
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.

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

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

TEL.: 697 980 401, 697 319 424
Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 111 

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

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

DACHY PRODUCENT
• BLACHY TRAPEZOWE

• BLACHODACHÓWKI

• OBRÓBKI DEKARSKIE

• RYNNY

• AKCESORIA

• TRAPEZOWANIE BLACH

• OBMIARY DACHÓW

• WŁASNY TRANSPORT

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny

REAL
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BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM I DOMÓW:
ALARMY • KAMERY • ANTENY • WIDEODOMOFONY

SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO

OD 23 LAT!!!

tel: 733 749 921

Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

optyk.ogrodzieniec
polub nas na

--5500%% --4400%%
--3300%%

--2200%%

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zyskaj spokój
i atrakcyjną ofertę
U nas ubezpieczysz: samochód,
dom, podróż oraz firmę

Zapytaj naszego agenta
o zniżkę dla Ciebie

Ewelina Dubińska
ul. Piłsudskiego 113, 42-400 Zawiercie
tel. 727 501 724
edubinska@agentpzu.pl
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MIKOŁAJKOWY DŁUGI WEEKEND
Rozpoczęliśmy wielkie odliczanie do świąt Bożego Narodze-
nia! W Zawierciu można liczyć na sporo atrakcji już w pierw-
szy grudniowy weekend. 

Jarmark Świąteczny
Już od 3 do 4 grudnia zapraszamy 
na wydarzenie, które odbędzie 
się na placu św. Jana Pawła II. 
Zachęcamy, by odwiedzić stoiska 
rękodzielników, firm i lokalnych 
restauratorów. Dobra zabawa 
gwarantowana. Organizatorzy 
zadbają o to, by nikt się nie nu-
dził. W programie znalazły się 
konkursy, świąteczne warsztaty, 
występy zawierciańskich szkół, 
przedszkoli, zespołu „Małe 
Zawiercie” i solistów działają-
cych w MOK Zawiercie. Na 
scenie zaprezentuje się zespół 
Tęcza, a gwiazdą wieczoru bę-
dzie Golden Life. Grupa znana 
jest między innymi z hitu „Oprócz 
błękitnego nieba”. Widzimy się: 
3 grudnia (startujemy o 14, a im-
preza potrwa do 20) i 4 grudnia 
(startujemy o 10, a impreza po-
trwa do 20). Kontakt z organiza-
torem: stowarzyszenie.zawiercie.
odnowa@gmail.com

Mikołajki z OSiR-em
5 grudnia sporo atrakcji dla 
najmłodszych zawiercian przy-
gotował OSiR. Chodzi o wyjąt-
kowe mikołajki w hali przy ulicy 
Moniuszki. Szykuje się świetna 
zabawa. Od godziny 10 do 13 
dzieci mogą wziąć udział w świą-
tecznych warsztatach. W pro-
gramie: mikołajkowe animacje 
z wesołymi elfikami, świąteczne 
warkoczyki i malowanie twarzy.

Mikołajki  
z Galerią Stara Łaźnia

6 grudnia Święty Mikołaj nie 
zapomni odwiedzić Galerii Stara 
Łaźnia. Wyjątkowe spotkanie 
z sympatycznym brodaczem 
dostarczy dzieciom wielu pozy-
tywnych emocji. Wydarzenie po-
trwa od 16 do 19. Będą prezenty, 
morze balonów oraz inne świą-
teczne atrakcje, które zapewnia 
m.in. DOLCI oraz Fotobudka 
Zawiercie Fotostory. Można zapi-
sywać się mailowo lub telefonicz-
nie (mail: staralaznia@zawiercie.
eu, nr tel. 505308209), liczba 
miejsc jest ograniczona. Rodzice 
zapisanych dzieci, zobowiązani są 
do przekazania „paczek poczto-
wych” dla Mikołaja do 3 grudnia.
Mikołajki w MOK Zawiercie

Impreza startuje 6 grudnia (po-
niedziałek) o godzinie 17. Nie 

zabraknie świątecznego klimatu. 
Występy artystyczne dzieci 
z zespołu działającego w MOK 
Zawiercie, spotkanie ze specjal-
nymi mikołajkowymi gośćmi - to 
tylko niektóre z przygotowanych 
atrakcji. Nie zabraknie anima-
cji, gier, zabaw świątecznych dla 
dzieci z Fabryką Kreatywności, 
czy mikołajkowego malowa-
nia twarzy. W programie za-
jęcia plastyczno-manualne ze 
Stowarzyszeniem Zawiercie 
Odnowa, zbiórka w ramach akcji 
„Obudź się Karola” oraz warsz-
taty plastyczne z Klubem Ludzi 
Twórczo Zakręconych. O godzi-
nie 18.30 będzie można obejrzeć 
świąteczny film dla całej rodziny 
- „Gwiazdka Klary Muu”. MOK 
przygotował bilety w promocyjnej 
cenie - 15 zł.

 v zawiercie.eu

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

CENY OD 30 ZŁ
ZAPRASZAMY!

AlkoNaJurze

Kroczyce, ul. Wieczorka i Surowca 1 • tel. 502 534 628

HOŁ HOŁ HOŁ!
PACZKI

MIKOŁAJOWE
JUŻ CZEKAJĄ

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota od 7.00 do 23.00 • Niedziela od 8.00 do 23.00

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 28 • tel. 886 886 280

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

O
F

E
R

T
A

Informacje
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JUBILEUSZ PRZEWODNIKÓW  
I KRAJOZNAWCÓW

20 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury 110-lecie działalności świętował 
zawierciański Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego, a 55-lecie istnie-
nia obchodził Klub Turystyczny „Ostańce”.
Na czele zarządu zawierciańskiego 
oddziału PTTK im. Aleksandra 
Janowskiego stoi Prezes Andrzej 
Gudyś. Organizacja wkłada wiele 
wysiłku w krzewienie pięknych 
tradycji turystycznych. „Ostańce” 
skupiają pasjonatów krajoznawstwa. 
Obecnie funkcję Prezesa sprawuje 
Władysław Szwaciński.
Uroczystość stała się okazją do wielu 
wyróżnień i odznaczeń:
Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla 
woj. Śląskiego”: Joanna Kuta, Edward 
Wasik.
Wyróżnienie specjalne oddziału 
PTTK: Zdzisław Latacz, Andrzej 
Rudowski.
Uchwałą Zarządu Głównego 
PTTK wyróżniono dyplomem 
i medalem za pomoc i współ-
pracę Urząd Miejski w Zawierciu, 
CMC Poland, Towarzystwo 
Kulturalne im. Tadeusza Kościuszki 
w Szczekocinach i prezesa tego towa-
rzystwa Czesława Orlińskiego.
Z łot a  od zna k a  P T T K „ z a 
pracę z młodzieżą” traf iła do 
Wiesławy Jankowskiej i Tadeusza 
Szwacińskiego.
Srebrna Honorowa Odznaka PTTK 
trafiła do Sławomira Kuty, Marii 
Michałowskiej, Anny Szymańskiej.
Brązowa Honorowa Odznaka 
PTTK trafiła do Anny Bednarskiej, 
Stanisława Dziedzica, Emiliana 
Jaworskiego, Ilony Masłowskiej, 
Mirosława Opiłki, Anny Szal, 

Moniki Szczygieł, Agnieszki Tatarek 
i Jolanty Wójcik.
Dyplom ZG PTTK otrzymali: Jerzy 
Górka, Paweł Jaros, Seweryn Kuzia, 
Wojciech Latacz, Sebastian Lipka, 
Monika Staniaszek Walachnia.
Zasłużeni dla Oddziału PTTK 
Zawiercie: Sławomir Cień, Mariusz 
Golenia, Jerzy Górka, Paweł Jaros, 
Wiesława Jankowska, Seweryn 
Kuzia, Sebastian Lipka, Wojciech 
Latacz, Katarzyna Mazur, Katarzyna 
Nowak, Rafał Pardela, Józef Zielony.

