd,woda,przydziałce,możliwośćpodziałuna5

mniejszych,usytuowanawspokojnymimalowniczym

miejscunaJurze.HuciskogminaWłodowice.

Cena:375tys.PLN

DO SPRZEDANIA

działka55a,zczegobudowlanaok.10a,

pozostałaczęśćRola,pierwszaliniazabudowy,media:

gazdoprowadzonynadziałkę,prąd,woda,kanalizacja

przywdrodze,zutwardzonympodjazdem,

położonaprzydrodzeasfaltowejwmalowniczym

idobrzeskomunikowanymmiejscuwBolesławiu..

Cena: 199 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

6 DZIAŁEK LEŚNYCH

Karlin, Zawiercie.

Szczegóły pod numerem:

882-554-688
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160. rocznica Powstania Styczniowego
W dniu 5 lutego w Pilicy odbyły się obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowe-
go, uważanego za największy zryw narodowowyzwoleńczy w historii Polski. 
Tradycyjnie w naszej gminie, 
dla upamiętnienia ofiar po-
wstania styczniowego, zorga-
nizowany został  przemarsz 
pod kurhan powstańczy. 
Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Ziemi 
Pilickiej, honorowy patronat 
nad przemarszem sprawował 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Pilica.
Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. o godzinnie 12.00., 
po której wyruszył przemarsz na 
tyły pilickiego pałacu. Podobnie jak 
w latach ubiegłych historię powsta-
nia styczniowego przybliżyła Pani 
Maria Lepiarczyk, która wspomniała 
o udziale pilczan w powstaniu oraz 
o szczególnej roli kobiet wspominając  
przy tym zasłużoną postać Zuzanny 
Czaplicowej.

Następnie głos zabrał Burmistrz 
Miasta i Gminy Pilica - Artur 
Janosik, który podziękował miesz-
kańcom za liczny udział w przemar-
szu oraz przypomniał, że jednym ze 
skutków udziału w powstaniu była 
utrata praw miejskich przez Pilicę.  
Nawiązując tym samym do 30. 
rocznicy odzyskania praw miejskich, 

którą będziemy obchodzić 
w 2024 roku.
Zgromadzeni mieszkańcy 
Pilicy oddali poległym po-
wstańcom hołd „minutą ci-
szy”, a przybyły ks. Andrzej 
Białek - proboszcz parafii 
p.w. św. Jana Chrzciciela 
i św. Jana Ewangelisty 
w Pilicy  odmówił modli-
twę za poległych. 
Uroczystość zwieńczona 
została złożeniem kwia-

tów przy kurhanie. Kwiaty złożyli 
– Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Pilicy oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia Ziemi Pilickiej. Na 
zakończenie poległym zapalone 
zostało światełko pamięci.

 v pilica.pl 

PARTNERSTWO BILATERALNE Z NORWEGIĄ
Agencja Rozwoju Zawiercia w związku z realizacją umowy bilateralnej z Partnerem 
norweskim w ramach realizacji projektu pt. „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia 
na lata 2021-2030” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego 2014-2021 organizuje wizytę studyjną delegacji polskiej w Norwegii.
Wizyta planowana jest w dniach 
27.02 – 03.03.2023 r.
Celem wizyty jest m.in.: wy-
miana dobrych praktyk, infor-
macji i doświadczeń w obszarze 
organizacji współpracy pomiędzy 
instytucjami, szkołami oraz pra-
codawcami, przede wszystkim 
w zakresie dualnego szkolnictwa 
zawodowego, a także tworzenia 
indywidualnych ścieżek rozwoju 
kariery dla młodzieży na przykła-
dzie Partnera.
Warto dodać, że Partner pro-
jektu posiada najlepszy program 
w Europie w obszarze zakładania no-
wych firm i przedsiębiorstw. Wizyta 
studyjna ma na celu ustalenie rodzaju 

wsparcia dotyczącego opracowania 
programu pilotażowego przez stronę 
polską skierowanego do lokalnej 

