26 KWIETNIA 2018
Nr 04/2018 (024)
ISSN 2451-0904
Nakład: 20 000 szt.

Kontakt:

698 805 242
510 190 038

gwarekzawiercianski@wp.pl

www.gwarek-zawiercianski.pl

Obszar miast i gmin: IRZĄDZE, KROCZYCE, ŁAZY, OGRODZIENIEC, PILICA, PORĘBA, WŁODOWICE, ZAWIERCIE

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE

Złomowanie
pojazdów

• Wydawanie zaświadczeń
Dojazd do klienta • Płatność gotówką
Tel. 512 024 278, 512 024 264
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ZAPRASZAMY NA
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
PŁYTA OSB
Tel. 606-139-619

NOWA POŻYCZKA
PRYWATNA
DO 25 000 zł
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Informacje

GALA LAUREATÓW ZAWIERCIA
W Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. A. Mickiewicza odbyła się 20 kwietnia 2018 r.
Gala Laureatów Zawiercia. Powołana przez prezydenta Witolda Grima Kapituła Konkursu wybrała piętnaście osób w trzech kategoriach. Spośród każdej z kategorii Kapituła
wyłoniła zwycięzców.
Wśród nominowanych do otrzymania statuetki w tym roku znaleźli
się m.in.:
Kultura: Jolanta Czernek, Bogdan
Dworak, Maria Kusina, Anna Szymańska oraz Leopold Stawarz.
Społeczeństwo: Maciej Świderski,
ks. Andrzej Witek, Włodzimierz
Nowacki, Katarzyna Ferdyn oraz
Dorota Latko.
Sport: Robert Majchrzak, Dominik
Kwapisiewicz, Krzysztof Adamuszek, MKS „Dwójka Zawiercie” oraz
Wacław Gębarski.
Statuetki otrzymali: Bogdan Dworak („Kultura”), Maciej Świderski

(„Społeczeństwo”) oraz Wacław
Gębarski („Sport”).
Zwycięzcom oraz nominowanym
nagrody wręczali: prezydent miasta Witold Grim, przewodniczący

Rady Miejskiej Paweł Kaziród oraz
zastępca prezydenta miasta Marek
Borowik.

zawiercie.eu

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Dziewięć par świętowało w zawierciańskim Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Pary, które spędziły ze sobą pół wieku uhonorowane
zostały przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczania
wręczył Prezydent Miasta Zawiercie – Witold Grim.
Jubilaci obchodzący 50-lecie
pożycia małżeńskiego to: Irena
i Wacław Bąkowie, Mirosława i Roman Fajtowie, Barbara
i Henryk Fiutakowie, Czesława
i Jan Hurasowie, Danuta i Tadeusz Lembkowie, Janina i Henryk
Łyszczarzowie, Urszula i Mieczysław Słaboszowie, Elżbieta i Lech
Zyssowie. Natomiast 60 – lecie
małżeństwa świętowali Kazimiera
i Mieczysław Madejowie.

Koncert dla jubilatów przygotował
działający przy Miejskim Ośrodku Kultury "Centrum" zespół
„Pogodni”, który wystąpił przy

akompaniamencie Anity Maszczyk, a nad artystyczną oprawą
uroczystości czuwała Martyna
Ptak. Wraz z jubilatami świę-

towała rodzina, przyjaciele oraz
zaproszeni goście.
vv zawiercie.eu

DZIEŃ ZIEMI Z UTW CZYLI
X SADZENIE DRZEW W ŁAZACH
Światowy Dzień Ziemi, który obchodzony jest 22 kwietnia to wyjątkowy czas w Gminie Łazy. Każdego roku
bowiem w Łazach z inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywa się ekologiczna akcja edukacyjna,
podczas której dzieci, młodzież, seniorzy, mieszkańcy Łaz oraz przedstawiciele samorząd sadzą drzewa.

KONKURS RECYTATORSKI
HISTORYJKI DOROTY GELLNER
W Filii nr 2 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
odbył się konkurs recytatorski pt. ,,Historyjki Doroty
Gellner”. W konkursie uczestniczyło 32 uczniów z 12
szkół podstawowych.
Każdy uczestnik prezentował
dowolny wiersz autorki. Gościem
konkursu, a zarazem przewodniczącą jury była Dorota Gellner.
Autorka ponad 100 książek dla
dzieci, ponad 200 tekstów piosenek, słuchowisk radiowych,
bajek muzycznych, scenariuszy
dla TVP. Książki Doroty Gellner
znajdują się na Liście Skarbów
Muzeum Książki Dziecięcej,
a książka Wścibscy wpisana na
Listę Białych Kruków.
Wszyscy uczestnicy byli wspaniale przygotowani. Jury za
udział w konkursie oraz ciekawą
interpretację wierszy wyłoniło
3 laureatów oraz przyznało 5
wyróżnień. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody książkowe.
Po uroczystym wręczeniu nagród
i wyróżnień wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowa-

ny przez bibliotekę. Zwycięzcom
gratulujemy, a opiekunom i rodzicom dziękujemy za włożony trud
i poświęcony czas w przygotowanie uczniów do występu.
Lista zwycięzców w konkursie
recytatorskim:
I miejsce - Maja Dziub, SP nr
13, wiersz ,,Bosa osa”, II miejsce
- Ludwik Piotr, SP nr 4, wiersz
"Smok”, III miejsce - Antonina
Goldsztajn, Katolicka SP, wiersz
,,Bajeczka”.
Wyróżnienia: Michalina Bzdęga
SP Siamoszyce, wiersz ,,Pastereczka”, Malwina Gorgoń, SP nr
5, wiersz ,,Przyjęcie”, Zuzanna
Gurbała, SP nr 7, ,,Łzy”, Natalia Lenartowicz, SP nr 7, wiersz
,,Spacerek”, Julia Nieckarz, SP
nr 7, wiersz ,,Dziwna przygoda”.
Wszystkim gratulujemy.
vv zawiercie.eu

