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NAKRĘCAMY NADZIEJĘ
Gabrysia to 5-letnia córka jednego 
z zawierciańskich policjantów. Od kilku 
lat choruje na bardzo poważną choro-
bę, której leczenie jest niewyobrażal-
nie kosztowne. Dzielnicowi postanowili 
pomóc koledze i zorganizowali kon-
kurs dla uczniów szkół podstawowych. 
Dzięki tej akcji, będzie możliwa pomoc 
w leczeniu chorego dziecka.
5-letnia Gabrysia to córka jed-
nego z zawierciańskich policjan-
tów. Dziewczynka choruje na 
rdzeniowy zanik mięśni i wyma-
ga bardzo kosztownego leczenia. 
Potrzebna jest również rehabili-
tacja, która wiąże się z kolejnymi 
wydatkami. Efekty działania 
leków i ciężkiej pracy z rehabili-
tantem są już widoczne, dlatego 
rodzice dziecka robią wszystko 
co w ich mocy, by pomóc córce.
Dzielnicowi także nie pozosta-
li obojętni. Postanowili pomóc 
koledze i wesprzeć leczenie 
małej Gabrysi. Policjanci posta-
nowili zorganizować konkurs 
dla uczniów szkół podstawo-
wych. Każda klasa może zaan-
gażować się w zadanie, jakim 
jest nic innego, jak zwykłe zbie-
ranie nakrętek. Te drobne, pla-
stikowe elementy, które później 
zostaną przekazane Rodzicom 
Gabrysi, a następnie trafią do 
recyklingu, pozwolą wesprzeć 
choć w drobnym stopniu lecze-
nie dziewczynki. Dodatkową 
ideą konkursu, jest współ-
działanie w niesieniu pomocy 

drugiemu czło-
wiekowi. Poprzez 
akcję i nasze motto: 
pomagamy i chro-
nimy, chcemy także 
zapoznać uczniów 
z policyjną służ-
bą. Dlatego też 
dwie klasy wraz 
z opiekunami , 
które zbiorą największą ilość 
plastikowych nakrętek, będą 
specjalnymi gośćmi Komen-
danta Powiatowego Policji 
w Zawierciu i przez chwilę staną 
się policjantami zawierciańskiej 
jednostki, poznając tajniki poli-
cyjnej pracy.
Konkurs trwa od 15 marca do 15 
maja br. Zebrane nakrętki moż-
na przekazywać do Komendy 
Powiatowej Policji w Zawierciu, 
gdzie zostaną one zważone. 

W przypadku przekazania 
zebranych nakrętek prosimy 
o wcześniejszy kontakt telefo-
niczny, na jeden z poniższych 
numerów:

st. sierż. Marta Wnuk  
– 32 67-38-310; 
podkom. Remigiusz Bajan 
– 32 67-38-353; 
kom. Paweł Sobota  
– 32 67-38-261; 
nadkom. Andrzej Świeboda  
– 32 67-38-210.
Serdecznie zachęcamy do udzia-
łu w tej szczytnej akcji!!!

 v zawiercie.slaska.policja.gov.pl

IMPRESJE NA WIELKANOC - 
KONKURSY MOK „CENTRUM”

Odbył się Kiermasz „Impresje na Wiel-
kanoc" organizowany przez Miejski 
Ośrodek Kultury „Centrum" im. A. 
Mickiewicza oraz Klub Ludzi Twórczo 
Zakręconych. W trakcie Kiermaszu 
można było zakupić wielkanocne ozdo-
by Twórców oraz obejrzeć wystawę 
prac plastycznych dzieci z Pomysłowej 
Pracowni Plastycznej MOK „Centrum”. 
Został również rozstrzygnięty konkurs 
„Mini Marzanna" oraz konkurs „Wiosna 
na moim Jajku".
W konkursie „Mini Marzan-
na" zaprezentowano 134 prace. 
Nagrodzonych zostało 27 prac 
w trzech kategoriach. W kon-
kursie „Wiosna na moim jajku" 
wzięło udział 24 dzieci. Nagrody, 
które wręczył dyrektor Andrzej 
Danecki, zostały ufundowane 
przez MOK „Centrum".

Zwycięzcy konkursów 
„Mini Marzanna"

Kategoria dzieci do lat 12
Grand Prix konkursu  

„Mini Marzanna" - Zofia Sęk
Nagroda Dyrektora  
- Zuzanna Trepka

•	 I miejsce Janek Milejski
•	 II miejsce: Filip Świderski, 

Natalia Golenia
•	 III miejsce: Antonina 

Adamkiewicz, Amelia 
Kwiecień.

Wyróżnienia: Hubert Jamniak, 

Aleksander Kwiecień, Zuzanna 
Koclęga, Julia Barszczewska, 
Krystyna Bakalarczyk, Marcin 
Mazurek, Kasia Skrzypiciel, 
Arkadia Przybysławska, Julia 
Polanowska, Wojciech Trejbsza, 
Antoś Skrzypczyk.