młodzieży. Umowa bilateralna 
zakłada również szkolenia oraz 
treningi zarówno dla strony nor-
weskiej, jak i polskiej, których 
celem jest podniesienie kompe-
tencji we wskazanym zakresie na 
poziomie lokalnym.
Norwegia według między-
narodowych badań i rankin-
gów znajduje się w czołówce 
państw o najwyższym pozio-
mie jakości życia, dlatego w tej 
współpracy widzimy szansę do 
czerpania dobrych rozwiązań 
dla naszego miasta w celu 
poprawy jakości życia oraz 

wzmocnienia rynku pracy.

 v zawercie.eu

ZŁOTE GODY
Zawierciański Urząd Stanu Cywilnego gościł 11 wspaniałych par, które świę-
towały 50-lecie pożycia małżeńskiego. Życzenia i gratulacje przekazali Prezy-
dent Zawiercia Łukasz Konarski oraz Kierowniczka USC Jolanta Bujak.
Jubilaci to: Czesława Kumaszka-
Bąba i Aleksander Bąba, Jadwiga 
i Zygmunt Firkowie, Zdzisława 
i Zdzisław Gocyłowie, Alicja 
i Dariusz Karolczykowie, Danuta 
i Janusz Ładoniowie, Maria 
i Jerzy Machelscy, Henryka 
i  Je r z y M iś tow ie ,  Ba rba ra 
i Władysław Miśtowie, Janina 
i Bogusław Pniakowie, Marta 
i Stefan Walęgowie oraz Jan i Janina 
Żmijewscy.

 v zawiercie.eu

SZKOLENIE Z ZAKRESU  
ZAWODOWEGO KSZTAŁCENIA DUALNEGO

Agencja Rozwoju Zawiercia zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: „Organiza-
cja szkolnictwa zawodowego dualnego”.
Szkolenie realizowane jest 
w ramach projektu pn.: 
Plan Rozwoju Lokalnego 
Zawiercia na lata 2021-2030 
finansowanego ze środków 
Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2014-2021 oraz 
budżetu państwa.
Celem szkolenia jest podnie-
sienie umiejętności uczestników 
w zakresie:
• wiedzy na temat tego, czym jest 

kształcenie dualne, jakie są jego 
główne założenia oraz cele,

• wpływu zawodowego kształce-
nia dualnego na rozwój zawo-
dowy uczniów oraz osób wcho-
dzących na rynek pracy,

• zapoznania uczestników ze 
sposobami realizacji i organi-

zacji, krok po kroku, kształ-
cen ia zawodowego du-
a lnego w szkołach oraz 
przedsiębiorstwach.
Wszystkie zainteresowane 
osoby mogą kierować swoje 
zgłoszenia na adres mailowy: 
m.podsiadly@zawiercie.eu.

Zapisy trwają do 
 28.02.2023 r.  

Ilość miejsc ograniczona.

 v zawercie.eu

DESER:
Krem z gruszki i pietruszki z prażonym słonecznikiem,
czerwonym pieprzem i gałązką rozmarynu

• Pyszne przekąski w formie szwedzkiego stołu
• Napoje niegazowane,
woda z miętą i cytryną

• Bufet kawowo-herbaciany

Muzyka:
zespół EXEL

Liczne konkursy z nagrodami!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Tel: 796 720 700
602 574 450
604 281 164

WYŚMIENITE MENU
PRZYSTAWKA:
Futomaki z warzywami podane na łódce z cykorii
DANIE GŁÓWNE:
Polędwiczki z kurczaka w chrupiącej panierce panko
serwowane na placuszkach rosti w towarzystwie
grillowanej sałaty radicchio

Lawendowy Dworek w Kluczach
serdecznie zaprasza wszystkie Panie

NAWYJĄTKOWY DZIEŃ KOBIET
do wyboru trzy terminy:

4 marca 2023r. / 10 marca 2023r. / 11 marca 2023r.
czas trwania: od 18.00 do 3.00