W tym roku już po raz dziesiąty
reprezentanci przedszkoli, szkół
i organizacji Gminy Łazy spotkali
się na osiedlu Podlesie, aby uczestniczyć w proekologicznej inicjatywie. Rozpoczęcie akcji nastąpiło 23
kwietnia o godz. 10:00 obok placu
zabaw przy ul. Wyzwolenia.
„Już po raz dziesiąty spotykamy się
w Łazach na akcji edukacyjno-ekologicznej z okazji Światowego Dnia
Ziemi, aby wspólnie podkreślić znaczenie tego dnia. Gdy dziesięć lat
temu w Łazach rozpoczynał działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku
bardzo zależało nam nie tylko na
rozwijaniu swoich umiejętności na
różnego rodzaju zajęciach i integracji
seniorów, ale przede wszystkim na
pokazaniu, że senior potrafi. Najlepszym na to sposobem była integracja
międzypokoleniowa. Wpadliśmy
na pomysł, aby organizować spotkania w szkołach, przedszkolach
oraz zapraszać dzieci i młodzież
do wspólnego działania. Sadzenie
drzew w Łazach było jedną z pierwszych inicjatyw, jaką wspólnie zrealizowaliśmy. W tamtym czasie na
tym placu spotkało się kilka osób.
Dzisiaj wydarzenie rozrosło się
i bierze w nim udział duża grupa
dzieci, młodzieży i mieszkańców,
dla których ekologia zajmuje ważne
miejsce w życiu” – mówi Krystyna
Męcik, prezes UTW w Łazach.
„Bardzo dziękuję wszystkim, którzy
wspomagają nas w tym działaniu.
Dzisiejsza frekwencja pokazuje, że
akcja cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym. To dla nas –
członków Uniwersytetu Trzeciego

Wieku – ogromna satysfakcja” –
dodaje Krystyna Męcik.
Wiosenny międzypokoleniowy projekt integracyjny ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej
dzieci i młodzieży, łączenie sił
w trosce o przyrodę, podejmowanie
działania skierowanego ku poprawie stanu środowiska naturalnego,
w którym żyjemy. Tereny zielone
to bowiem najcenniejsze naturalne
bogactwa ziemi. To drzewa ograniczają zanieczyszczenie powietrza,
produkując tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Nie bez kozery nazywa
się je „zielonymi płucami miasta”,
a o tym wiedzą najlepiej przedszkolaki, które na międzypokoleniowej
akcji sadzenia drzew pojawiły się
z piosenką na ustach i tabliczkami
ekologicznymi.
„Każdego roku dzieci z naszego
przedszkola biorą udział w Światowym Dniu Ziemi. Staramy się
od najmłodszych lat uwrażliwiać
dzieci na otaczającą nas przyrodę,
uczymy segregacji śmieci, pokazujemy, jak żyć i postępować, aby
nie szkodzić środowisku. Podnoszenie świadomości najmłodszego
pokolenia z pewnością zaowocuje
w przyszłości. Specjalnie na dzisiejszy dzień dzieci przygotowały
krótkie hasła, wierszyki i piosenki,
którymi chcą podkreślić znaczenie
przyrody na świecie” – podkreśla
Beata Potasińska, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana
Brzechwy w Łazach.
W tym roku obok placu zabaw przy
ul. Wyzwolenia zostało posadzone

symboliczne dziesięć drzew z okazji jubileuszu ekologicznej akcji.
Były to m.in. leszczyny i lipy, które
dołączyły do posadzonych w latach
wcześniejszych ponad 700 sadzonek
buków, dębów i sosen. O tym jak
wielkie znaczenie mają w miastach
tereny zielone podczas sadzenia
drzew przekonywał Piotr Szydło,
leśniczy z Nadleśnictwa Siewierz.
„Od początku Nadleśnictwo Siewierz uczestniczy w akcji sadzenia drzew w Łazach. Dostarczamy sadzonki, służymy także radą
w jaki sposób poprawnie posadzić
drzewo i jakie wybrać miejsce, aby
wkomponowało się w istniejącą już
infrastrukturę. Cieszę się, że w tym
ekologicznym projekcie udział bierze duża grupa dzieci, ponieważ
dzięki takim działaniom podnosi
się świadomość młodego pokolenia dotycząca ochrony środowiska
i zasad postępowania w przyrodzie.

Dzieci sadząc „swoje” drzewo,
bardziej je cenią, dbają o nie i tym
samym uczą się szanować zieleń”
– podsumował ekologiczno-edukacyjną akcję w Łazach Piotr Szydło,
leśniczy Nadleśnictwa Siewierz.
W poniedziałkowym sadzeniu
drzew wzięli udział przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Łazach, Spółdzielni Mieszkaniowej z prezesem
Damianem Ociepką, członkowie
UTW w Łazach z prezes Krystyną
Męcik, dyrektorzy oraz nauczyciele
szkół i przedszkola z dziećmi i młodzieżą. Uczniowie SP nr 3 w Łazach
specjalnie z okazji Światowego
Święta Ziemi przygotowali pokaz
mody ekologicznej, a dla wszystkich obecnych zaśpiewała Adrianna
Pilarska.