Kategoria młodzież:
•	 I miejsce - Marianna Słowin
•	 II miejsce - Julia Gajecka
•	 III miejsce - Justyna Strze-

mieczna
Wyróżnienie - Natalia Bachowska

Kategoria dorośli:
•	 I miejsce - Joanna Spyra-

-Kwiecień
•	 II miejsce: Monika Szydło
•	 III miejsce Marta Kasprzak
Wyróżnienia: Iwona Sikora, 
Oliwia Zając

 „Wiosna na moim jajku"
•	 I miejsce: Konstancja Świę-

ciak, Maja Migdał, Natalia 
Pawula, Zuzanna Gurbała

•	 II miejsce: Angelika Motyl, 
Kornelia Konarska, Domi-
nika Sikora

•	 III miejsce: Anna Hamer, 
Jakub Szymczyk, Jarosław 
Wójcik, Szymon Sarno

Wyróżnienia: Amelia Golenia, 
Szymon Biela, Tomasz Biela, 
Marcin Mazurek, Adam Sar-
no, Natalia Lesiak, Weronika 
Lesiak.
Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy.

 v zawiercie.eu

Informacje
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

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

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

PRODUCENT WYROBÓW Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm 
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
   poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesneMOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
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NI

EJ
!WSZYSTKO Z DREWNA"U GÓRALA"

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!

OGROMNY WYBÓR 
I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

ZATAŃCZYLI KU CZCI OJCZYZNY
„Piękna, ludowa, ojczysta”. Pod takim hasłem w niedzielę 18 marca w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbył się Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych, 
który wpisał się w obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Dziecięce 
zespoły folklorystyczne poprzez kolorowe i wesołe prezentacje taneczne przy-
pomniały polskie dziedzictwo kulturowe.
Patriotyzm i miłość do ojczyzny to 
tematyka, którą dzieci i młodzież 
podejmują zwykle na lekcjach 
w szkole. Istnieje jednak wiele 
sposobów na podkreślenie swojej 
polskości. Jednym z nich jest pozna-
wanie kultury i zwyczajów swojego 
kraju poprzez śpiew i taniec oraz 
promowanie dziedzictwa kulturo-
wego wśród lokalnych społeczności.
Młode pokolenie z terenu Gmi-
ny Łazy oraz okolic pielęgnuje 
polską kulturę ludową poprzez 
śpiew i taniec, a swoją miłość do 
ojczyzny wyraziło poprzez udział 
w Przeglądzie Dziecięcych Zespo-
łów Folklorystycznych. Na sce-
nie Miejskiego Ośrodka Kultury 
wystąpiły: Zespół Pieśni i Tańca 
„KOZIEGŁOWY”, Zespół Pieśni 
i Tańca „ZAWIERCIE”, Zespół 
Pieśni i Tańca „PORAJ”, Zespół 
Folklorystyczny „WRZOSO-
WIANIE” oraz gospodarze wyda-
rzenia Zespół Tańca Ludowego 
„NIEZAPOMINAJKA” z Łaz. 
Przed publicznością wystąpiły tak-
że pary taneczne: Marysia Kuba-
sik i Mateusz Łaciak oraz Natalia 
Nowakowska i Krzysztof Nowak, 
a także Kapela znad Czarnej 
Przemszy, która wiązanką pieśni 
patriotyczno-ludowych powitała 
zgromadzoną publiczność. Gośćmi 
specjalnymi wieczoru była para 
taneczna startująca z sukcesami 
w turniejach i festiwalach na całym 
świecie, znana m.in. w Indiach, 
Rosji czy Turcji: Paulina Radzik 
i Łukasz Kopyto.

„Czymże jest niepodległość jak nie 
kultywowaniem tradycji, folkloru 
i tego co kiedyś dla naszych przod-
ków było codziennością” – powie-
dział Grzegorz Piłka, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Łazach, 
który dokonał otwarcia przeglądu 
i poprowadził wydarzenie.
Wiosenne zwyczaje i zabawy pol-
skie, tańce Ziemi Częstochowskiej 
i Ziemi Pszczyńskiej, a także Suita 
Tańców Śląskich oraz polskie tańce 
ludowe z okolic Krakowa przez pra-
wie dwie godziny trwania przeglądu 
cieszyły oczy publiczności. Dzie-
ci i młodzież wykonali starannie 
dopracowane tańce ludowe, którymi 
przybliżyli polską kulturę i obyczaje. 
Polka, krakowiak, mazur czy oberek, 
zaprezentowane podczas przeglądu 
tańca w Łazach, to ikony polskie-
go tańca ludowego, które obecnie 
uznawane są za nieodłączny element 
polskiej kultury. Barwne i wesołe 
wykonania cieszyły się dużym uzna-

niem publiczności, szczególnie, że 
uczestnicy przeglądu to zespoły od 
lat pielęgnujące rdzenne elementy 
polskiej kultury.
Na zakończenie Przeglądu Dzie-
cięcych Zespołów Folklory-
stycznych burmistrz Łaz Maciej 
Kaczyński oraz dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury Grzegorz 
Piłka dokonali podsumowania 
wydarzenia oraz wręczyli pamiąt-
kowe statuetki. Finałem przeglądu 
było wspólne odśpiewanie piosenki 
„Płynie Wisła płynie”.
Organizatorem tanecznego wyda-
rzenia był Miejski Ośrodek Kultury, 
który poprzez realizację projektów 
patriotycznych zwraca uwagę na 
potrzebę obudzenia patriotyzmu 
w młodym pokoleniu.