Dyplom Zarządu Oddziału otrzy-
mali Sławomir Cień, Ryszard 
Krzeszowski, Małgorzata Mazur-
Bojanek , Katarzyna Mazur, 
Lucjan Sokołowski. Odznaka 50 
lat w PTTK: Tadeusz Szwaciński, 
Władysław Szwaciński. Odznaka 25 
lat w PTTK: Sławomir Kuta, Ksenia 
Kruk, Sławomir Kruk, Helena 
Maszczyk, Michał Romanek i Maria 
Stróżecka-Gola.

 v zawiercie.eu

BIURO RACHUNKOWE

KOMPLEKSOWEUSŁUGI KSIĘGOWE I PRAWNE

ZAPEWNIAMY:

• Usługi księgowe , KPIR,
KSIĘGI HANDLOWE

• Pomoc przy zakładaniu
spółek z o.o. (podatek 19%)

tel: 793 700 099
ul. Żyły 16, 42-400 Zawiercie

biuro@ksiegowi-doradcy.pl
www.ksiegowi-doradcy.pl

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

Informacje
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CENY
JUŻ OD 10 zł/m2

SZLACHETNA PACZKA 2021. 
POMAGAM, BO TO DAJE MI SIŁĘ!

Niedawno została otwarta baza potrzebujących rodzin zgłoszonych przez 
wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Niemal wszystkie rodziny z naszego 
miasta i okolic w błyskawicznym tempie znalazły Darczyńców. Również 
Prezydent Miasta Zawiercie Łukasz Konarski wspólnie z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Zawierciu wybrali rodzinę w potrzebie, dla której 
zostanie przygotowana paczka.
- Hasło tegorocznej edycji 
Szlachetnej Paczki to: „Pomagam, 
bo to daje mi siłę”. Oznacza to, że 
pomagając, można odmienić życie 
nie tylko potrzebujących, ale także 
i swoje. Pomagamy, by mieć wpływ 
na własne otoczenie, ale ważne by ta 
pomoc dawała rodzinom motywa-
cję do zmiany. Dzięki pomaganiu 
niesiemy dobro, a swoim zaanga-
żowaniem dajemy szansę i nadzieję 
potrzebującym - mówi Katarzyna 
Ferdyn, liderka Szlachetnej Paczki 
z rejonu Zawiercie, Łazy, Poręba.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski 
projekt oparty na współpracy wo-
lontariuszy z potrzebującymi rodzi-
nami i darczyńcami. Wolontariusze 
diagnozują potrzeby rodzin i budują 
z nimi relacje. Z kolei darczyńcy 
dzięki pracy wolontariuszy przy-
gotowują konkretną i dedykowaną 
pomoc, która pozwoli przywrócić 
nadzieję na zmianę i pomóc po-
trzebującym. Jeśli ktoś z Państwa 
chciałby jeszcze dołączyć do akcji 
to zapraszamy na stronę www.szla-
chetnapaczka.pl w zakładkę „Chcę 
pomóc”.

- W ubiegłym roku paczki otrzy-
mało 47 rodzin z naszego rejonu. 
Średnia wartość każdej paczki 
wyniosła 4 tysiące złotych - dodaje 
Katarzyna Ferdyn.

Finał tegorocznej edycji odbędzie 
się 11 i 12 grudnia. Darczyńcy 
mogą przynosić paczki do Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Zawierciu. 
Wydarzen ie zosta ło objęte 
Honorowym Patronatem Prezydenta 
Zawiercia Łukasza Konarskiego.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdro-
wień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta 
wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych.  Obecnie Dzień Życzliwości obcho-
dzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na 
wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to 
apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. 
Przesłanie akcji jest proste: 
bądźmy życz l iw i codzien-
nie, a nie t ylko od święta. 
Pamiętajmy, że pozytywna ener-
gia, którą przekazujemy w świat 
do ludzi, wraca do nas z na-
wiązką. Tego dnia warto uwie-
rzyć, że w każdym z nas drzemią 
niewyczerpane pokłady dobra 
i – tak na próbę – okazać komuś 
bezinteresowną życzliwość.
W Szkole Podstawowej w Gieble 
Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
obchodzony był 24.11.2021 r. 
Był to dzień wyjątkowy; pełen 
uśmiechów, miłych słów, gestów, 
pozytywnych emocji. Obfitował 
w różne atrakcje. 
W naszej szkole dominował 
kolor żółty – kolor optymizmu 
i radości. Szkoła została ude-
korowana  – na holu głównym 
pojawiła się tablica z sympatycz-
nymi, uśmiechniętymi buźkami, 
a w trakcie lekcji wychowaw-
czych uczniowie przygotowali 
kolorowe „łapki” z życzeniami 
i miłymi słowami dla innych 
uczniów. 
Praca ta sprawiła wszystkim 
uczniom wiele radości i uśmie-
chu. Pamiętajmy, aby życzliwość  
w naszym życiu była obecna co-
dziennie, a nie tylko od święta.

Niech zatem podsumowaniem 
tego dnia także będzie rymo-
wana zachęta do życzliwości.

„Gdy listopadowa plucha
Zacznie nam humory ważyć,
niech podnosi Twego ducha

myśl co mogłoby się zdarzyć,
gdyby każdy – mały, duży
dobre chęci wykazywał,

pragnął innym chętnie służyć
i życzliwość okazywał”.

 v ogrodzieniec.pl

Reklama
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SUKCESY MŁODEJ PŁYWACZKI
Klub Sportowy Victoria Zawiercie może pochwalić się ogromnymi sukcesami 
swojej zawodniczki. 14-letnia Anna Machno znakomicie zaprezentowała się 
w swojej kategorii wiekowej na Mistrzostwach Śląska w pływaniu.
Młoda zawodniczka zdobyła aż 6 
medali. Wśród wyróżnień znalazły 
się: Mistrzostwo Śląska w konku-
rencji 100 m stylem grzbietowym, 
wicemistrzostwo w konkurencjach: 
100 m stylem zmiennym, 50 m sty-
lem grzbietowym, 50 m stylem mo-
tylkowym, 50 m stylem dowolnym 
i brązowy medal w konkurencji 100 
m stylem motylkowym. Zawody 
odbyły się od 11 do 13 listopada 
w Gliwicach.
Ogromne gratulacje dla utalentowa-
nej pływaczki oraz trenera Roberta 
Żesławskiego.

 v zawiercie.eu

PRZYWIEŹLI KOLEJNE MEDALE
16 medali i tytuł najlepszego zawodnika w kategorii dzieci dla Jakuba 
Kijasa – tak w dużym skrócie można podsumować występ zawodników 
klubu Kickboxing Małpka Zawiercie podczas zawodów International Open 
Taekwondo Championships Polish Open CUP w Opolu.
Medale zdobyli:
• Jakub Szpala: II miejsce semi 

contact , I I I miejsce l ight 
contact;