nowe.lazy.pl
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WYPALANIE TRAW
– NIEBEZPIECZNE, SZKODLIWE I KARALNE!
Po żniwach i wczesną wiosną prawdziwą plagą w Polsce jest wypalanie traw i pozostałości na polach. Nie wszyscy wiedzą, że proceder ten jest niezwykle szkodliwy dla ludzi
i środowiska, niebezpieczny i... karalny.
Polska jest jednym z nielicznych krajów
w Europie, w którym wypala się trawy i pozostałości na polach zamiast je
zawczasu usuwać. Rolnikom i działkowiczom wydaje się, że to szybki, skuteczny i tani sposób na pozbycie się śmieci
i chwastów z pola lub działki. Niektórzy
nawet nie wiedzą, jak się mylą!
Wypalanie jest szkodliwe
dla człowieka i środowiska
Zrujnowanie ekosystemu
Wypalanie traw wiosną i pozostałości
po żniwach jesienią jest szkodliwe dla
człowieka i środowiska, w którym żyje.
Przede wszystkim wypalanie niszczy nie
tylko szkodniki, chwasty i pozostałości,
lecz cały ekosystem.
Zagrożenie pożarowe

Wypalanie stanowi również zagrożenie
pożarowe, gdyż ogień z podpalonych,
suchych traw łatwo przenosi się na lasy,
torfowiska i gospodarstwa domowe,
powodując ogromne straty materialne
oraz nierzadko odbierając życie ludziom.
Dym i toksyczne gazy

Unoszący się nad polami dym stanowi
zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Odstrasza
oblatujące pola i łąki pszczoły i trzmiele,
powoduje uduszenie wielu owadów i ma
negatywny wpływ na życie ludzi mieszkających w danej okolicy. Podczas spalania
do atmosfery dostają się bowiem dwutlenek węgla i wiele toksycznych substancji,
które mogą być przyczyną chorób układu
oddechowego, układu krążenia i układu
kostnego, alergii, chorób oczu, a nawet
nowotworów.

Unoszący się nad drogami dym stanowi
poza tym znaczne zagrożenie dla ruchu
samochodowego, gdyż znacznie pogarsza
widoczność na jezdni, stanowiąc często
przyczynę kolizji i wypadków drogowych.
Wypalanie to barbarzyństwo
wobec przyrody

O FE RTA

Wypalanie pół, łąk i działek to działa-

nie wobec przyrody
noszące cechy barbarzyństwa. Dlaczego? Wskutek
wypaleń zniszczone zostają nie tylko trawy, chwasty
i pozostałości po
żniwach, lecz także
pożyteczne zwierzęta i rośliny, co w rezultacie powoduje
zanieczyszczenie powietrza i zniszczenie
całego ekosystemu, który na odbudowanie potrzebuje wielu lat.

Wypalanie jest przyczyną śmierci
zwierząt żerujących na polach i łąkach
oraz zamieszkujących je często ptaków.
W ogniu i dymie giną ptaki (np. kuropatwy, bażanty, skowronki), ssaki (np.
zające, lisy, jeże, kuny, borsuki, małe gryzonie) płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki),
owady (np. mrówki, pszczoły, biedronki) i wiele ważnych dla funkcjonowania
ekosystemu żyjątek (np. dżdżownic).
W efekcie potem nie ma kto zapylać
kwiatów, niszczyć szkodników czy zadbać
o jakość gleby.
Wypalanie? To się nie opłaca!

W Polsce panuje dość powszechna opinia,
że wypalanie to "najtańszy herbicyd". Nic
bardziej mylnego!
Obniżenie jakości gleb

Naukowcy udowodnili, że zniszczenie
ekosystemu na polach i łąkach obniża
żyzność gleby, gdyż niszczy wytwarzaną przez niego próchnicę. Jednorazowe
wypalenie powoduje spadek plonów
o około 5-8 procent, a żeby została
wytworzona nowa warstwa próchnicy
potrzeba nawet pięciu lat.

Dla rolnika jest to więc nieopłacalne,
bo im żyźniejsza gleba, to wyższe plony,
mniejsze nakłady na nawożenie, mniejsza
erozja i konsekwencje powodzi i suszy
(żyzna gleba chłonie i zatrzymuje wodę
jak gąbka).

Sankcje finansowe
Wypalanie traw i pozostałości na polach
jest prawnie zabronione i karalne – regulują to przede wszystkim dwa następujące
akty prawne:

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U z 2018,
poz. 142)
• ustawa z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2017 , poz. 788).

Poza tym rolnikom wypalających łąki
lub pola grozi też odebranie dotacji na
działalność rolniczą.
Co zamiast wypalania?

Szukając alternatyw do wypalania, nie
trzeba się koniecznie uciekać do stosowania szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka oraz drogich preparatów
chwastobójczych, lecz na bieżąco dbać
o swoje tereny uprawne, co polega przede
wszystkim na regularnym wykaszaniu
traw lub/i wypasaniu nań zwierząt.
Słomę uzyskaną po żniwach można
wykorzystać jako podściółkę dla zwierząt,
a zebraną wiosną, młodą zielonkę jako
wartościową, naturalną paszę. Resztki
roślin z łąk i pól można też kompostować
i używać jako nawozu dla swoich roślin.

Warto też poznać ekologiczne zabiegi,
które sprzyjają pożytecznym roślinom
i zwierzętom, aby te w naturalny sposób
podnosiły jakość gleby i pomogły się
nam uporać z chwastami, szkodnikami
i chorobami.
vv www.zarnowiec.pl

Polerowanie i wielostopniowa korekta lakieru
Glinkowanie (pozbywanie się
drobin smoły i asfaltu z lakieru)
Pranie tapicerki
Profesjonalne nakładanie wosków i politur
Powłoki kwarcowe i polimerowe
Polerowanie kloszy lamp
Myjnia ręczna premium
Szykowanie aut na sprzedaż,
zloty, targi i inne eventy
Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej
Ozonowanie (pozbywanie sie przykrych zapachów)
Sprzedaż profesjonalnych
kosmetyków samochodowych