 v www.moklazy.pl

MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE
W siedzibie biura Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców 
w Zawierciu działa od maja ubiegłego roku Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny 
projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMiŚP” z ramienia Wyższej 
Szkoły Technicznej i Izby Rzemieślniczej w Katowicach.
Projekt ma na celu udzielanie 
dofinansowań dla firm z sektora 
MMŚP do 80% na usługi rozwojo-
we (szkolenia, kursy, studia pody-
plomowe, egzaminy czeladnicze, 
mistrzowskie, doradztwo, e-lerning, 
coaching) dostępne w Bazie Usług 
Rozwojowych (https://uslugirozwo-
jowe.parp.gov.pl/).
Punkt Rekrutacyjno-Informacyj-
ny projektu „Śląski system PSF 
wsparciem rozwoju MMiŚP” jest 
kolejną inicjatywą zawierciańskiego 
Cechu. Punkt jest czynny codziennie 
od poniedziałku do soboty (pon. 
od godz. 12.00 do 18.00, wt.-pt. 
od godz. 9.00 do 18.00, w sob. od 
godz. 8.00 do 14.00). Cech zapra-
sza wszystkich zainteresowanych 
z MMŚP pozyskaniem dofinanso-
wania, którzy mogą liczyć na dorad-
ców pomagających przejść przez 
wszystkie procedury zgłoszeniowe, 
rejestracyjne, rozliczeniowe. Regu-
lamin i formularze dostępne są m.in. 
na stronie www.cechzawiercie.pl/
szkolenia oraz w biurze Cechu przy 
ul. Piłsudskiego 24, tel.: 32 672 25 
13, 536 892 494.
Cech Rzemieślników w Zawierciu 
jest stowarzyszeniem działającym od 
1922 r., które zrzesza rzemieślników 
legitymujących się dyplomami czelad-
niczymi i mistrzowskimi oraz mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców 
z powiatu zawierciańskiego. Cech pro-
wadzi działalność szkoleniowo-usłu-
gową dla swoich członków oraz oferuje 
im doradztwo i pomoc. Zrzeszone 
firmy oferują swoje szerokie usługi 
i dają miejsca pracy.

W zrzeszonych zakładach i firmach 
pobierają naukę zawodu pracow-
nicy młodociani. Cech nadzoruje 
tę naukę w formie zbierania infor-
macji o zainteresowanych do nauki 
w konkretnym zawodzie, typowania 
zakładów posiadających odpowied-
nie uprawnienia i możliwości do 
przygotowania zawodowego mło-
docianych, spisywania umów, zbie-
rania i kompletowania dokumentów 
oraz pośrednictwa w uzyskiwaniu 
refundacji kosztów wyszkolenia 
młodocianych pracowników z fun-
duszu Ochotniczego Hufca Pracy, 
kompletowania całości dokumentów 
niezbędnych do przystąpienia do 
egzaminu czeladniczego i współ-
pracy z Izbą Rzemieślniczą w tym 
zakresie.
Cech wspiera swych członków 
poprzez szkolenia z zakresu bhp, 
p.poż, pierwszej pomocy przed-
medycznej, udzielanie informacji 
z zakresu m.in. prawa pracy, moż-
liwości finansowania ze środków 

publicznych, organizację spotkań 
m.in. z przedstawicielami Urzędu 
Pracy, Urzędu Skarbowego. Cech 
reprezentuje swoich członków 
przed organami władzy państwo-
wej, samorządowej, sądowniczej 
i innymi organizacjami społecz-
no-politycznymi. Utrwala więzi 
środowiskowe, pielęgnuje tradycje, 
poprzez organizację świąt patronal-
nych i okolicznościowych, udział 
we wszelkiego rodzaju imprezach 
o charakterze lokalnym, wojewódz-
kim i ogólnopolskim.
Od 2008 r. przy Cechu istnieje 
Ośrodek Szkoleniowy, posiadający 
akredytację Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Katowicach. W ramach 
ośrodka we współpracy z zawier-
ciańskim PUP i PCPR oraz inny-
mi instytucjami zrealizowano wiele 
kursów i szkoleń zlecanych przez te 
jednostki.

 v zawiercie.eu 
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KĄCIK KULINARNY

CIASTO  
CYTRYNOWO-MAKOWE 
• 1/2 kostki miękkiego masła
• 1 szklanka cukru
• 2 jajka
• sok z 3 cytryn  

(u mnie nieduże)
• 2 szklanki mąki
• 1 szklanka zmielonego maku
• 1 łyżeczka proszku  

do pieczenia
• 1 szklanka kefiru/maślanki
• Ewentualnie serek do posma-

rowania ciasta
• 1 serek homogenizowany
• sok z 1 cytryny

Piekarnik nagrzewamy do 180 
C. Do misy miksera dałam 
masło, dodałam do niego cukier 
i ubiłam na białą masę, dodałam 
wszystkie pozostałe składniki. 
Całość porządnie wymieszałam. 
Do kwadratowej formy wysma-
rowanej olejem i wysypanej tartą 
bułką przełożyłam ciasto, równo 
rozprowadziłam szpatułką. 
Wstawiłam do nagrzanego pie-
karnika i piekło się przez  50 
minut (sprawdziłam czy jest ok 
patyczkiem, był suchy). 
Odstawiłam ciasto do wysty-
gnięcia, gdy całkiem wystygło, 

posmarowałam je z góry serkiem 
wymieszanym z sokiem, posy-
pałam makiem.
I ciasto gotowe!

Smacznego i Wesołych Świąt! 

Uwielbiam ciasta, które trzeba tylko zamieszać, wstawić do piekarnika i gotowe 
:) I takie właśnie jest to ciasto. Kilka składników, kilka ruchów miksera i ciasto jest 
w foremce. A smakuje i pachnie pięknie!