160 zł
za 1 os.
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Ulla Pałka 
Te i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

KĄCIK KULINARNY

PIECZONE BATATY Z SERKIEM – PYSZNY POMYSŁ
Pieczone bataty robię dosyć często, robię z nich frytki, piekę w całości, w połówkach no po prostu 
jak dusza zapragnie. Bardzo lubię ich słodki smak. Fajny smak, lekko się karmelizują po przez 
pieczenie i są pyszne. Tym razem podałam je z białym serem.
Pieczone bataty 
• 6 batatów
• 3 ząbki czosnku
• 25 dkg białego sera
• 5 łyżek jogurtu naturalnego
• 1/2 łyżeczki sproszkowanej papryczki chilli
• 2 szalotki
• świeżo zmielony pieprz oraz sól
• zielona cebulkafiru / maślanki
Bataty umyłam pod bieżącą wodą i przekroiłam na pół i ułożyłam na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia. Blachę włożyłam do nagrzanego do 180 C piekarnika, opcja grzania 
góra dół przez pierwsze 30 minut, a potem przez 5 minut grill z góry. Jak sprawdzam czy 
bataty się upiekły, wbijam w nie widelec jeśli miękko wchodzi znaczy, że są upieczone. 
Czas pieczenia zależy od wielkości batatów, bo są i wielki ważące pół kilogram i ma-
leńkie. Trzeba sprawdzać, grzanie z góry za to powoduje przypieczenie skórki i większe 
skarmelizowanie jej.
Serek do batatów przygotowałam tak :
obrałam czosnek i szalotkę drobno posiekałam wymieszałam z serem i jogurtem, dodałam 
pociętą zieloną cebulkę, doprawiłam chili, pieprzem i solą i wymieszałam.
Bataty wyciągamy ostrożnie z piekarnika, widelcem rozgniatamy miąższ batata na to 
kładziemy ser i jemy :)
Smacznego!

Wdowa, lat 70 i 162 cm wzrostu.
Poznam Wdowca - niepalącego,

do stałego związku.
Tel.: 601 458 657

PRACOWNIA
CUKIERNICZA

Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20E
(za Bricomarche)

TTeell..:: 553344 777777 001166
Pracownia Cukiernicza "zjedz ciasteczko"

Zapraszamy na:
pączki, bułeczki, kawę i desery

Oferujemy:
domowe ciasta, torty okolicznościowe

słodkie stoły, babeczki

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

Sklep Angielski Zawiercie
tel. 730800 108
pon. - pt. 9.00 - 17.00, sob. 9.00 - 13.00

ELEKTRONARZĘDZIA • RTV • AGD
SPRZĘT OGRODNICZY

W każdy Czwartek i Sobotę

MEGA PRZECENY nawet do -70%

Szukaj oznaczonych produktów w sklepie!

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Na Wodzie w Łazienkach
4. Rodzaj szwu lub haftu
7. Wezwanie do walki
8. ... Krzepicki, sekretarz N. Dyzmy
9. Marka renomowanych procesorów
10. Długi skok
11. Twórca Kraju Rad
12. Przyśpieszone po biegu
13. Wtłaczanie w głąb czegoś
16. Pot. przegrana, fiasko
20. Ogólna nauka o sterowaniu
21. Kupisz tam starodruk
22. Najbardziej czynni członkowie organizacji
23. Nogi bielaka

Pionowo:
1. Kwota przekazana komuś na konto
2. Cienkie kluski w kształcie kwadracików
3. Warzywo w ząbkach
4. Krewniak wiewiórki żyjący w Tatrach
5. Stworzonko
6. Wzgórze, na którym ukrzyżowano Jezusa
14. Każdy wyraz w iloczynie
15. Np. anaboliki
17. Żartobliwie o dużej butelce wódki
18. Uznanie publiczne; pochwała
19. Okres zbioru pszenicy

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

Ponad

200
kolorów

do wyboru

Serdecznie zapraszam do kontaktu

STYLIZACJA
PAZNOKCI
• manicure
hybrydowy

• przedłużanie
• uzupełnianie
Pracuję na jednorazowych
pilnikach, a narzędzia sterylizuję
w autoklawie medycznym enbio

Tel.: 452 260 053

Skorzystaj z usług
licencjonowanego
Managera Najmu

Chcesz bezpiecznie wynająć
Swój Dom, Mieszkanie, Pokój?