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 28 • tel. 886 886 280
www.motomorfoza.com.pl • e-mail: biuro@motomorfoza.com.pl
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NIE WIEDZĄ, CZY MOGĄ PROWADZIĆ PO PIWIE
– RUSZYŁA KAMPANIA ŚLĄSKIEJ POLICJI
„ALKOHOL NA DRODZE ZABIJA”
Policyjne statystyki potwierdzają, że alkohol na drodze zabija. Zgodnie z najnowszym badaniem ankietowym, przeprowadzonym przez śląską policję w ramach
kampanii społecznej „Alkohol na drodze zabija”, młodzi kierowcy nie wiedzą, ile
alkoholu i kiedy mogą wypić, aby wsiadając za kierownicę, mieć pewność, że są
trzeźwi. Większość z badanych dopuszcza również możliwość prowadzenia pod
wpływem w pewnych określonych okolicznościach.
W 2017 roku doszło do 1201
zdarzeń spowodowanych przez
kierujących i pieszych, będących
pod wpływem alkoholu, w tym
214 wypadków, w których 15 osób
zginęło oraz 232 zostały ranne.

Z badania przeprowadzonego
przez śląską policję w marcu
i kwietniu 2018 r. na próbie 238
kierowców - nie abstynentów,
wynika, że co 3 młody kierowca
wsiada za kierownicę po kilku
godzinach od picia alkoholu, 41
proc. na drugi dzień rano, a 8
proc. bezpośrednio po spożyciu.
Jednocześnie aż 32 proc. badanych przyznaje, że jazda nawet
po jednym piwie nie jest dozwolona; 23 proc. mężczyzn uważa
jednak, że wypicie jednego piwa
jest dozwolone bezpośrednio przed
jazdą samochodem. Co ciekawe,
wśród badanych nie znalazła się
ani jedna kobieta, dla której taka
ilość piwa oznacza bezpieczeństwo
za kierownicą.
Średnia wieku badanych kierowców wyniosła 22 lata, a średnie
doświadczenie za kierownicą to
3 lata.
Jak wynika z ankiet, 24 proc.
kierowców badało i znało tempo
swojego metabolizmu alkoholu,
76 proc. – nie. To czas, w jakim

nasz organizm neutralizuje alkohol, różny u poszczególnych osób.
Jednocześnie ponad połowa (54
proc.) respondentów przyznała, że
znalazła się w sytuacji, w której nie
była pewna swojego stanu trzeźwości, wsiadając za kierownicę.

Jeszcze bardziej alarmujące okazały się odpowiedzi na pytania
o możliwość świadomego prowadzenia samochodu pod wpływem.
Młodzi kierowcy nie wykluczyli
jazdy po alkoholu w niektórych
określonych sytuacjach, wiedząc
oczywiście, że takie działanie jest
niebezpieczne i niezgodne z prawem. Aż 79 proc. byłoby skłonne
złamać przepisy, pomagając osobie
w niebezpieczeństwie lub chorej,
16 proc. – gdy wypiło niewiele,
13 proc. – gdy miałoby do przejechania krótki odcinek, po 8
proc. – gdyby miało pewność, że
nie napotka patrolu policji, gdyby
nie miało pewności, że alkomat
coś wykaże, oraz gdyby musiało
się przyznać bliskiej osobie, np.
rodzicom, że jest pod wpływem
alkoholu.
– Te wyniki nie rokują dobrze
– mówi kom. Mirosław Dybich
z Wydziału Ruchu Drogowego
KWP w Katowicach – Młodzi
kierowcy biorący udział w badaniu skoncentrowali się w odpowie-

dziach na unikaniu odpowiedzialności za jazdę po pijanemu, a nie
na niebezpieczeństwach, jakie to
zachowanie niesie dla nich oraz
innych uczestników ruchu drogowego

Kampania społeczna śląskiej
Policji „Alkohol na drodze zabija” ma na celu zwrócenie uwagi
wszystkich kierowców oraz osób
jeżdżących z nimi samochodami
na problem bezpieczeństwa i zero
tolerancji dla jazdy pod wpływem.
W pierwszej odsłonie kampanii
przeprowadzono badania, aby
sprawdzić stan wiedzy i świadomości kierowcówna ten temat. Dalsze
etapy kampanii przewidują między
innymi prowokację z udziałem
osoby udającej nietrzeźwą oraz
osób postronnych.

vv slaska.policja.gov.pl

• Ogrodzenia • Gabiony • Bramy • Automatyka •
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •
• OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
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Informacje

W JAKI SPOSÓB EUROPEJSKIE FUNDUSZE
POMAGAJĄ MIESZKAŃCOM POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
W ZDOBYWANIU PRACY I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO?
ProBiznes - nasze doświadczenia
w powiatach sąsiadujących.
Firma ProBiznes realizuje projekty współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego od 2014 roku. Właścicielka
- Pani Marta Krawczyk zawsze stawiała na inicjatywy o głębokim
aspekcie społecznym: w latach 2014-2015 realizowała projekt pn.
Budownictwo z przyszłością, którego celem było przybliżenie
śląskim przedsiębiorcom idei proekologicznych w prowadzeniu
firmy. Od 2015 roku firma ProBiznes aktywizuje pracowników firm
z powiatu olkuskiego poprzez udział w szkoleniach branżowych
realizowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

obustronne, uczestnictwo w stażu pozwoliło pracodawcy na
późniejsze zatrudnienie już sprawdzonych, gotowych do pracy
osób. Na chwilę obecną 54 osoby pracują, a pracę zdobyły
dzięki staraniom pośrednika pracy i życzliwych mentorów, jak
również, i przede wszystkim, własnej aktywności. Osiągnięcie
tak wysokiego wskaźnika zatrudnienia w projekcie możliwe
jest dzięki szerokiej i ugruntowanej współpracy firmy ProBiznes z lokalnymi pracodawcami. Nie bez znaczenia jest fakt, że
Właścicielka i zatrudniona kadra zna specyfikę lokalnego rynku
pracy, co przekłada się na proponowanie działań adekwatnych,
do potrzeb poszukujących zatrudnienia.
Działamy dalej, bo warto!