• Jakub Kijas: I miejsce tempówki, 
tytuł najlepszego zawodnika, 
I miejsce techniki specjalne 
i I miejsce semi contact;

• Alan Kijas: I miejsce techniki 
specjalne, I miejsce tempówki, 
I miejsce soft stick;

• Emilia Baran: II miejsce semi 
contact;

• Nikola Langner: I miejsce tech-
niki specjalne, I miejsce semi 
contact, III miejsce tempówki;

• Jakub Rynka: III miejsce soft stick;

• Julia Rynka: I miejsce semi con-
tact, III miejsce techniki specjalne, 
II miejsce tempówki.

 v zawiercie.eu

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
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INTERNETOWA GIEŁDA
części w Twojej kieszeni • Sprzedawaj i Kupuj
KROK 1
DODAJ OGŁOSZENIE I OPISZ
W FORMULARZU,
CZEGO SZUKASZ

KROK 2
TWOJE OGŁOSZENIE TRAFI
DO WIELU SPRZEDAWCÓW.
TERAZ WYSTARCZY
POCZEKAĆ NA OFERTY

KROK 3
WYBIERZ
NAJLEPSZĄ
DLA SIEBIE
OFERTĘ!
NIE TYLKO
TANIO, ALE TEŻ
BLISKO I SZYBKO

KROK 4
SKONTAKTUJ SIĘ
ZE SPRZEDAWCĄ
I SFINALIZUJ
TRANSAKCJĘ

WWW.MOTOSZROCIK.PL

JAK TO DZIAŁA?
ZOBACZ JAK HANDLOWAĆ NA NASZEJ GIEŁDZIE

ŚWIETNE WYSTĘPY ZAWODNIKÓW Z ZAWIERCIA
Hubert Marcisz przyzwyczaił nas już do swoich sukcesów. Podczas listopadowej 
odsłony Ligi K-1 Rules Battle of Warriors w Krakowie znów zwyciężył. - Nasz zawodnik 
kolejny raz pokazał przeciwnikom, kto rozdaje sportowe karty w ringu. 
To była mocna walka – mówi szko-
leniowiec klubu KickBoxing Małpka 
Zawiercie Paweł Stolarski.
Na tym nie koniec. Także IV 
Świętokrzyski Turniej Kickboxingu 
LOW KICK & KICK LIGHT 
w Skarżysku-Kamiennej okazał 
się szczęśliwy dla zawodników 
z „Małpki”.
 Wyniki:
• Kacper Kijas -  

2 miejsce (kick light)  
i 2 miejsce (low kick),

• Zuzanna Lipowicz -  
3 miejsce (kick light).

 v zawiercie.eu

Porębska szkółka piłkarska kończy sezon
Ćwiczą wiele godzin w tygodniu, bo nie jeden z nich marzy o karierze w stylu Roberta 
Lewandowskiego. Porębska Szkółka Piłkarska gromko zakończyła bieżący sezon.
To ich konik. Dla piłki nożnej są 
w stanie zrezygnować z gier kompu-
terowych i spotkań z kolegami. I choć 
mają po kilkanaście lat, marzeniami 
już wybiegają daleko w przyszłość. 
Marzą, by na boisku kopać jak 
Lewandowski, Ronaldo albo Messi. 
- Na murawie ćwiczą godzinami. 
Chłopaki ze Szkółki Piłkarskiej 
Orlika w Porębie naprawdę mają 
motywację - przyznawał wielokrot-
nie Robert Bijak, Lokalny Animator 
Sportu.
16 listopada na terenie porębskiego 
Orlika odbyła się impreza dedyko-
wana młodym piłkarzom.  - Było 
to oficjalne zakończenie sezonu dla 
naszych zawodników - podkreśla 
Bijak. Nie zabrakło pucharów i upo-
minków, a także burmistrza naszego 
miasta Ryszarda Spyry, który wręczył 
młodzikom nagrody.

- Dziękujemy włodarzowi Poręby, 
a także przewodniczącej Rady 
Miasta pani Elżbiecie Kołodziej, 
pani radnej Barberze Goli, panu 
radnemu pow iat u K a rolow i 
Hadrychowi za ufundowanie pu-
charów, nagród i upominków - pod-
kreśla Lokalny Animator Sportu. 
Serdeczne dziękuje również pani 
Malwinie Bartlińskiej za sponso-

ring imprezy. - Dziękuję wszystkim 
za zaufanie, a przede wszystkim za to 
że jesteście, bo dla mnie to zaszczyt 
prowadzić zajęcia z tak wspaniałą 
ekipą Do zobaczenia w nowym se-
zonie - mówił Robert Bijak.

 v umporeba.pl
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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.

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

1.12 - 2.12 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64 

3.12 - 4.12 Apteka ul. Reyminta 1 32 670 78 21

5.12 - 6.12 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

7.12 - 8.12 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

9.12 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61 

10.12 Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

11.12 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

12.12 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

13.12 - 14.12 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

15.12 - 16.12 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03

17.12 - 18.12 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

19.12 - 20.12 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

21.12 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

22.12 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

23.12 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

24.12 Wigilia Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

25.12 Boże 
Narodzenie Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

26.12 II Dzień 
Świąt Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

27.12 - 28.12 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

29.12 - 30.12 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

31.12 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61 

Potrzebujesz test PCR? Zrobisz go u Nas,
Wyniki w 24h z tłumaczeniem na wyjazd za granicę

ul. Kromołowska 4, 42-400 Zawiercie,
www.biomed-zawiercie.pl • tel.: 532 072 710

KOMORA HIPERBARYCZNA
NOWOCZESNA TERAPIA TLENOWA

Hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT) jest bezbolesnym
i bezinwazyjnym zabiegiem, w którym przebywasz i oddychasz
w środowisku o zwiększonym ciśnieniu i zawierającym większą
ilość tlenu.

REHABILITACJA,
FIZJOTERAPIA I FIZYKOTERAPIA

oraz Fala Uderzeniowa
PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE

KLINIKA WITAMINOWA
KROPLÓWKI WITAMINOWE

Od wielu lat można było usłyszeć, że tylko celebryci mogą sobie
pozwolić na tego typu formy regeneracji i pielęgnacji, jednak
nasza firma przeczy tym pogłoskom, proponując każdemu
orzeźwiającą sesję z wykorzystaniem kroplówek witaminowych.

GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE
Wszelkiego typu badania diagnostyczne,

także 15 minutowe testy antygenowe na Covid-19

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada będą mogły 
skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą 
się do wybranego punktu szczepień.
Do tej pory uprawnieni do bezpłat-
nych szczepionek byli m.in. medycy, 
farmaceuci, nauczyciele, żołnierze 
czy seniorzy. Prawo to od 23 listo-
pada będą miały wszystkie osoby do-
rosłe – to efekt podpisanej przez mi-
nistra zdrowia Adama Niedzielskiego 
nowelizacji rozporządzenia w sprawie 
metody zapobiegania grypie w sezo-
nie 2021/2022.
- Zależy nam na tym, by jak najwię-
cej Polaków chciało i mogło ochro-
nić się przed grypą, dlatego od 23 
listopada rozszerzamy grupę, która 
będzie miała możliwość przyjęcia 
bezpłatnej szczepionki. Zwiększamy 
także liczbę szczepionek w aptekach 
-  podkreśla szef resortu zdrowia.
Jak dodaje, jest to szczególnie ważne 
w czasie trwającej czwartej fali pan-
demii COVID-19.
Sezon grypowy zaczął się w paź-
dzierniku i zbiegł się z kolejną falą 
wzrostu zakażeń koronawirusem, 
dlatego zdecydowaliśmy, że każdy 
dorosły będzie mógł zadbać dodat-
kowo o swoje zdrowie, wystarczy, że 
zgłosi się na szczepienie do wybra-
nego punktu szczepień - wskazuje 
minister zdrowia
Zgłoszenia w dowolnym punkcie 
szczepień i bez recepty

Osoby, które chcą skorzystać z bez-
płatnego szczepienia, nie muszą mieć 
recepty na szczepionkę. Wystarczy, 
że zgłoszą się do wybranego punktu 
szczepień i umówią termin. 
Mapa ponad 3000 punktów, w któ-
rych można wykonać szczepienie 
przeciw grypie, znajduje się na stro-
nie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/
szczepienia-na-grype.
Na szczepienie powinny się zgłaszać 
osoby bez objawów ostrej infekcji 
i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić 
przerwy pomiędzy szczepieniami np. 
przeciw COVID-19 i przeciw grypie.
Punkty składają zamówienia do 
RARS
Punkty szczepień mogą zama-
wiać szczepionki przeciwko gry-

pie w Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych (RARS), która na-
stępnie dostarczy do nich dawki. 
W tym roku do Polski trafi łącznie 5 
mln dawek szczepionki. Szczepienia 
będą wykonywane do wyczerpania 
rezerwy lub do 31 marca 2022 r.
Podstawowym zadaniem szczepionki 
przeciwko grypie jest wzmocnienie 
odporności na zakażenie wirusem 
grypy. Szczepienia są skuteczną me-
todą zapobiegania zachorowaniom 
na tę chorobę oraz powikłaniom 
i zgonom.

 v Źródło: gov.pl  
Grafika: freepik.com 
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Świąteczne wypieki - tradycyjnie i bezglutenowo
Święta Bożego Narodzenia większość z nas kojarzy z suto zastawionym stołem, łakociami i pięknie pachnącymi domowymi wypiekami. Ciasta z makiem, 
serniki i świąteczne pierniki urzekają zapachem i kuszą wyglądem. Świąteczne słodkości przybierają różną formę. Jedni wybierają tradycyjne wypieki, 
a inni ze względu na diety lub choroby, stawiają na ich bezglutenowe odpowiedniki. Każde z nich mogą smakować równie dobrze. 

O tradycji wypieków bożonarodzeniowych
Z przygotowaniem wypieków domowej roboty i drobnymi słodkościami 
wiąże się wiele tradycji. Święta Bożego Narodzenia większość z nas po-
strzega jako czas spędzony wspólnie z rodziną. Już w trakcie przygotowy-
wania wigilijnych potraw wszystkie kobiety gromadziły się w kuchni i ra-
zem, w gwarze rozmów i śmiechów, szykowały dania, które pojawiały się 
na stole. Ta tradycja od zawsze łączy wiele pokoleń. W kuchni krzątały się 
dzieci, mamy i babcie, a każda z nich miała ważne zadanie do wykonania. 
Tradycyjne wypieki bożonarodzeniowe są różne dla poszczególnych regio-
nów. Inne łakocie przygotowuje się na południu Polski i inne na zachodzie. 
Ślązacy zajadają się makówkami, podczas gdy na Lubelszczyźnie przyrzą-
dza się kutię. Z każdą potrawą związana jest ciekawa tradycja. Najstarsza 
osoba zasiadająca przy wigilijnym stole, rzucała kutią w sufit. Jeśli się do 
niego przykleiła, zwiastowała szczęście wszystkim domownikom. Wspólne 
zjedzenie makówek miało zagwarantować, że rodzina będzie trzymać się 
razem i żyć w zgodzie. Z kolei świąteczne pierniczki, bez których wielu 
z nas nie wyobraża sobie świąt, są symbolem dobrobytu i szczęścia. 

Świąteczne wypieki od podstaw
Świąteczne wypieki to kilka podstawowych składników. Najważniejszym 
z nich jest mak, który powinien być kilkukrotnie zmielony i dobrej jakości 
ser. Prawidłowo przygotowana masa makowa może służyć za bazę do kilku 
różnych ciast. Tradycyjnie stosuje się mąkę pszenną, ale osoby z nietolerancją 
na gluten mogą z powodzeniem wykorzystać kukurydzianą, gryczaną lub 
ryżową. Jednym z najbardziej aromatycznych składników jest kandyzowana 
skórka pomarańczy, którą można wykorzystać jako dodatek do dekoracji albo 
dodać bezpośrednio do masy z maku lub sera. Bożonarodzeniowe ciasta to 
także mnóstwo bakalii. Orzechy, migdały czy suszone owoce nadają wypiekom 
niepowtarzalnego smaku i aromatu. Nie należy zapominać również o miodzie, 
który nadaje słodyczy i symbolizuje długie, pomyślne życie. 
Przygotowanie bożonarodzeniowych potraw to bardzo intensywny czas. 
Wszyscy krzątają się w kuchni, przyrządzają jednocześnie kilka różnych dań. 
Dlatego warto zainwestować w urządzenie, które odciąży nas w pracy. Dobrym 
rozwiązaniem jest mikser planetarny. Wystarczy dodać wszystkie składniki, 
a ciasto miesza się praktycznie samo. Jego największą zaletą jest duża pojem-
ność misy – mikser planetarny od Ariete z misą o pojemności 5,5 lub 7 litrów 
pozwoli przygotować ciasto nawet dla bardzo dużej rodziny. Co więcej, w tym 
samym urządzeniu możemy przygotować krem albo ubić śmietanę.

Bezglutenowe, ale równie smaczne wypieki
Nietolerancja glutenu wcale nie oznacza, że takie osoby w święta będą 
musiały zrezygnować ze słodkości. Chociaż na polskim stole w przewa-

żającej mierze królują potrawy z glutenem, to dla każdej z nich znajdzie 
się bezglutenowy odpowiednik, który będzie równie smaczny. Ta zasada 
dotyczy również wszystkich wypieków. 
Głównym składnikiem ciast jest mąka pszenna - największy wróg osób z nie-
tolerancją na gluten. Czy sprawia, że trzeba zrezygnować ze świątecznych 
wypieków? Oczywiście, że nie. Wystarczy, że zamienimy ją na mąkę bezglu-
tenową. Może to być mąka ryżowa, kukurydziana czy jaglana. Smak ciasta 
delikatnie się zmieni, co nie oznacza, że będzie gorszy. Odpowiednio dobrane 
składniki mogą stworzyć niebanalną kompozycję, która zachwyci wszystkich 
domowników. Bezglutenowe wypieki mogą bazować na tradycyjnych receptu-
rach, czyli czerpać z nich to, co najlepsze i zawierać odrobinę własnej fantazji, 
która nadaje im nowoczesności. 