„MIŁOŚĆ SPÓŁKA Z O.O.”  AGATA PRZYBYŁEK  - PREMIERA: 8.03.2023R.

W miłości jak na wojnie… Albo jak w czasie remontu.Majka i Konrad są młodym małżeństwem. Oboje pracują w rodzinnej firmie produ-
kującej gadżety dla zwierząt, właśnie przeprowadzili się na wieś, odnawiają dom i opiekują się całą zgrają swoich futrzastych pupili. 
Brzmi jak sielanka? Nie do końca.
Z dnia na dzień wprowadzają się do nich rodzice Konrada, więc para jest zmuszona tymczasowo przenieść się do garażu. Do tego remont 
przedłuża się w nieskończoność, a firma, w której pracują, mierzy się z poważnym problemem i rozwiązać go może tylko intryga, w której 
główną rolę odegra Konrad. Majce ten pomysł bardzo się nie podoba, ale czego się nie robi dla dobra firmy? Do tego rodzinnej. Agata Przy-
byłek w zabawnej historii o tym, że czasami remont domu to najlepsza rzecz, jaka może się w życiu przytrafić. A z zakochaną kobietą nie warto zadzierać.

„ZANIM DOJRZEJĄ GRANATY” RENE KARABASZ

Hipnotyzująca opowieść o poszukiwaniu miłości, której akcja toczy się w cieniu albańskich Gór Przeklętych. Bekia zostaje zmuszona do 
wyjścia za mąż za chłopca, którego nie zna. Kanun – albańskie prawo zwyczajowe – nie dopuszcza niezgody, chyba, że Bekia zostanie 
zaprzysiężoną dziewicą, a więc kobietą, która przyjmuje rolę mężczyzny.  Musi ubierać się jak mężczyzna, pić rakiję i palić papierosy.

Akcja tej sensualnej powieści dzieje się w świecie, gdzie śmierć kroczy za człowiekiem jak cień. Gdzie mężczyzna powinien umrzeć 
od kuli, a nie ze starości czy choroby. Gdzie kobieta nie ma żadnych praw. Gdzie krwawa zemsta stoi na pierwszym miejscu, a ojcowie 
bardziej niż swoich bliskich kochają Kanun. Gdzie, walcząc o miłość, córka gotowa jest skazać na śmierć ojca. I wreszcie: gdzie rewersem miłości jest 
śmierć i nie ma nic pomiędzy.

„NAZNACZONE ZŁOTEM” NAMINA FORNA

Flora, niespełniona, choć zdolna aktorka dostaje propozycję życia. W spektaklu u znanego i cenionego reżysera ma zagrać mitologiczną 
postać, Psyche. To dla niej szansa jedna na milion – wreszcie ją docenią, a drzwi teatrów i plany filmowe staną przed nią otworem. Co 
może pójść nie tak?
Wszystko… Partnerem Flory – Erosem – jest Maks Stankiewicz: gwiazda polskiego kina, celebryta, a przede wszystkim dawna miłość 
aktorki, jeszcze z czasów akademii teatralnej. Florentyna Mikołajczyk nie zamierza jednak zaprzepaścić swojej życiowej szansy. Przecież 
da radę wcielić się w zakochaną do szaleństwa Psyche. Jest wszak profesjonalistką! A może to dobra okazja, by zemścić się za złamane przed laty serce?
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KOMENDANT Z OGRODZIEŃCA PRZESZEDŁ NA EMERYTURĘ
27 lat temu, w dniu 20 lutego 1996 roku asp. szt. Grzegorz Olechnowicz założył policyjny mundur. Początkowo związany z komendą w Sosnowcu, w sierpniu 
2004 roku rozpoczął służbę w ówczesnym komisariacie w Pilicy. Kolejne 19 lat asp. szt. Grzegorz Olechnowicz związany był z garnizonem zawierciańskim. 
W trakcie swojej służby zajmował się m.in. przestępstwami gospodarczymi. Finalnie ostatnie 5 lat nadzorował pracę policjantów ogrodzienieckiego komisaria-
tu. Zawsze pomocny, uśmiechnięty, lubiany przez policjantów i pracowników cywilnych.