Prospołeczne inicjatywy
– projekt „Bo jak nie my, to kto?”

„W projekcie skorzystałam ze stażu. To był początek mojego
Od 2016 Pani Marta skupiła się na kolejnej inicjatywie prospołecz- powrotu na rynek pracy po urodzeniu dzieci i długiej przerwie nej - wprowadzeniu na rynek pracy młodych, przedsiębiorczych dezaktywizacji zawodowej. Upłynęły kolejne miesiące, pracuję
kobiet, które z powodów środowiskowych, nie mogły wcześniej nadal. Cieszę się, że dostałam taką szansę i… że sama sobie
dałam taką szansę” - Małgosia, lat 40, mama 2 synów.
podjąć zatrudnienia.

Zainspirowani pozytywnym oddźwiękiem kończącego się projektu „Bo jak nie my, to kto?” zespół ProBiznesu opracował
W projekcie „Bo jak nie my, to kto?” wzięło udział 110 uczestnikolejne projekty, które odpowiadają potrzebom szczególnych
czek – były to kobiety w różnym wieku (pow. 30 r.ż.), z różnym
grup odbiorców.
bagażem doświadczeń, zarówno zawodowych, jak i życiowych. Co
je połączyło? Na pewno chęć dokonania zmiany w swoim życiu. Władze powiatu popierają te działania i bardzo pozytywnie
Dla niektórych z nich samo przyjście do projektu oraz systema- oceniają ich pro społeczny charakter.
Wymierne efekty.

tyczne spotkania ze specjalistami (psychologiem, mentorem,
doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy) okazały się niezwykle
pomocne w nabraniu większej pewności siebie i sprzyjały lepszemu poznaniu siebie: swoich możliwości, chęci, motywacji.
Niektóre potraktowały spotkania jako okazję do przyjrzenia się
temu, co w ich życiu najbardziej się liczy i do czego tak naprawdę dążą. Część uczestniczek z niecierpliwością oczekiwała na
realizację szkoleń zawodowych, by chłonąć dodatkową wiedzę
z zakresu np. podstaw księgowości czy stylizacji paznokci. Największe zainteresowanie uczestniczek wzbudziła propozycja
wzięcia udziału w płatnych stażach zawodowych, 52 kobiety
skorzystały z tej możliwości, co istotnie wzmocniło ich pozycję
w roli kandydata na rynku pracy. Satysfakcja i zadowolenie było

„Uwierz w siebie, to Twój czas!”

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja do projektu „Uwierz w siebie, to twój czas!”, w którym bezpłatnie mogą uczestniczyć
mieszkańcy powiatu zawierciańskiego.
Projekt oferuje uczestnikom: szkolenia zawodowe i komputerowe, płatne staże, pośrednictwo pracy, psychologiczne wsparcie
grupowe i indywidualne oraz identyfikację indywidualnych
potrzeb uczestników.

ZAWIERCIAŃSKA MAJÓWKA
- PROGRAM
1 MAJA – WTOREK
TERENY REKREACYJNE - KROMOŁÓW
• 16:00 – Oficjalne otwarcie
• 17:15 – Kadryl na koniach - sekcja sportowa
Jurajskiego Szwadronu Kawalerii im. Króla Jana III
Sobieskiego
• 17:30 – Towarzystwo Sympatyków Kromołowa

• 17:45 – Dziecięce Studio Artystyczne
• 18:15 – JOY DANCE
• 19:40 – KAROL HADRYCH
• 20:35 – GESEK
• 22:00 – PROJEKT
Bezpłatna linia autobusowa na trasie Zawiercie - Kromołów - Zawiercie (trasa linii 5).
Szczegółowe godziny odjazdu
IMPREZY SPORTOWO – REKREACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ OSiR

• 10:00-14:00 – Bezpłatne udostępnienie krytej pływalni dla dzieci i młodzieży szkolnej (kryta pływalnia
OSiR)
• 10:00-12:00 – Gry i zabawy w wodzie dla dzieci i młodzieży szkolnej (kryta pływalnia OSiR)
• 10:00-13:00 – Turniej tenisa ziemnego dla dzieci (korty
OSiR, ul. Moniuszki 10)
• 10:00 – Turniej piłki nożnej dla dzieci – boisko ze
sztuczną nawierzchnią OSiR – orzeł (ul. Moniuszki 10)
• 10:00 – Turniej Streetball (koszykówka dwuosobowa)
kat. Open (boisko wielofunkcyjne, ul. Wierzbowa)

• 10:30 – Honorowy bieg „biało-czerwony”, inaugurujący obchody upamiętnienia 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości – jedno okrążenie po
koronie stadionu (560m)
• 10:30 – Wyścigi rowerowe - Stadion OSiR (ul. Moniuszki 10)
• 10:30 – Turniej tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych
- Hala OSiR III (ul. Piłsudskiego 73A)
• 12:30 – Turniej unihokeja na rolkach - boisko asfaltowe OSiR (ul. Moniuszki 10) – wymogiem do wzięcia
udziału jest posiadanie kasku ochronnego

3 MAJA – CZWARTEK
PLAC TEODORA STOSIKA
• 9:45 – Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytu- • 10:30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny – Bazylika
cji 3 Maja
Mniejsza p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
MAJÓWKA W BIBLIOTECE – MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAŁACYKU SZYMAŃSKIEGO
• 10:00-14:00 – Kiermasz książki używanej
• 10:00-12:00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci (zakładki patriotyczne w barwach biało-czerwonych – czytelnia)
PARKING MOK „CENTRUM”
• 16:00 – CIERHEŃ
• 17:00 – FOLKY BAND
• 18:15 – TEDI BAND

• 19:30 – LECH KIS STAWSKI
• 20:45 – CAMASUTRA

PONADTO ATRAKCJE DLA CAŁYCH RODZIN: MINI WESOŁE MIASTECZKO I GASTRONOMIA

Informacje i zgłoszenia w siedzibie Biura Projektu:
ProBiznes Marta Krawczyk
ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie
tel. 730 004 650
www.probiznes.net.pl
ZAPRASZAMY!