Tradycyjne wypieki, znane od pokoleń
W tradycyjnych wypiekach świątecznych nie można brakować kilku 
istotnych składników: miodu, maku, bakalii i sera. To właśnie dzięki 
nim powstają pachnące makowce, pięknie zdobione pierniki, serniki 
królewskie i keksy, które uwielbiają dzieci i dorośli. 
Do najpopularniejszych wypieków, które królują w każdy polskim domu, 
należą cista z makiem. Dawniej wierzono, że mak symbolizuje dobrobyt 
i powiększające się bogactwo. Wariacji na temat wypieków z makiem jest 
wiele. Od prostych w przygotowaniu strucli, poprzez makowce ze słodką 
kruszonką na wierzchu, aż do ciast z makiem i owocami. Jako formę 
zdobienia najczęściej stosuje się lukier z cukru pudru oraz aromatyczną, 
kandyzowaną skórkę pomarańczy. 
Równie często pojawiają się serniki, które można serwować na ciepło lub 
zimno, słodkie miodowce i ciasta czekoladowe. Wielu z nas nie wyobraża 
sobie również świąt bez pierników, które pachną korzennym aromatem 
i mogą być jednocześnie słodką przekąską oraz ozdobą choinkową. 

Bezglutenowy piernik świąteczny
Składniki:

• Mieszanka z mąk bezglutenowych: 100 g ryżowej, po 50 g: 
kukurydzianej, kokosowej, migdałowej, ziemniaczanej,

• 130 g masła,
• 1 łyżka przyprawy do piernika,
• 60 g cukru,
• 130 g miodu,
• 2 łyżeczki sody oczyszczonej,
• 250 ml mleka,
• 2 jaja,
• 2 łyżki jogurtu naturalnego,

• pół szklanki posiekanych orzechów,
• 50 g suszonych śliwek,

Przygotowanie:
Na małym ogniu roztapiamy masło, 
po rozpuszczeniu dodajemy miód, cu-
kier i przyprawę do piernika, dokład-
nie mieszamy. Całość przelewamy do 
misy miksera planetarne,go, dodajemy 
mąki i mieszamy do uzyskania jedno-
litej masy. Dodajemy mleko, jogurt, 
orzechy i jajka. Ponownie mieszamy 
do uzyskania gładkiej masy. Całość 
przelewamy do formy, wstawiamy do 
piekarnika rozgrzanego do 175°C i pieczemy przez około 45 minut. Do 
dekoracji możemy wykorzystać polewę czekoladową albo lukier i kan-
dyzowaną skórkę pomarańczy. 

Tradycyjny keks świąteczny
Składniki:

• 250 g mąki pszennej,
• 180 g cukru,
• 5 jajek,
• 250 g masła,
• pół łyżeczki sody oczyszczonej,
• 1 łyżka mleka,
• ok. 300 g bakalii, trochę zostawić do dekoracji

Przygotowanie:
Przesiewamy przez sito mąkę, oddzielamy 
żółtka od białek i mieszamy sodę z mlekiem. 
Masło ucieramy z cukrem na puszystą masę. 
Cały czas mieszając, dodajemy pojedynczo 
żółtka i mieszamy do uzyskania jednolitej 
masy. Dodajemy przesianą przez sito mąkę. 
Białka ubijamy na sztywną pianę i stopniowo 
dodajemy do masy. Po połączeniu składni-
ków dodajemy sodę wymieszaną z mlekiem 
i bakalie (najlepiej, jeśli wcześniej obtoczymy 
je w mące). Całość mieszamy na wolnych ob-
rotach. Masę przelewamy do formy i wsta-
wiamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C. 
Pieczemy przez około godzinę. Po ostudze-
niu dekorujemy lukrem i pozostałą częścią bakalii. 

KONKURSY, WARSZTATY, ŚWIĄTECZNE 
PODCHODY I CHARYTATYWNE ZBIÓRKI
Młodzieżowa Rada Miasta Zawiercie przygotowała mnóstwo atrak-
cji w ramach Jarmarku Świątecznego. W sobotę 4 grudnia na placu 
św. Jana Pawła II młodzi radni będą organizować konkursy, warsz-
taty, świąteczne podchody i charytatywne zbiórki.
Wśród świątecznych pro-
pozycji Młodzieżowej Rady 
znalazły się:
• Konkurs na „Alternatywną 
Choinkę Bożonarodzeniową” 
(12-16:30) - choinki z surow-
ców wtórnych i niestandar-
dowych materiałów można 
d o s t a r c z a ć  n a  J a r m a rk 
w sobotę 4 grudnia. Komisja 
Konkursowa składająca się 
z młodych radnych oceni 
prace i wręczy nagrody po 
godz .  16 .0 0 .  Sz cz egół y 
k o n k u r s u  z n a j d u j ą  s i ę 
w załączniku,
• Warsztaty zdobienia cho-
inek (11-17) – każdy uczest-
nik otrzyma upominek i bę-
dzie mógł zabrać swoją prace 
do domu,
•  Wa r s z t a t y  z d o b i e n i a 
pierników (11-17) – każdy 
uczestnik będzie mógł skosz-
tować swojego własnoręcznie 
ozdobionego specjału,
•  Gra Miejsk a „Św iąteczne 
Podchody” (12-17) – zadaniem 
uczestników zabawy będzie od-
szukanie czapek Mikołaja na 
podstawie specjalnej mapki przy-
gotowanej na tę okazję. Na biorą-
cych udział w podchodach będą 
czekać wyjątkowe upominki,
• Zbiórka char y tat y wna d la 
Ośrodka Usług Opiekuńczo-
Wychowawczych w Zawierciu 
(11-20) – radni proszą o przyno-

szenie słodyczy dla podopiecz-
nych Ośrodka oraz artykułów 
biurowych i szkolnych (piórni-
ków, plecaków, kredek, zeszytów, 
długopisów itp.). Każdy dobro-
czyńca otrzyma gadżet od Miasta 
Zawiercie,
• Kwesta na leczen ie K ing i 
Różańskiej, nastolatki chorują-
cej na nowotwór złośliwy mózgu 
(11-20) – dobroczyńcy otrzymają 
gadżet od Miasta Zawiercie 

i mogą wspomóc Kingę także 
poprzez zbiórkę na st ronie: 
https://zrzutka.pl/mufxb5 oraz 
l icy tacje na stronie: ht tps://
w w w. facebook .com /g roup-
s/474084457191249/?ref=share.

Tel.: 510 190 038

Pobieramy wymaz w domu pacjenta Wynik w ciągu 24h
Testy robione przez akredytowane laboratorium

� �
�

MASZ OBJAWY CHOROBY?
Chcesz wiedzieć czy chorujesz na koronawirusa?

ZRÓB TEST PCR!

Zadzwoń: 513 130 787
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KRZYŻÓWKA SUDOKU
Poziomo:
3. Zamiast zszywki
7. Tam Adam dał się skusić Ewie
8. Andrucik
9. Daw. młody byczek
10. Sprzęt do transportu rannego
13. Osłaniają szyjki zębów
14. Pot. stuprocentowy mężczyzna
15. Karoq na drodze
18. Na szyi indyka
19. Jednostka mocy (MW)
20. Męskie lub żeńskie, w wierszu
22. Zarys postaci
23. Drzewo liściaste ze skrzydlakami

Pionowo:
1. Rywal Audi i BMW
2. Projekcje filmowe w TV
4. Miejsce na targowisko
5. Pokryte chmurami
6. Płynne ciało
8. Wariant, odmiana produktu
10. Rozbity na polanie
11. Biskwity wojskowe
12. Ozdobne naramienniki u munduru
16. Zaciągnięty w banku
17. Nić do szydła
18. Jan ... Pawluśkiewicz, kompozytor
20. Przed Lwem w zodiaku
21. ... Zedong, b. przywódca chiński

Wypełnij diagram w taki sposób,
aby w każdym wierszu,

w każdej kolumnie i w każdym
z dziewięciu pogrubionych

kwadratów 3x3 znalazło się po
jednej cyfrze od 1 do 9.