CIASTO CYTRYNOWO -MAKOWE,  
PROSTY PRZEPIS NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE

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

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

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

GRAFISIA
Poszukujemy domu dla Grafisi - 
młodziutkiej, niespełna 1,5-rocz-
nej, wesołej, radosnej, energicznej 
suczki. Grafisia to suczka pogodna, 
bardzo przyjaźnie nastawiona do 
ludzi, a także do innych zwierzaków. 
Nie ma w niej agresji, jest radosna, 
bardzo pogodna. Uwielbia ruch, 
zabawę, towarzystwo innych zwie-
rzaków. Ładnie chodzi na smyczy 
choć trochę roznosi ją energia i musi 
się wyszumieć. Grafisia potrzebuje 
ruchu i potrzebuje aktywnej rodzi-
ny, która zapewni jej ruch, zabawę, 
towarzystwo. Grafisia to terierka, 
jest w typie teriera niemieckiego, 
waży około 12 kg, ale nie jest uparta 
jak teriery, świetnie współpracuje 
z opiekunami. Będzie wspaniałą 
towarzyszką człowieka tylko potrze-
buje rodziny, która zapewni jej czas 
i towarzystwo.
Suczka ma komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowa. Została  odrobaczo-
na i odpchlona. Jest zaczipowana 
i wysterylizowana.

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy 
z transportem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa 
w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją 
sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie 
wydajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny 
pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 
Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy                             schroniskopsiepole.pl

GALA
Przedstawiamy Galę - średniej 
wielkości, spokojną, posłuszną 
suczkę, która niedawno trafiła pod 
naszą opiekę. Gala, Pomimo złych 
doznań z przeszłości, nie straciła 
wiary w ludzi i z chęcią towarzyszy 
człowiekowi na spacerach, chętnie 
będzie wszędzie tam, gdzie ludzie, 
gdzie ruch, możliwość aktywnego 
spędzania czasu. Gala  jest mieszań-
cem owczarka i husky, waży około 
22-23 kg, ma typowy dla husky 
mocny podszerstek, piękne, stojące 
uszka, drobniejszy pyszczek i spo-
sób poruszania typowy dla hasz-
czaków. Gala to mieszaniec dwóch 
wspaniałych ras. Wyciągnęła z nich 
najlepsze cechy. Na pewno będzie 
genialną towarzyszką w rodzinie. 
Gala ma około 7 lat, jest w bardzo 
dobrej formie. Uwielbia przysmaki 
i za nie jest skłonna do współpracy 
:). Suczka ma komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowa. Została  odrobaczo-
na i odpchlona. Jest zaczipowana 
i wysterylizowana. 

DOBI
Poszukujemy domu dla Dobiego - 
dostojnego, pięknego, dorodnego 
psa. Dobi to pies, który z całą pew-
nością ma w sobie cechy owczarka, 
prawdopodobnie jest mieszańcem 
owczarka collie. Jest sporej wielko-
ści; waży około 40 kg, jest w bardzo 
dobrej kondycji fizycznej. To pies, 
który dobrze wie, czego chce, a cze-
go nie. Nie pozwoli wejść sobie na 
głowę, ale potrafi bardzo dobrze 
współpracować z opiekunami. To 
dobry kompan na spacer, godny 
polecenia stróż, przepiękny w każ-
dym calu. Dobi ładnie chodzi na 
smyczy, słucha, przede wszystkim 
mężczyzn, jest opanowany, dobrze 
ułożony. Dla Dobiego szukamy 
doświadczonego opiekuna, który da 
temu psu poczucie bezpieczeństwa, 
a w zamian za to otrzyma najwier-
niejszego i oddanego psa-przyja-
ciela. Piesek ma komplet szczepień, 
jest ogólnie zdrowy. Został odroba-
czony i odpchlony. Jest zaczipowany 
i zostanie wykastrowany. 

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie

www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW
W celu zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących, zgodnie z zapisami Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochron-
nych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013, poz. 1737), dwa razy 
w roku (na wiosnę i jesień) przeprowadzana jest akcja wykładania przynęt ze szczepionką.
Szczepienia ochronne przeprowadza 
się na obszarach lasów oraz we wszyst-
kich miejscach bytowania lisów wolno 
żyjących. Na terenach polnych oraz 
leśnych, a także na terenach niezur-
banizowanych szczepionka wykładana 
jest przy użyciu samolotów. Natomiast 
na terenach zurbanizowanych szcze-
pionka wykładana jest ręcznie. 
Śląski Wojewódzki Lekarz Weteryna-
rii informuje, że przewidywany termin 
wiosennej akcji szczepień lisów wolno 
żyjących przeciwko wściekliźnie na 
terenie całego województwa śląskiego 
to: 04.04. – 13.04.2018 r.
Akcja będzie prowadzona przy uży-
ciu samolotów, startujących z lotniska 
Katowice - Muchowiec. Szczepionka 
zostanie wyłożona z wysokości około 
200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. 
km kw. powierzchni zielonych. Szcze-
pionki zostaną wyłożone nie tylko 
w lasach, ale i na pozostałych tere-
nach zielonych np. na polach, łąkach, 
w ogródkach działkowych. W sumie 
na terenie całego województwa śląskie-
go zostanie wyłożonych 202620 dawek 
szczepionki. Ponadto w Wojewódzkim 
Parku Kultury i Wypoczynku w Cho-
rzowie (WPKiW) zostanie wyłożo-
nych ręcznie 160 dawek szczepionki.
Przynęta ze szczepionką, tzw. „kęs", 
jest brązowa, o kształcie prezentowa-
nym na poniższych zdjęciach. Płynna 
szczepionka zawarta jest w plastyko-
wym, szczelnie zamkniętym folią 
aluminiową kapsułce/blistrze. Kap-
sułki/blistry są odpowiednio oznako-
wane i łatwe do rozpoznania -koloru 
różowego. Całość umieszczona jest 
w przynęcie zawierającej substancje 
wabiące lisy.
Lisy wyczuwają przynętę nawet z dużej 
odległości. Podczas próby konsumpcji 
przynęty dochodzi do uszkodzenia 
kapsułki/blistra ze szczepionką, po 