MAJÓWKA Z OSIR ZAWIERCIE

Program imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu w czasie Majówki 2018
1.05.2018
• 10:00 – 14:00 – bezpłatne udostępnienie krytej
pływalni dla dzieci i młodzieży szkolnej – kryta
pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
• 10:00 – 12:00 - Gry i zabawy w wodzie dla dzieci
i młodzieży szkolnej - kryta pływalnia OSiR ul.
Pomorska 61
• 10:00 – 13:00 – Turniej tenisa ziemnego dla dzieci
– kat. czerwona – korty OSiR ul. Moniuszki 10
• 10:00 – Turniej piłki nożnej dla dzieci kat. do 3 kl.
SP i od 3 kl. SP – boisko ze sztuczną nawierzchnią
OSiR – orzeł – ul. Moniuszki 10
• 10:00 – Turniej Streetball (koszykówka dwuosobowa) kat. Open – boisko wielofunkcyjne ul. Wierzbowa
• 10:30 - Honorowy bieg „biało – czerwony”, inaugurujący obchody upamiętnienia 100–lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości – jedno okrążenie po koronie stadionu (560 m). W biegu mogą wziąć udział
wszyscy chętni zarówno dzieci jak i dorośli. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
*Prosimy o udział w biegu w białych lub czerwonych koszulkach.

• 10:30 – Wyścigi rowerowe – stadion OSiR ul. Moniuszki 10
-- Kat. klasy 5 – 6 chłopcy
-- Kat. klasy 5 – 6 dziewczęta
-- Kat. klasy 3 – 4 chłopcy
-- Kat. klasy 3 – 4 dziewczęta
-- Kat. klasy 1 – 2
-- Kat. klasa 0
-- Kat. Przedszkolaki starsze
-- Kat. Przedszkolaki młodsze – czterokołowce
* start kategorii wg podanej wyżej kolejności, następuje bezpośrednio po skończeniu rywalizacji w kat. wyżej

• 10:30 – Turniej tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych – hala OSiR III ul. Piłsudskiego 73A
Mecze rozgrywane będą w trzech kategoriach: kat. klasy 1-3 SP, klasy 4-7 SP oraz kat. Open
* Prosimy o dokonanie zgłoszeń do 30.04.2018 , SMS na numer: 72 411 04 13 lub mail: osir@osir.net.pl

• 12:30 – Turniej unihokeja na rolkach – boisko asfaltowe OSiR ul. Moniuszki 10
Warunkiem wzięcia udziału jest posiadanie kasku.
* W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych imprezy OSiR mogą zostać odwołane.
** Bezpłatne udostępnienie krytej pływalni dla dzieci i młodzieży szkolnej za okazaniem legitymacji.
Udział we wszystkich zajęciach za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego
– wzór oświadczenia zgody do pobrania na stronie: www.osir.net.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału ;)
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SYN_OPTYK
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KĄCIK KULINARNY

PODWÓJNA KORZYŚĆ
PRZEPIS
NA ŚNIADANIE,
ul. 3-go Maja 15 (obok
salonu Orange)

Podopieczni ZK w Ciagowicach będą pracowali na rzecz Gminy Zawiercie. Zastępca Prezydenta
ul. 3-go
Maja
15 Popiel
(obok salonu
Orange)
Miasta Zawiercie ds. Społecznych
Teresa
Mucha
i Dyrektor
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
(obok(obok
salonu
salonu
Orange)
Orange)
(obok salonu Orange)
podpisali z kierownictwem ZK w Wojkowicach, któremu podlega placówka w Ciągowicach umowę
w myśl której osoby odbywające karę będą pracować w formie wolontariatu na rzecz naszego
Czy Ty też już masz dosyć kanapek na śniadanie, czasami ? Ja ogólnie tak mam, wolę na
miasta, a konkretnie będą pracować dla ZGM.
śniadanie coś ciepłego coś różnorodnego, a nie ciągle kanapki ;) rodzina moja ma troszkę

SZYBKIE
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ul. 3-go
MajaMaja
15 15 DO ZROBIENIA I SMACZNE
ul. 3-go Maja 15

ul. 3-go Maja 15

Umowa została podpisana na razie do(obok
końca br.
niemniej
salonu
Orange)
zawiązanie tej współpracy niesie za sobą wiele korzyści.
Wykonywania prac społecznych to dobra metoda resocjalizacji i „droga powrotu do normalnego i odpowiedzialnego
(obok
(obok
salonu
salonu
Orange)
Orange)
salonu
Orange)
funkcjonowania
w społeczeństwie.”
Włączanie
więźniów
w działania na rzecz lokalnych społeczności umożliwia
samorządom pozyskanie stałych i pewnych pracowników,
pozostających pod kontrolą . Część więźniów to fachowcy
w rozmaitych dziedzinach. Metoda resocjalizacji poprzez
pracę jak wskazują badania przynosi same korzyści bowiem
jest to bardzo korzystne finansowo dla samorządów a odbywającym karę pozwala wrócić do normalnego życia przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu.