Dnia 20.02.br. szef zawierciańskiego garnizonu insp. Jacek Kurdybelski podziękował Komendantowi Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu asp. szt. Grzegorzowi 
Olechnowiczowi za współpracę i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz 
spełniania marzeń i realizacji planów. Do podziękowań i życzeń przyłączyli się także policjanci i pracownicy cywilni zawierciańskiego garnizonu.

KRADŁ ROWERY, USŁYSZAŁ ZARZUTY
Dnia 10.02.br. zawierciańscy kryminalni zatrzymali 26-latka. Mężczyzna pod koniec stycznia bieżącego roku dokonał kradzieży roweru. Jak się okazało, na sumie-
niu miał także kradzież dwóch innych jednośladów. Łączna wartość utraconych rowerów to prawie 4 tysiące złotych.

Mieszkaniec Zawiercia był już znany mundurowym. Na początku roku z jednej z zawierciańskich drogerii ukradł kosmetyki o wartości ponad 1,5 tysiąca złotych. 
Mężczyzna usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

670 TYSIĘCY PAPIEROSÓW BEZ AKCYZY NIE TRAFI NA POLSKI RYNEK
Zawierciańscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że przez teren ich powiatu mają być przewożone niele-
galne papierosy. Mundurowi z Ogrodzieńca zatrzymali do kontroli wskazany pojazd. We wnętrzu peugeota 39-latek przewoził 33,5 tysiąca paczek 
papierosów bez polskich znaków akcyzy. Czarnorynkowa wartość towaru, to 335 tysięcy złotych. W przypadku wprowadzenia do obrotu nielegalnych 
papierosów, Skarb Państwa zostałby uszczuplony o prawie 657 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Sąd zdecydował już o zastosowaniu wobec 
niego środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Za popełnione przestępstwo skarbowe grozi mu wysoka kara grzywny.

ARESZT DLA ZŁODZIEJA PALIWA
Pod koniec stycznia br. w ciągu jednego dnia doszło do dwóch kradzie-
ży paliwa na terenie powiatu zawierciańskiego. Mężczyzna tankował 
samochód, po czym odjeżdżał, nie płacąc za olej napędowy. Policjanci 
zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na których zarejestrowany został 
sprawca i pojazd, jakim się poruszał.

Dwa dni później mundurowi z Ogrodzieńca ustalili, kto stoi za kradzieżami 
paliwa. W rejonie miejscowości Złożeniec zauważyli samochód, którym miał 
się poruszać sprawca. Pojazd był zaparkowany w niedozwolonym miejscu, 
a w środku siedział mężczyzna. Samochód miał tablice rejestracyjne pocho-
dzące z innego pojazdu, a wewnątrz auta policjanci ujawnili znaczne ilości 
środków odurzających. Wstępne badanie wykazało, że była to amfetamina 
i marihuana. 35-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzuty, do których się przy-
znał. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe dwa mie-
siące spędzi w izolacji.

TRWAJĄ POSZUKIWANIA ZAGINIONEJ EWY STAŃCZYK
Policjanci poszukują zaginionej Ewy Stańczyk. Mieszkanka Zawiercia ostatni raz była widziana 21 stycznia br. w miejscu swojego 
zamieszkania. Od tamtej pory nie ma z nią kontaktu. 

Zaginiona kobieta to 63-letnia Ewa Stańczyk. Mieszkanka Zawiercia ostatni raz była widziana w miejscu swojego zamieszkania 
w sobotę 21 stycznia br. około godziny 10:30. Od tej pory nie ma z nią kontaktu. Nie wróciła do domu.