jej przegryzieniu 
następuje zetknięcie 
się wirusa z błonami 
śluzowymi i zawar-
tość szczepionki 
dostaje się do jamy 
ustnej lisa. Przez 
błony śluzowe wirus 
szczepionki dociera do organizmu 
powodując jego uodpornienie.
Warto wiedzieć, że:
1. Znalezioną przynętę należy pozo-

stawić w danym miejscu, tak żeby 
lis mógł ją znaleźć i zjeść. Należy 
również zwrócić uwagę, na fakt, iż 
„zapach ludzki" pozostawiony na 
przynęcie sprawia, iż staje się ona 
nieatrakcyjna dla lisa.

2. Wielokrotne badania potwierdzają, 
iż przynęta nie jest niebezpieczna 
dla ludzi. Jednakże należy zacho-
wać ostrożność, gdyż szczepionka 
zawiera osłabiony wirus wście-
klizny. Dla zdrowia ludzkiego 
może stanowić pewne niebezpie-
czeństwo w momencie nie zacho-
wania odpowiedniej ostrożności 
i zaleceń. Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) określa kon-
kretne sposoby zachowania się 
w momencie znalezienia blistra/
kapsułki. W przypadku, kontaktu 
człowieka z płynną zawartością 
kapsułki, należy niezwłocznie 
umyć bieżącą wodą z mydłem ręce 
oraz wszystkie inne części ciała, 

które zetknęły się płynną szcze-
pionką. W takich przypadkach 
należy natychmiast skonsultować 
się z lekarzem medycyny, który 
zadecyduje o dalszym postępo-
waniu.

3. Dla zwierząt domowych, gospodar-
skich oraz wolno żyjących przynęta 
ze szczepionką jest nieszkodliwa!

4. Szczepionka nie jest przeznaczo-
na dla zwierząt domowych oraz 
gospodarskich, ponieważ na te gru-
py zwierząt nie działa wystarczająco 
skutecznie.

5. W okresie trwania akcji szczepienia 
lisów i przez 14 dni po jej zakończe-
niu zaleca się, by nie wyprowadzać 
zwierząt domowych na tereny nie-
zabudowane.

6. Wszelkie polowania w tym okresie 
są zabronione.

Wszelkich dodatkowych informa-
cji udzielać będzie przedstawiciel 
Śląskiego Wojewódzkiego Leka-
rza Weterynarii w Katowicach pod 
numerem telefonu: 32 42 88 615.

 v http://www.kroczyce.pl
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GMINNY MAGAZYN 
PRZECIWPOWODZIOWY

Zapory przeciwpowodziowe, osuszacze powietrza, plandeki, worki na piasek, 
to tylko część wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego, który 
znajduje się przy Szkole Podstawowej w Zawierciu – Marciszowie. Nadzór nad 
magazynem, którym opiekuje się marciszowska Ochotnicza Straż Pożarna, 
sprawuje Straż Miejska.
- Zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym, gmina jest 
zobowiązana do wyposaże-
nia i utrzymania gminnego 
magazynu przeciwpowodzio-
wego. Magazyn jest wyposa-
żony w niezbędne urządzenia, 
narzędzia i materiały, które mają 
wspomagać gminne jednostki 
OSP w prowadzeniu akcji przy 
zagrożeniu powodzią, podto-
pieniami, zalaniem oraz inny-
mi niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi – wyjaśnia 
Artur Kowal, komendant Stra-
ży Miejskiej.
Do najważniejszych urządzeń 
i sprzętu należą: zapory prze-
ciwpowodziowe jedno - i trzy-
komorowe, osuszacze powietrza, 
plandeki, pilarki spalinowe, 
worki na piasek, agregat prądo-
twórczy oraz pozostałe sprzęty, 
narzędzia i materiały: siekiery, 
szpadle, łopaty, młotki, gwoź-
dzie, deski itp.
Zapory przeciwpowodziowe 
są również nazywane wałami 
przeciwpowodziowymi i prze-
znaczone są do ochrony wydzie-
lonych obiektów przed skutkami 
powodzi oraz do podwyższania 
ziemnych wałów przeciwpowo-

dziowych w przypadku zagro-
żenia, gdy ich wysokość może 
być za niska.
Osuszacze powietrza służą do 
osuszania zamkniętych pomiesz-
czeń o nadmiernej wilgotności 
w celu jej obniżenia w pomiesz-
czeniach do 300 m³. Wydajność 
maksymalna większego osusza-
cza to 40 l/24 h i jest ona zależ-
na od temperatury i wilgotności 
względnej w pomieszczeniu.
Plandeki wykorzystywane są do 
tymczasowego zabezpieczenia 
przed zalaniem domów w przy-
padku uszkodzeń dachów będą-
cych następstwem zniszczeń 

przez wichury i trąby powietrz-
ne. W magazynie znajdują się 
plandeki o różnych rozmiarach 
np. 6m x 10m, 8m x 12m, 10m 
x 12m, 10m x 15 m. Plandeki 
są wykonane z polipropylenu 
i pokryte warstwą polietylenu, 
dzięki temu chronią skutecznie 
przed deszczem, słońcem i wia-
trem
Na wyposażeniu są również 
pilarki spalinowe na wysięgni-
ku i zwykłe wykorzystywane 
głównie do obcinania powalo-
nych drzew i gałęzi np. w korycie 
rzeki.