go
l. 3-go
MajaMaja
15
ok

vv zawiercie.eu

15

inaczej, ale staram się to i u nich zmieniać :) Wtedy patrzę co leży w domu pod ręką i co
z tego mogę zrobić na śniadanie. Podstawowa myśl ma być smacznie i szybko do zrobienia,
ja naprawdę nie lubię stać nad garami ;)
Tym razem w sobotni poranek
zobaczyłam na stole szparagi,
pomidory, pieczarki. Cebulę
i czosnek zawsze mamy w domu,
jajka też ;) I tak powstało to
szybkie i pyszne śniadanie.
PRZEPIS NA ŚNIADANIE
( tu wersja dla 1 osoby )

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 zielone szparagi
1 nieduża cebula
1 ząbek czosnku
1 cienki plasterek boczku
kilka pieczarek
1 pomidor
1 jajko
1 kawałek selera naciowego
sól, pieprz do smaku
1 łyżka oleju rzepakowego
1/2 łyżeczki masła
2 łyżki wody

Szparagom oderwałam zdrewniałe końcówki. Cebulę i czosnek obrałam i drobno pokroiłam.
Pieczarki umyłam i pokroiłam
na połówki. Pomidora umyłam i przekroiłam na pół, jedną
połówkę pokroiłam w kosteczkę,
drugą w ćwiartki. Selera naciowego pokrój w drobne kawałki.
Na rozgrzanej patelni podgrzałam
olej i wrzuciłam na niego boczek
porwany palcami na mniejsze

kawałeczki, cebulę i czosnek oraz
selera naciowego, całość podsmażyłam około 2 minut. Dorzuciłam
szparagi i pieczarki zamieszałam
i zostawiłam na patelni na 3 minuty, potem dorzuciłam pokrojone
w kostkę pomidory i dolałam
wody, całość przykryłam pokrywką na 3-4 minuty. Po tym czasie
podniosłam pokrywkę na środku
patelni zrobiłam miejsce i wbiłam
1 jajko i znowu całość przykryłam
vv Ulla Pałka

pokrywką na kolejne 4 minuty aż
białko jajka się ścięło, doprawiamy
do smaku solą i pieprzem.
Śniadanie .. gotowe :) Kubek kawy
czy herbaty i pełnia szczęścia
o poranku już jest!

Możesz nie dodawać do tego
śniadanie boczku to nie jest mus,
będzie równie znakomicie :)
Smacznego !

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

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •

Realizacja zamówień:

Stypy • Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gratis!

Okulary korekcyjne do pracy
przy komputerze od 169 zł
oraz bezpłatny pomiar ostrości wzroku

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

tel. 518-940-675
POLICJA

ARESZT DLA 21-LETNIEGO PRZESTĘPCY

Do zdarzenia doszło 18 kwietnia br w miejscowości Chruszczobród. Około godz 2.00 w nocy włamywacz skradł z zaparkowanego przed domem peugeota drobne przedmioty o wartości 300 zł. Następnie z założoną na głowie kominiarką
włamał się do budynku mieszkalnego. Trzymając w ręku
siekierę wszedł do jednego z mieszkań gdzie zabrał 3 telefony
komórkowe i portfel. Hałas obudził śpiącą kobietę, która
zaczęła krzyczeć. Z pomocą przyszli pozostali domownicy.
Mężczyzna był agresywny i groził im siekierą. Ujęty włamywacz trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia śledczy
przeszukali jego mieszkanie znajdując kilkanaście działek
marihuany. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, na wniosek policjantów i prokuratora, zawierciański
sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.
Sprawcy grozi teraz do 10 lat więzienia.

POSZUKIWANY DOMINIK PACZKOWSKI

Policjanci z Zawiercia poszukują 27-letniego Dominika
Paczkowskiego, podejrzanego o pobicie z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Poszukiwany mężczyzna ma
około 170 cm wzrostu, ma średnią sylwetkę i ciemne proste
włosy. Na obu ramionach i lewej łydce posiada tatuaże.
Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca
jego pobytu prosimy kierować pod nr tel. 32 67 38 255 lub
tel. alarmowy 112.

KTO ROZPOZNAJE TEGO MĘŻCZYZNĘ?

Do zdarzenia doszło 9 marca 2018 r. w sklepie przy ul.
Leśnej oraz w sklepie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
w Zawierciu. W obu przypadkach łupem złodzieja były
gry do konsoli PS4. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery sklepowego monitoringu . Każdy, kto rozpoznaje tego
mężczyznę lub ma jakiekolwiek informacje mogące pomóc
w jego identyfikacji, proszony jest o kontakt osobisty lub
telefoniczny z policjantami prowadzącymi sprawę tel. (32)
67 38 255 lub (32) 67 38 280 . Informacje można także
przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl . Do dyspozycji jest
również formularz „Powiadom nas” zamieszczony na stronie
internetowej Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.
W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość

NIELEGALNY TYTOŃ I PAPIEROSY

Policjanci z Komisariatu Policji w Szczekocinach
ustalili, że na terenie jednej z posesji w miejscowości Lgota Murowana sprzedawane i przechowywane są papierosy bez polskich znaków
akcyzy. W ramach wykonanych czynności policjanci zatrzymali także 47-letniego mężczyznę,
który wyszedł z posesji z zakupionym wcześniej
tytoniem. W toku dalszych przeszukań miejsca
zamieszkania 44-letniej kobiety ujawniono 715
paczek papierosów oraz ponad 12 kg tytoniu.
Aktualnie policjanci ustalają wartość uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa. Kodeks Karny
Skarbowy przewiduje dla sprawczyni tego czynu
grzywnę lub nawet do 3 lat więzienia.