Zaginiona Ewa Stańczyk ma 170 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę ciała, krótkie siwe włosy i piwne oczy. Może być ubrana w jeansy 
i ciemną kurtkę. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu poszukiwanej kobiety 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.

POLICJA

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

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

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH

OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Firma EFEKT

tel. 519 575 126

WYKONUJEMY NA TERENIE GMIN:
• Ogrodzieniec • Pilica •

• Olkusz • Klucze • Bukowno
• Bolesław • Wolbrom •

USŁUGI ASENIZACYJNE

TEL: 692 148 703

ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie,
tel: 32 670 26 06 • 602 395 436

e-mail: biuro@e-domax.pl • www.e-domax.pl

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

Bogaty wybór materiałów polskich oraz egzotycznych.

• SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
KLASY PREMIUM

• WULKANIZACJA
• ZBIEŻNOŚĆ I GEOMETRIA
• TŁUMIKI - SPAWANIE
• DIAGNOSTYKA
KOMPUTEROWA

• OBSŁUGA KLIMATYZACJI
(wykrywanie nieszczelności)
• WYMIANA PŁYNU
HAMULCOWEGO

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

WIKBUD

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

www.wikbud.com.pl 

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

pn - pt 7.00 - 16.00 • sobota 8.00 - 13.00

tel.: 503 52 52 54 • 504 09 96 53
e-mail: biuro@strukturapl.com

42-454 Niegowonice, ul. Kościuszki 81 AB

OFERUJEMY:
STYROPIAN • WEŁNA

CEMENT • WAPNO • TYNKI
PŁYTY GIPSOWE • PROFILE • OSB • KLEJE

CEGŁA • BETON KOMÓRKOWY
BLOCZKI FUNDAMENTOWE

DOSTAWY HDS - STAL ŻEBROWANA

GwarekZawiercianski

Polub nas na Facebooku
i śledź aktualne informacje na bieżąco

Reklamy
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KONKURS NA ZAPROJEKTOWANIE  
MASKOTKI ZGK SP. Z O.O.

ZGK Sp. z o.o. zaprasza serdecznie uczniów klas I-III Szkół Podstawowych 
w Zawierciu do wzięcia udziału w konkursie na projekt i nazwę maskotki 
Zakładu.
Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej technice i przy 
użyciu różnych materiałów plastycznych, mile widziane jest zastosowa-
nie materiałów wtórnych.
Projekty Uczestników należy zgłaszać za pośrednictwem sekretariatu 
Szkoły, do której uczęszczają uczniowie. Konkurs objął honorowym pa-
tronatem Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.
Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową oraz umowa o przeniesienie praw 

autorskich znajdują się pod adresem:
www.zawiercie.eu/aktualnosci/10161

FANTAZJA z Nagrodą Ministra
Na wniosek Burmistrza Gminy Ogrodzieniec - Anny Pilarczyk 

oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Ogrodzieńcu Zespół Mażoretki Fantazja Ogrodzieniec 

otrzymał NAGRODĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

na 15-lecie działalności wysokość nagrody 15 tys. zł  
GRATULUJEMY!!

gwarekzawiercianski@wp.pl

GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl

Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 43, 32-300 Olkusz

510 190 038

Wydawca:
Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:
Mateusz Mucha
Skład i łamanie:
Krzysztof Kurdyła
Druk:
Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec.