 v zawiercie.eu

OTYLIADA W ŁAZACH
W dniach 10-11 marca w Parku Wodnym JURA odbył się V Nocny Maraton 
Pływacki. Prawie 60 sportowców w różnym wieku stanęło na starcie zawo-
dów w Łazach, aby dołączyć do 1855 innych pływaków z całej Polski. Wszyscy 
zawodnicy w sumie przypłynęli rekordową ilość 15 048 515 metrów.
Park Wodny JURA w Łazach 
po raz kolejny dołączył do ogól-
nopolskiej akcji w celu popu-
laryzowania pływania jako 
dyscypliny sportowej mającej 
wpływ na zdrowie człowieka. 10 
marca dokładnie o godz. 18:00 
wystartowały zawody, które do 
Łaz przyciągnęły zawodników 
z całego regionu. 
„Już po raz trzeci startuję w Oty-
liadzie w Parku Wodnym JURA 
i z roku na rok udaje mi się prze-
płynąć coraz dłuższy dystans. 
Lubię takie wyzwania i staram 
się stawiać sobie coraz wyżej 
poprzeczkę. W tegorocznych 
zawodach przepłynęłam 16,40 
km, w ubiegłym roku było to 
zaledwie 15,075 km” – mówi 
Anna Wajzer, zawodniczka 
MTB i zdobywczyni 3 miejsca 
OPEN w kategorii kobiecej. „Jest 
to dla mnie ogromny sukces, 
ponieważ na co dzień nie pły-
wam. Uprawiam sporty ekstre-
malne, wspinam się na skałkach, 
jeżdżę na rolkach oraz startuję 
w maratonach mtb. Sport jest 
dla mnie bardzo ważny, jest dla 
mnie sposobem na życie i nie 
zrezygnuję z niego. Kocham to 
co robię” – dodaje Anna Wajzer. 
W pły wack im maratonie 
w Łazach wystartowało prawie 
60 osób w różnym wieku. Naj-
młodszymi zawodnikami byli: 
Natalia Żyła (3 km) i Seweryn 

Malicki (0,95 km), natomiast 
najstarszy uczestnik to Sta-
nisława Żmuda ( 4,500 km). 
Najliczniejszą rodziną biorącą 
udział w Otyliadzie w Łazach 
była rodzina Jaros. W sumie 
uczestnicy Otyliady przepłynę-
li w czasie 12 godzin 203,250 
km. Najdłuższy dystans czyli 
24,700 km pokonał Mariusz 
Gołda, który pływał od godz. 
18:00 do godz. 5:58. Nieco 
krótszy jednak podobnie impo-
nujący dystans pokonali: Jacek 
Kwiatkowski (20,100 km), Anna 
Wajzer (16,400 km), Weronika 
Srokosz (16,000 km). 
Podobnie do lat poprzednich, 
honorowy patronat nad mara-
tonem w Łazach objął starosta 
zawierciański Krzysztof Wrona. 
W tym roku starosta zawierciań-

ski postanowił wyróżnić najlicz-
niejszą rodzinę voucherem na 
kolację w hotelu „Fajkier&Spa”, 
natomiast koszem łakoci obda-
rowane zostały dzieci z Ośrod-
ka Pomocy Dziecku i Rodzinie 
w Górze Włodowskiej, które 
także pływały w Łazach. Koor-
dynatorem V Nocnego Maratonu 
Pływackiego w Łazach był Kon-
rad Knop, którego wspierało 15 
wolontariuszy.

 v Agnieszka Seweryn 
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POLICJA

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

PODWÓJNA WPADKA 39-LATKI
Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło na ul. Papiernia w Myszkowie. Policjanci 
w wydziału ruchu drogowego myszkowskiej komendy ustalili, że kierująca mini cooper nie dostoso-
wała prędkości do warunków drogowych, straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze 
i dachowała.
39-letnia mieszkanka Myszkowa była 
pijana, miała w organizmie prawie 3 
promile alkoholu. Kierująca samocho-
dem marki Mini Cooper z niegroźny-
mi obrażeniami trafiła do szpitala. Jak 
się okazało, dwie godziny wcześniej 
policjanci z zawierciańskiej drogówki 
interweniowali wobec tej kobiety. Po 
anonimowym zgłoszeniu zatrzymali ją 
na ul. Łośnickiej w Zawierciu. Kobieta 
wydmuchała wtedy prawie 3,5 promi-
la. Stróże prawa zabrali jej prawo jazdy 
a pojazd przekazali innej osobie. Nie-
trzeźwa postanowiła jednak odzyskać 
swój samochód i dalej jechać nim do 
Myszkowa. Swoją nieodpowiedzialną 
decyzję mogła przepłacić życiem. Teraz 

o jej dalszym losie zade-
cyduje prokurator i sąd. 
Policjanci ustalają rów-
nież w jaki sposób udało 
się jej odzyskać zabez-
pieczony samochód.