Litery na zielonychpolach czytane
odgóry dodołu utworzą hasło.

Powodzenia!

Firma "DEKO" z 20-letnim doświadczeniem,
mieszcząca się w Bukownie przy ul. Kolejowej 37,

zatrudni na atrakcyjnych warunkach :

Kierowców C+E
w ruchu międzynarodowym

Kierunek Niemcy i Kraje Beneluksu, na plandeki
"firanki" (wyjazdy tygodniowe - weekendy wolne)

Mechanika
Samochody ciężarowe i maszyny budowlane.

PRACA !

CV prosimy kierować
na adres email:

lukaszbialas80@wp.pl

Więcej informacji
pod nr tel.:

606-254-375
SZUKASZ PRACY? JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?
Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON: w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa i Rynek Pracy 
Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełno sprawno-
ściami, rozpoczął realizację programu „Pracujemy”.
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepeł-
nosprawnościami Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne 
wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne.
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„SUKCESJA” JOANNA DULEWICZ
Zabytkowa willa, rodzinne spotkanie i morderca, który tylko czeka, aż odwrócisz 
wzrok. Sara Blosh, spadkobierczyni majątku Aleksandrowiczów, organizuje 
w odziedziczonym dworku przyjęcie dla rodziny i znajomych.

Spotkanie przebiega w dobrej atmosferze do chwili, gdy w jednym z pokojów 
na piętrze posiadłości znalezione zostaje ciało Tomasza Wileckiego. Tylko kto 
z obecnych miał motyw, by z zimną krwią zabić znanego biznesmena? 

Po wstępnym przesłuchaniu okazuje się, że odpowiedź na to pytanie brzmi: 
niemal każdy. Komisarz Borys Bulsa rozpoczyna wyścig z czasem. Czy uda mu się rozwikłać 
zagadkę, zanim wszystkie ślady zostaną zatarte? Doskonały thriller psychologiczny, który trzyma 
w napięciu do ostatniej strony!

„EGZEKUCJA” REMIGIUSZ MRÓZ
Minęły trzy miesiące, od kiedy Kordian Oryński zaginął. Przez cały ten czas 
Chyłka robiła wszystko, by go odnaleźć, ale nie natrafiła na żaden ślad. Praw-
niczka nie zamierza jednak się poddawać. 

Aby zapewnić sobie fundusze na dalsze poszukiwania, prowadzi biuro porad 
prawnych i mimo że nie może sama reprezentować klientów przed sądem, 
nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystywała do tego kogoś innego. Jed-
nocześnie stara się doprowadzić do uchylenia decyzji sądu dyscyplinarnego 
o usunięciu jej z zawodu. 

Nic nie wskazuje na to, by w którejkolwiek ze spraw udało jej się odnieść sukces – aż do momentu, 
kiedy zgłasza się do niej policjant oskarżony o zabójstwo cywila….

„PÓŁNOCNY SABAT” AGNIESZKA SORYCZ 

Dalia to dyplomowana zielarka i właścicielka modnej, warszawskiej kluboka-
wiarni Aria. Dzieli swój czas pomiędzy pracę, przyjaciół i brata Branka, który 
jest jej jedyną rodziną. Na początku października podczas pracy na stanowisku 
archeologicznym na Ślęży Branko przepada bez śladu. 

Tydzień później Dalia znajduje w swojej skrzynce pocztowej tajemniczy przed-
miot z notatką prowadzącą do antykwariatu w centrum Warszawy. Gdy poznaje 
właściciela antykwariatu, Radowoja, oraz jego młodszego brata Teowoja, jej 
życie z dnia na dzień się zmienia. To od nich dowiaduje się, że jest słowiańską 
Zaklinaczką i wywołuje klątwę, która od tysięcy lat dziesiątkuje Sabat. W dodatku tym razem 
pojawia się na świecie o sto pięćdziesiąt lat za wcześnie, burząc tym samym rytm wszechświata. 
Łowca tylko czekał na tę okazję.

Choć Dalia dotychczas nie wiedziała nic o swoich umiejętnościach, gotowa jest zrobić wszystko, 
aby uratować Sabat przed zagładą. Odkrywa też, co łączy ją z Teo – mężczyzną, obok którego nie 
potrafi przejść obojętnie, a z którym w każdym poprzednim wcieleniu ginęła od ostrza Łowcy. 
Czy tym razem uda im się stawić czoła niebezpieczeństwu?

WARTO PRZECZYTAĆ Zawsze jest dobry czas na 
inwestowanie w nieruchomości

Nie istnieje coś takiego jak najlepszy czas na inwestowanie w nieruchomo-
ści. Wszystko zależy od tego, czy inwestor dostrzega szansę na wartość 
dodaną realizowanego projektu. „Najlepszy” czas na inwestowanie jest więc 
pojęciem względnym. Zależy m.in. od takich kwestii jak: klimat biznesowy, 
dostęp do finansowania, apetyt na ryzyko czy horyzont czasowy inwestycji. 
Rynek nieruchomości nieustan-
nie się zmienia. Wpływają na to 
warunki ekonomiczne, zaufanie 
konsumentów oraz poziomy po-
daży i popytu. Dziś, mimo że 
ceny nieruchomości rosną, miesz-
kania wyprzedają się niemal na-
tychmiast. Czy to dobry czas, by 
kupować i inwestować na rynku 
nieruchomości?

Nieruchomości  
lekiem na inflację?

Obiektywnie rzecz biorąc, mamy 
obecnie bardzo dobą koniunk-
turę na obrót nieruchomościami. 
Dlaczego? - Po pierwsze, mamy 
olbrzymi popyt wywołany  bra-
kiem jednostek mieszkaniowych. 
Proszę zwrócić uwagę, że wszelkie 
obietnice rządów w ostatnich 20 
latach dotyczące budowy mieszkań 
nie są realizowane w tempie i ilo-
ści wystarczającej, aby wypełnić tę 
lukę. Deweloperzy zaś, ze względu 
na wydłużone procedury oraz 
moce przerobowe, ludzkie i kapi-
tałowe, są w stanie rekompensować 
niedobory mieszkaniowe w ogra-
niczony sposób. Po drugie stale 
rosnąca inflacja każe sporej części 
społeczeństwa znaleźć właściwą 
i bezpieczną przystań dla swo-
ich nadwyżek kapitałowych, a to 
ma bardzo wielki wpływ na po-
pyt. – tłumaczy Michał Chimko, 
współwłaściciel w firmie Horyzont 
Inwestycji. Nieruchomości niejako 

stają się więc gwarantem odpor-
ności na inflacje. Rosnący popyt 
przy nierosnącej podaży powoduje 
wzrost cen mieszkań w dotychczas 
niespotykanym tempie. Ponadto 
bardzo niskie stopy procentowe 
powodują, że trzymanie pieniędzy 
w banku przestaje być w jakimkol-
wiek stopniu atrakcyjne z punktu 
widzenia inwestycyjnego. 

Co dziś najlepiej 
kupować - mieszkania, 
domy a może ziemię? 