„Gwarek Zawierciański” jest kolportowany w miejscowościach: 
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice • Fugasówka • 
• Grabiec • Irządze • Kiełkowice • Kleszczowa • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy • 
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba • Pradła •  
• Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń  • Sokolniki • Szczekociny • Szypowice  
• Turza • Udórz • Wierbka • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec • Żarnowiec.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na 
terenie powiatu zawierciańskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest 
własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ 

• PROTEZY 
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ

• PROTEZY ZĘBOWE 

• NAKŁADKI DO 
WYBIELANIA 

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

KKoommpplleekkssoowwaa oobbssłłuuggaa ppooggrrzzeebbóóww
uull.. OObbrroońńccóóww PPoocczzttyy GGddaańńsskkiieejj 2288,, 4422--440000 ZZaawwiieerrcciiee

CCaałłooddoobboowwoo:: tteell.. 778800 112211 116633 •• 778800 115511 886666

wwwwww..kkaalliinnsskkii2244..ppll

TEL. 783 614 732

HIRUDOTERAPIA - LECZENIE PIJAWKAMI
• Profesjonalna pomoc
w likwidowaniu różnych dolegliwości

• Certyfikat pochodzenia pijawek lekarskich

• Dyplomowany Hirudoterapeuta

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

 v 23 LUTEGO (CZWARTEK) 
17:00 ASTERIKS I OBELIKS: IMPERIUM 
SMOKA 
17:30 HEAVEN IN HELL 
19.00 WIELORYB 
20:00 HEAVEN IN HELL

 v 24 LUTEGO (PIĄTEK) 
17:00 SUPER FUTRZAK RATUJE ŚWIAT 
17:30 ANT-MAN I OSA: KWANTOMANIA  
19:00 WIELORYB 

 v 25 LUTEGO (SOBOTA) 
17:00 SUPER FUTRZAK RATUJE ŚWIAT 
19:00 WIELORYB 

 v 26 LUTEGO (NIEDZIELA) 
17:00 SUPER FUTRZAK RATUJE ŚWIAT 
17:30 ANT-MAN I OSA: KWANTOMANIA 
19:00 WIELORYB 
20:00 ANT-MAN I OSA: KWANTOMANIA 

MOBILNY SERWIS KOMPUTEROWY "LuXoMaT"

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

DOJAZD DO KLIENTA! • serwis, naprawa
laptopów i komputerów
• czyszczenie układów chłodzenia
• instalacja systemów
operacyjnych, programów

• doradztwo komputerowe
• FAKTURA VAT

DZIEŃ KOBIET W ŁAZACH
8 marca o godzinie 16:00 w budynku KTS, ul. Spół-

dzielcza 2 w Łazach (sala nr 1, piętro I). Odbędzie się 
Dzień Kobiet podczas którego na Panie czekać będą 
kosmetyczne oraz brafitterskie porady, słodki poczę-

stunek oraz wspaniała atmosfera.
Bezpłatne zaproszenia można odebrać  

w budynku KTS w Łazach  
przy ul. Spółdzielczej 2 (piętro 3, pok. 2.20)

*Liczba miejsc jest ograniczona- obowiązuje limit zaproszeń.

Informacje
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Czynne: Pon. - Pt. 9.00 - 17.00
Sob. 9.00 - 13.00

Sprzedaż • Serwis •Wymiana

AKUMULATORY
CIĄGOWICE

tel. 32 671-90-41 • tel. kom. 502-034-851
www.startbat.pl

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

Zapraszamy do autoryzowanej
stacji obsługi akumulatorów

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

znajdź nas na
Facebooku

Czynne:  Pon. - Pt. 700 - 2000

      Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA

ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy • oskplazy@interia.pl

WYNAJEM
I WYPOŻYCZALNIA

z operatorem lub bez

ATRAKCYJNE CENY!

Zadzwoń i dowiedz się więcej:
608 394 729 • 608 342 273

• ZWYŻKA 21 m
• MINIŁADOWARKI
• MINIKOPARKI
• WIERTNICA
• MŁOT WYBURZENIOWY
• WYWROTKA oraz HDS

Łazy
ul. Brzozowa 29
Godziny otwarcia:

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

EKOPAL XXI Tomasz Rudy

tel. 603 387 695

• ZŁOM STALOWY
• ŻELIWO
• METALE KOLOROWE

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

OKNA
BRAMY
Producent zaprasza
tel. 32 64 56 575

DRZWI
ROLETY

Reklamy