Prz y pomina my,ż e 
kierowanie w stanie 
nietrzeźwym jest prze-
stępstwem zagrożonym 
karą pozbawienia wol-
ności do lat dwóch. Ape-
lujemy do członków rodzin, pasażerów 
i znajomych, którzy niejednokrotnie zga-
dzają się na prowadzenie pojazdu przez 
kierującego w stanie nietrzeźwym. Nie 

bądźmy bierni i nie powierzajmy naszego 
życia i życia innych uczestników ruchu 
drogowego w ręce pijanego kierowcy!!!

ARESZT ZA POBICIE 17-LATKA
Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 marca br. w jednym z mieszkań przy 
ul. Piłsudskiego. W trakcie wspólnego spożywania alkoholu zaczęli pastwić 
się nad 17-latkiem. Uderzali go drewnianym kijem i ranili twarz nożem. 
Ranny mieszkaniec Myszkowa trafił do szpitala. Policjanci szybko ustalili 
pozostałych uczestników libacji. Zatrzymano trzech 19-letnich mieszkańców 
Zawiercia. Za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi im od 6 
miesięcy do 8 lat więzienia.

ALKOHOL, PRĘDKOŚĆ I DACHOWANIE
Do zdarzenia doszło o godz 13.40 na ul. 
Skarżyckiej w Zawierciu.  Osobowym oplem 
kierował 61-letni mężczyzna. 
Tuż za zakrętem stracił panowanie nad pojazdem 
zjechał z drogi i dachował. Z pomocą przyszli 
świadkowie, którzy pomogli mu opuścić pojazd. 
Przeprowadzone  przez policjantów badanie wyka-
zało w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. 
Nietrzeźwy sam przyznał się, że jechał zbyt szybko 
i wpadł w poślizg.  Policjanci sporządzili wymaganą 
dokumentację, zatrzymali kierującemu prawo jazdy 
oraz dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu.  

ODZYSKANY LAPTOP I ZATRZYMANY SPRAWCA
Policjanci z Komisariatu Policji w Szczekocinach zatrzymali 29-letniego mężczyznę, którego podejrzewali o kradzież 
służbowego komputera. Sprawca wykorzystując chwilową nieobecność lekarza, wszedł do jego gabinetu i skradł 
stojący tam sprzęt informatyczny. Skradziony łup wyniósł z przychodni i chował na strychu swojego domu. Po dwóch 
godzinach został zatrzymany. Policjanci odnaleźli też ukryty laptop i przekazali go właścicielowi. Zatrzymany 
mieszkaniec Szczekocin w tym samym dniu usłyszał zarzut. Wcześniej popełniał już podobne przestępstwa. Za 
kolejną kradzież grozi mu do 7,5 roku więzienia.

ARESZT ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW
Zawierciańscy policjanci z wydziału kryminalnego 
zatrzymali 32-latka, którego wcześniej podejrzewali 
o posiadanie środków odurzających. Policjanci prze-
szukali jego mieszkanie i pomieszczenia gospodar-
cze. Znaleźli tam osiem dużych woreczków z białą 
substancją  oraz 6 sztuk zwitków z folii aluminiowej 
wypełnionych białym proszkiem.  Przeprowadzony 
test wykazał, że jest to amfetamina. Z zabezpieczo-
nych narkotyków można było przygotować ponad 4 
tys. działek dilerskich. Zawiercianin usłyszał zarzut 
posiadania dużej ilości środków odurzających. Decy-
zją sądu został on tymczasowo aresztowany na 3 
miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. 

NOWY SPRZĘT DLA ZAWIERCIAŃSKIEJ DROGÓWKI
Trzy nowoczesne alkomaty Dräger 9510, nowy mobilny tester narkotykowy "DrugRead", alkomat 
przesiewowy „iBlow” oraz cztery nowe drogomierze, wykorzystywane podczas obsługi zdarzeń 
drogowych, trafiły już do policjantów z zawierciańskiej drogówki. 
W Wydziale Ruchu Drogowego KPP w Zawierciu odbyły 
się szkolenia z zakresu obsługi nowego sprzętu. Otrzyma-
ne dragery, to nowoczesne dwuczujnikowe urządzenia do 
pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Mogą być 
używane zarówno jako urządzenia stacjonarne i mobilne. 
W pełni mobilnym urządzeniem jest także tester "Dru-
gRead". Dzięki optyczno-elektronicznemu czujnikowi 
pozwala wykryć w organizmie różnego rodzaju narkotyki. 
Takie badanie trwa kilka minut. Policjanci otrzymali 
także jeden alkomat przesiewowy „iBlow”, służący do 
wstępnego badania trzeźwości kierowców. Dzięki nowym 
urządzeniom zawierciańscy policjanci będą skuteczniej 
walczyć z kierowcami, którzy jeżdżą pod wpływem 
środków odurzających lub alkoholu.  

Okulary korekcyjne do pracy 
przy komputerze od 169 zł 

oraz bezpłatny pomiar ostrości wzroku

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

tel. 518-940-675

Realizacja zamówień: 

Stypy •  Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gra	s!