Najszybciej wydaje się rosnąć war-
tość gruntów. To wynika z oczy-
wistego faktu, że ziemi nigdy nie 
przybędzie. Duży wpływ na struk-
turę popytu odegrała pandemia 
COVID-19. Ludzie pozamykani 
w swoich małych mieszkaniach, 
bez balkonu, w centrach miast, 
z dwójką dzieci na nauce zdalnej 
masowo chcą uniknąć podobnej 
sytuacji w przyszłości. W razie 

kolejnej kwarantanny lub lock-
downu chęć posiadania własnego 
miejsca do pracy czy nauki oraz 
ogrodu stała się wręcz obsesją.Ten 
dodatkowy czynnik ma bezpo-
średni  i największy wpływ na cenę 
gruntów. Inwestowanie w nieru-
chomości jest przy tym jedną z naj-
bezpieczniejszych form lokowania 
pieniędzy. Co istotne, jako jedyny 
instrument finansowy potrafi wy-
kazać się stosunkowo dużą stopą 
zwrotu w zestawieniu z wysokim 
poziomem bezpieczeństwa. Rynek 
nieruchomości jest też najbardziej 
przewidywalny jeśli chodzi o in-
westowanie. Średnia wartość m2 
mieszkania stale rośnie, więc jeśli 
ma się zdywersyfikowany portfel 
inwestycyjny to jest się zależnym 
tylko od czasu, jaki można lub 
chce się  poświęcić na obsługę 
inwestycji. 

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, domok. 200m kw,
III kondygnacje, z niezależnymiwejściami,

stan surowo zamknięty, położony
w atrakcyjnymmiejscuwChechle z szeroką

44 a budowlaną działką oraz 62 a roli.
Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom180mkw II kondygnacje,
podpiwniczony, z garażem, do

zamieszkania, położony na 6 a. działce,
przygotowany pod prowadzenie

działalności gospodarczej, gm. Bolesław.
Cena:395 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka 35 a z czego 10,6, a to działka budowlana,
pozostały 25 a fragment to las. Działka ma kształt
zbliżony do prostokąta, dojazd drogą asfaltową,

z dostępem do mediów: gaz, prąd, woda, położona
w spokojnym miejscu w miejscowości Ryczówek.

Cena: 135 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 139 aw całości teren obiektów
produkcyjnych, składów imagazynów. Bezpośrednio

przy drodze wojewódzkiej nr 790
z dostępem domediów: prąd, woda,

telekomunikacja, w kształcie kwadratu, położona w
gminie Łazy.

Cena: 389 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka25a, z czegoczęśćbudowlanaok.15a,pozostały
fragmentRola,możliwośćzabudowydwomadomamiz
dostępemdodrogi asfaltowej, pierwsza linia zabudowy,
media: gaz, prąd,woda, kanalizacja, położonawdobrze

skomunikowanymmiejscuwUjkowieNowymgminaBolesław.
Cena: 239 tys. PLN

Chcesz
sprzedać/wynająć

Swój dom,
mieszkanie, działkę
tomiejscenaTwoją

Nieruchomość!

Zapytaj o szczegóły
Tel.: 882554688

DOSPRZEDANIA
domok. 280mkw, II kondygnacje,
podpiwniczony, dowykończenia,
położony na 7,8 arowejwpełni
ogrodzonej działcewwillowej

dzielnicywOgrodzieńcu
Cena: 364 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: 289 tys. PLN

• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• 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”.



10

ŚLĄSCY KRYMINALNI ROZWIĄZALI SPRAWĘ ZAGINIĘCIA 42-LATKI
Sprawa zniknięcia 42-latki w Myszkowie od początku budziła 
wiele wątpliwości. W końcu udało się ją rozwiązać.

9 lipca zaginięcie kobiety zgłosiła policjantom jej siostra. Według 
przekazanych informacji kobieta miała wyjechać białym fordem 
fiestą z gminy Żarki do domu rodzinnego znajdującego się w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim. Od tego czasu nie nawiązała 
jednak kontaktu z rodziną i ślad po niej zaginął. Policjanci od razu 
rozpoczęli poszukiwania kobiety. Stróże prawa sprawdzali różne 
miejsca, gdzie kobieta mogła przebywać, a w mediach pojawiły 
się komunikaty o zaginionej. Mundurowi z Myszkowa zatrzymali 
również jej byłego partnera, aby sprawdzić, czy nie ma związku 
ze zniknięciem 42-latki. Niestety dowody, które na tamten mo-
ment posiadali śledczy, nie pozwoliły na procesowe powiązanie 
39-latka z tą sprawą.

Pięć dni później przy ulicy Łącznej w Zawierciu wędkarz zauwa-
żył w stawie samochód. Na miejscu pojawili się policjanci, któ-
rzy podejrzewali, że auto może należeć do zaginionej kobiety. 
Mundurowi sprawdzili okolicę, a płetwonurkowie skontrolowali 
akwen nie odnajdując żadnych zwłok. Na miejscu pracowali również policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Kato-
wicach, którzy dokonywali specjalistycznych badań, aby sprawdzić, czy w pojeździe znajdują istotne ślady, między innymi krwi. 
Śledczy zwrócili także uwagę na usunięte znaki identyfikacyjne pojazdu m.in. rejestracje, naklejki kontrolne oraz przemalowane 
elementy karoserii, co mogło świadczyć o zacieraniu dowodów przestępstwa. Już wtedy śledczy podejrzewali, że finał tej sprawy 
jest tragiczny i zamieszane są w nią osoby trzecie.

Sprawę przejęli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, 
która nadzoruje śledztwo. Główny trop prowadził stróżów prawa do byłego partnera 42-latki. Mimo że nie odnaleziono ciała kobie-
ty, policyjna intuicja nie pozwoliła kryminalnym spać spokojnie. W międzyczasie 39-latek z gminy Żarki został tymczasowo areszto-
wany wspólnie z innym mężczyzną (byłym już funkcjonariuszem z Zawiercia), jako podejrzani w sprawie narkotykowej i zatrzymani 
przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. W związku z tym, że 39-latek mógł być uzbrojony, w zatrzymaniu uczestniczyli mundurowi 
z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Mężczyźni usłyszeli wówczas zarzuty wewnątrzwspól-
notowego przemytu i wprowadzenia do obrotu co najmniej 100 kilogramów marihuany. Śledczy natomiast cały czas pracowali nad 
sprawą, krok po kroku analizując różne wątki i wykonując szereg czynności w celu rozwiązania zagadki tajemniczego zaginięcia. 
Kluczowe okazało się między innymi sprawdzenie monitoringów na potencjalnej trasie przejazdu kobiety samochodem. Wkrót-
ce policjanci powiązali dwie inne osoby z osobą byłego partnera. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie wczoraj 
38-latka oraz 32-latka z powiatu zawierciańskiego.

Mężczyźni oraz aresztowany wcześniej do innej sprawy były partner kobiety, zostali przesłuchani w prokuraturze. Wkrótce śled-
czy poznali miejsce ukrycia zwłok kobiety. Jak się okazało, została ona zamordowana i zakopana 5 metrów pod ziemią. Mężczyźni 
próbowali również zatrzeć wszelkie możliwe ślady swojego przestępczego działania, dokładnie myjąc samochód i wrzucając go do 
stawu. Policjanci nie dali jednak za wygraną i doprowadzili do finału tej sprawy, który zakończy się dla sprawców w sądzie.