KOLIZJA NA ULICY APTECZNEJ

Na miejsce kolizji zostali skierowani przełożeni
policjantów biorących udział w tym zdarzeniu
i Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Wszystkie czynności prowadzone były pod
osobistym nadzorem prokuratora. Radiowozem
kierował policjant z Wydziału Prewencji KPP
w Zawierciu. Przeprowadzone badania wykazały, że uczestnicy kolizji byli trzeźwi. Na miejscu
wykonano oględziny i sporządzono wymaganą
dokumentacje. Według wstępnych ustaleń kierujący radiowozem skręcał w lewo wjeżdżając na ul.
Marszałkowską. Jadący na wprost 73-letni rowerzysta uderzył w bok oznakowanego samochodu
służbowego. Mężczyzna doznał ogólnych stłuczeń
i po udzieleniu pomocy medycznej opuścił szpital.

ARESZT DLA PODPALACZA

Do pożaru około godz 11.00 w miejscowości Wysoka.
Z wielorodzinnego budynku ewakuowano 5 osób. Na
szczęście nikt nie ucierpiał. Bezpośrednio po zdarzeniu
policjanci z Łaz zatrzymali 46-letniego mężczyznę, podejrzanego o umyślne podpalenie wielorodzinnego budynku.
Jest to osoba bezdomna, która przebywała w jednym
z pomieszczeń tego budynku. Zatrzymany podpalacz
trafił do aresztu. Usłyszał zarzut, za który grozi mu do
10 lat więzienia. Na podstawie zebranego przez śledczych
materiału dowodowego, zawierciański sąd zastosował
wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

http://www.zawiercie.slaska.policja.gov.pl/
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv PIOTRUŚ KRÓLIK
Reżyseria: Will Gluck; Gatunek: Animacja, Familijny, Dubbing; Produkcja: Australia, USA, Wielka Brytania
• 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)

vv AVENGERS: WOJNA BEZ GRANIC
Reżyseria: Anthony Russo, Joe Russo; Gatunek: Akcja/Sci-Fi; Produkcja: USA
• 2018-04-28 17:45 - 3D (Dubbing) • 2018-04-28 20:30 - 2D (Dubbing) • 2018-04-29 17:45 - 3D (Dubbing)
• 2018-04-29 20:30 - 2D (Dubbing) • 2018-04-30 17:45 - 3D (Dubbing) • 2018-04-30 20:30 - 2D (Dubbing)
• 2018-05-01 17:45 - 3D (Dubbing) • 2018-05-01 20:30 - 2D (Dubbing) • 2018-05-02 17:45 - 3D (Dubbing)
• 2018-05-02 20:30 - 2D (Dubbing) • 2018-05-03 17:45 - 3D (Dubbing) • 2018-05-03 20:30 - 2D (Dubbing)
• 2018-05-04 17:00 - 3D (Dubbing) • 2018-05-04 19:45 - 2D (Dubbing) • 2018-05-05 17:00 - 3D (Dubbing)
• 2018-05-05 19:45 - 2D (Dubbing) • 2018-05-06 17:00 - 3D (Dubbing) • 2018-05-06 19:45 - 2D (Dubbing)
• 2018-05-07 17:00 - 3D (Dubbing) • 2018-05-07 19:45 - 2D (Dubbing) • 2018-05-08 17:00 - 3D (Dubbing)
• 2018-05-08 19:45 - 2D (Dubbing) • 2018-05-09 17:00 - 3D (Dubbing) • 2018-05-09 19:45 - 2D (Dubbing)

WÓJ!

POSTAW NA ROZ

SKUTECZNA R

EKLAMA

DLA TWOJEGO BIZNESU

!

DOSTĘPNA W 35 M
IEJSCOWOŚCIACH

Galeria ZAWartE
Miejski Ośrodek Kultury "Centrum"
Wernisaż: 27 kwietnia (piątek), godz. 17:00
Maj 2018 – wystawa plastyczna „Barwy Prowincji II”;
Wystawa zbiorowa łącząca prace uczestników warsztatów
artystycznych, prowadzonych przez Fundację „Stara Szkoła”
w Podzamczu, połączona z wystawą poplenerową „Eger 2017”
(Węgry)
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 gwarekzawiercianski@wp.pl

DO SPRZEDANIA

dom w stanie surowym
168 m kw, działka 14 a
w przepięknym widokowym miejscu
w Krzeszowicach
Cena: 475 tys. PLN.

KOMFORTOWY, WYKONANY
Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW
DOM 340 M KW PLUS GARAŻ 54 M KW
W CHRZANOWIE NA PIĘKNEJ 39 A DZIAŁCE
CENA: 1.390 TYS. PLN.

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

tel. 696 595 118

tel. 696 595 118

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.pl

Biuro czynne:

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
29 pokój 41, 32-300 Olkusz
Justyna Kurdyła
510 190 038
gwarekzawiercianski@wp.pl

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 • 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.

Reklamy

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

znajdź nas na

LAWENDOWY

DWOREK

Facebooku
Czynne Pon. - Pt. 700 - 2000
Sob. 700 - 1400
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

tel. 32 646 62 84

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, ﬁrmowe • inne
32-310 Klucze
ul. Boleslawska 53A

796-720-700
602-574-450

www.lawendowy-dworek.pl
kontakt@lawendowy-dworek.pl

/lawendowy-dworek

• Księgi przychodów i rozchodów
• Księgi handlowe
• Ewidencja ryczałtowa
• Rozliczenia VAT, ZUS
Bramy
i drzwi

Okna i drzwi
drewniane

Cen
już o y
89,9 d
0 zł*

• Rozliczenia roczne szybko, tanio i solidnie!
* dla każdego klienta prezent

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

Poczuj wiosnę w cukierni Serdecznie zapraszamy na lody gałkowe i z automatu
Kromołów
ul. Filaretów 6
tel. 603-451-908

Pilica
ul. Plac Mickiewicza 11
tel. 607-449-010

Sezon na pyszne lody oficjalnie otwarty

Myszków
Rynek 5
tel. 667-640-667

* Cena zależna od ilości dokumentów.

Rok zał. 2000
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