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE

ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ •  
• MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

Reklamy
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v TWARZ 

Reżyseria: Małgorzata Szumowska; Gatunek: Dramat; Produkcja: Polska 
• 2018-04-06 16:15 - 2D (Oryginalny) • 2018-04-06 20:15 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-04-07 16:15 - 2D (Oryginalny) • 2018-04-07 20:15 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-04-09 16:15 - 2D (Oryginalny) • 2018-04-09 20:15 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-04-10 16:15 - 2D (Oryginalny) • 2018-04-10 20:15 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-04-11 16:15 - 2D (Oryginalny) • 2018-04-11 20:15 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-04-12 16:15 - 2D (Oryginalny) • 2018-04-12 20:15 - 2D (Oryginalny) 

 v TOMB RAIDER 
Reżyseria: Roar Uthaug; Gatunek: Przygodowy; Produkcja: USA, Wielka Brytania  
• 2018-04-06 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-07 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-08 18:00 - 2D (Dubbing) 
• 2018-04-09 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-10 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-11 18:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-04-12 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-13 19:45 - 3D (Dubbing) • 2018-04-14 19:45 - 3D (Dubbing)  
• 2018-04-15 19:45 - 3D (Dubbing) • 2018-04-16 19:45 - 3D (Dubbing) • 2018-04-17 19:45 - 3D (Dubbing)  
• 2018-04-18 19:45 - 3D (Dubbing) • 2018-04-19 19:45 - 3D (Dubbing) 

 v PIOTRUŚ KRÓLIK 
Reżyseria:  Will Gluck; Gatunek: Animacja, Familijny, Dubbing; Produkcja: Australia, USA, Wielka Brytania  
• 2018-04-13 16:15 - 2D (Dubbing) • 2018-04-13 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-14 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-04-14 16:15 - 2D (Dubbing) • 2018-04-14 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-15 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-04-15 16:15 - 2D (Dubbing) • 2018-04-15 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-16 16:15 - 2D (Dubbing)  
• 2018-04-16 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-17 16:15 - 2D (Dubbing) • 2018-04-17 18:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-04-18 16:15 - 2D (Dubbing) • 2018-04-18 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-19 16:15 - 2D (Dubbing)  
• 2018-04-19 18:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-21 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-21 13:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-04-21 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-22 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-22 13:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-04-22 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-23 14:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-23 16:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-04-24 14:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-24 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-25 14:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-04-25 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-27 14:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-27 16:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-04-28 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-28 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-29 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-04-29 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-30 14:00 - 2D (Dubbing) • 2018-04-30 16:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-05-01 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-05-01 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-05-02 14:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-05-02 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-05-03 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-05-03 16:00 - 2D (Dubbing) 
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Miejski Oœrodek Kultury w £azach 
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“Na przekór” - MOK Porêba 

“Widzimisie” - MOK £azy 

“apogeum” - utw siewierz 

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

Redaktor naczelna:
Anna Przetacznik
Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
Druk: 
Polska Press Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafia, 
Drukarnia Sosnowiec.

Humana Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekzawiercianski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-zawiercianski.pl

"Gwarek Zawierciański" jest kolportowany w miejscowościach: 
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice •  
• Fugasówka • Irządze • Kiełkowice • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy • 
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba •   
• Pradło • Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń  • Sokolniki •  
• Szypowice • Turza • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec.  
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.

DO SPRZEDANIA
Niepowtarzalna posesja 

w Rudnie obok Tenczynka 
(powiat krakowski) 

wykończony najwyższej jakości materiałami 
dom ok. 300 m kw, piękna działka 30 a.

Cena: 1.390 tys. PLN.

tel. 696 595 118
DO SPRZEDANIA

Widokowa, bajecznie usytuowana
działka budowlana 

o pow. 16 a w Czernej 
(gm. Krzeszowice, pow. krakowski)

Wszystkie media w działce i w drodze. 

tel. 796 351 499

Informacje
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OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH
ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy 
oskplazy@interia.pl

znajdź nas na
Facebooku

Czynne Pon. - Pt. 700 - 2000

                         Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

     Zawiercie
ul. Daszyńskiego 8a

tel. 601-176-831

    Kromołów
ul. Filaretów 6

tel. 603-451-908

     Poręba
ul. LWP 24A

tel. 785-993-444

   Pilica
ul. Plac Mickiewicza 11

tel. 607-449-010

     Zawiercie
ul. Piłsudskiego 87A

tel. 607-123-245

     Zawiercie
ul. Zegadłowicza 36

tel. 607-357-823

     Zawiercie
ul. Okólna 103

tel. 691-141-470

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy

do współpracy 
tel. 32 672 29 89

   Myszków
Rynek 5

tel. 667-640-667

R
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0

• Księgi przychodów i rozchodów 
• Księgi handlowe
• Ewidencja ryczałtowa
• Rozliczenia VAT, ZUS
• Rozliczenia roczne szybko, tanio i solidnie!
* dla każdego klienta prezent 

42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 104
tel.  530 080 912 i 791 737 674

* 
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Ceny już od 89,90 zł* 

Okna i drzwi
drewniane

Bramy
i drzwi

WIELKIE
OTWARCIE

16.04.2018 r.

tel. 601 464 046

POKRYCIA
DACHOWE
• USŁUGI DEKARSKIE
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ 
   GWARANCJĄ!!!
• BLACHY
• OKNA DACHOWE 
• MEMBRANY
• RYNNY

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

Reklamy