POSZUKIWANY Z ZAKAZEM PROWADZENIA  
POJAZDÓW UCIEKAŁ AUTEM, W KTÓRYM BYŁA MARIHUANA

Policjanci patrolujący Zawiercie zauważyli w rejonie ulicy Bla-
nowskiej samochód. Mitsubishi ruszyło w kierunku innych ulic. 
Stróże prawa podejrzewali, że siedzący wewnątrz pojazdu męż-
czyzna może być poszukiwany. Używając sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych, wydawali polecenia do zatrzymania, jednak 
kierowca nie reagował tylko gwałtownie przyspieszył, próbując 
uciekać przed radiowozem. W rejonie masywu leśnego przy ulicy 
Krzywej, samochód uciekiniera nie mógł już jechać dalej, więc 
mężczyzna spróbował uciec pieszo. Ruszyli za nim policjanci, 
którzy już po 50 metrach go zatrzymali. 

Jak się okazało, 41-latek był poszukiwany, bo nie powrócił do 
zakładu karnego po przerwie w odbywaniu kary. To nie jedyny 
powód, dla którego mężczyzna nie chciał „spotkać się” z poli-
cjantami. Mieszkaniec Zawiercia miał również orzeczony zakaz 
prowadzania pojazdów mechanicznych. To jednak nie przeszka-
dzało mu w kierowaniu samochodem, w którym dodatkowo prze-
woził prawie 50 gramów marihuany. Zachowanie mężczyzny 
wskazywało też, że sam może znajdować się pod działaniem środka odurzającego. Dalsze czynności wyjaśnią, czy rzeczywiście 
kierował samochodem, będąc pod działaniem narkotyków. Mężczyzna wczoraj wrócił za kraty. Teraz dodatkowo odpowie za kolejne 
przestępstwa, których się dopuścił.

DWAJ SPRAWCY PRZEMOCY DOMOWEJ ARESZTOWANI
Zawierciańscy policjanci otrzymali informację o pobiciu kobiety przez męża. 46-latka, 
która była bita po twarzy i szarpana za włosy, czekała na patrol przed domem. W środku 
przebywał agresor. 51-letni mężczyzna będący pod silnym działaniem alkoholu, był 
agresywny. Nie stosował się do wydawanych przez policjantów poleceń. Został zatrzy-
many. Mężczyzna naruszył wydane wobec niego sankcje: zakaz zbliżania się do żony 
i dzieci, a także nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania.

Zatrzymany został także inny mężczyzna, który znęcał się nad swoją partnerką. 28-la-
tek od dłuższego czasu, będąc pod działaniem alkoholu, wszczynał w domu awantury. 
Ubliżał 36-latce, groził jej pobiciem, a nawet pozbawieniem życia. Kobieta bała się go, 
gdyż ją popychał i szarpał, a nawet kopał i bił po całym ciele. Mieszkaniec gminy Ogro-
dzieniec usłyszał już zarzuty.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, sąd podjął decyzje o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn. 51-latek naj-
bliższe 3 miesiące spędzi w izolacji. 28-latek dwa miesiące spędzi za kratami. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat 
więzienia.

KŁUSOWNIK WPADŁ WE WŁASNE SIDŁA
18.11.br policjanci ze Szczekocin otrzymali informację o znalezieniu w miejscowości 
Przyłęk w masywie leśnym dwóch martwych saren. Zwierzęta zostały złapane we wny-
ki. Podczas prowadzonych na miejscu czynności policjanci zauważyli mężczyznę, który 
na widok stróżów prawa zaczął uciekać. Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg. Po 
chwili uciekinier był już zatrzymany. W toku dalszych czynności 40-latek potwierdził 
policjantom, że zakładał wnyki z zamiarem złapania dzikiej zwierzyny. Podczas prze-
szukania domu zatrzymanego, śledczy znaleźli 20 sztuk stalowych linek, podobnych 
do tych, z których wykonane były znalezione w lesie śmiertelne pułapki. Mieszkaniec 
gminy Szczekociny noc spędził w policyjnym areszcie. Dziś będą z nim wykonywane 
dalsze czynności. Za polowanie na wierzęta za pomocą wnyków lub innycg niedozwo-
lonych środków grozi kara do 5 lat więzienia.

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

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.

tel. 730 800 108 
Zawiercie, ul. Żabia 39 (na terenie sklepu Format)

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

ELEKTRONARZĘDZIA • RTV • AGD
SPRZĘT OGRODNICZY

Sklep Angielski Zawiercie 

Chcesz szybko i bezpiecznie
sprzedać/wynająć Swój Dom, Mieszkanie, Działkę?

Zapytaj o szczegóły!

Reklamy
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ul. Króla KazimierzaWielkiego
29pokój 34, 32-300Olkusz

gwarekzawiercianski@wp.pl

GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl

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

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

Kompleksowa obsługa w zakresie
usług księgowych i płacowych.

Księgowość: Świadczymy usługi dla małych i średnich
przedsiębiorstw, spółek prawa cywilnego i handlowego,
indywidualnych osób �izycznych.

Kadry i płace: Zapewniamy Państwu kompleksową
obsługę kadrowo-płacową.

Reprezentujemy Państwa przed organami kontroli: ZUS,
Urzędem Skarbowym, Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza strona internetowa: www.andsour.eu @AndsourKsiegowoscKadryPlace

ANDSOUR Sp. z o. o.
ul. Borowe Pole 69, 42-400 Zawiercie, tel.: (32) 670 35 20, e-mail: biuro@andsour.eu

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 „NASZE MAGICZNE ENCANTO” 
• 03-09.12.2021 godz. 15.00 i 17.00  
• 04.12.2021 godz.11.00, 15.00 i 17.00 
• 05-09.12.2021 godz. 15.00 i 17.00

 v „DZIEWCZYNY Z DUBAJU” 
• 1.12 godz. 19:00 • 3-5.12, 7-8.12 godz. 19:15  
• 6.12 godz. 20:15

 v GWIAZDKA KLARY MUU 
• 6.12 godz. 18:30

 v BO WE MNIE JEST SEKS 
• 10 - 15.12 godz. 17:00 • 16.12 godz. 20:00

 v DOM GUCCI 
• 10 - 15.12 godz. 19:00

 v SPIDER MAN: BEZ DROGI DO DOMU 
• 18-19.12 godz. 15:00, 18:00, 20:45 
• 21-23.12, 28-30.12 godz. 17:00, 20:00

 v MISIEK: EKIPA NA WAKACJACH 
• 31.12 godz. 16:00 • 2-6.01 godz. 16:00

 v SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI 
• 31.12 godz. 17:45

 v MATRIX: ZMARTWYCHWSTANIA 
• 31.12 godz. 20:00 • 2-6.01 godz. 20:00

 v LOKATORKA 
• 2-6.01 godz. 17:45

GwarekZawiercianski

Polub nas na
Facebooku i śledź zawsze

aktualne informacje!

Informacje
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Pon. - Pt. 9.00 - 18.00
Sob. 9.00 - 13.00

Czynne:

AKUMULATORY 
CIĄGOWICE

Sprzedaż • Serwis • Wymiana
Zapraszamy do autoryzowanej

stacji obsługi akumulatorów

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

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

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

USŁUGI ZWYŻKĄ
I MINIKOPARKĄ

21
metrów

+48 608 394 729
+48 608 342 273

Atrakcyjne
ceny!

MOŻLIWOŚĆ
WYPOŻYCZENIA

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

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

Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

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

Reklamy


