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tel. 669 502 000

inż. ŁUKASZ JANECZEK
42-400 ZAWIERCIE , ul. Łośnicka 12

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

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

TURBO-DIESEL-SERVIS

ZAPRASZAMY
NA
WYPRZEDAŻE

tel: 733 749 921
polub nas na

optyk.ogrodzieniec

OD

Świat Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym roku
życzy

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

F.h.u. Kons-Dach

SPRZEDAŻ WĘGLA
Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

Wesołych i spokojnych

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

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

-50%

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

Tel. 728 122 613
DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO
OD 22 LAT!!!

Wesołych
Świąt!
BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM I DOMÓW:
ALARMY • KAMERY • ANTENY • WIDEODOMOFONY
SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zadbaj o to,
co posiadasz

PRODUCENT BLACHY
• BLACHY TRAPEZOWE
• BLACHODACHÓWKA
• OBRÓBKI DEKARSKIE
• RYNNY
• AKCESORIA
• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• WŁASNY TRANSPORT
• REALIZACJA W 24 GODZ.

Dla nas nie jest ważne, co masz,
ale jak ważne jest to dla Ciebie.
Pomożemy Ci zadbać o samochód,
dom, podróż, firmę oraz inne ważne
dla Ciebie rzeczy.

Umów się z agentem PZU
Marcin Dubiński
ul. Piłsudskiego 113, 42-400 Zawiercie
tel. kom. 693 455 625
mdubinski@agentpzu.pl

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny
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HURT - DETAL
FARBY / LAKIERY
PODKŁADY / EMULSJE

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

SILIKONY / SPRAYE
AKCESORIA
LAKIERNICZE I MALARSKIE
KOSMETYKA SAMOCHODOWA

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

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

Kolormax Zawiercie- sprawdź aktualne promocje!
Zawiercie, ul. Widok 1 tel. 510 115 055, 501 278 135, 505 252 936

Moka

• Tarot
• Astrologia
• Grafologia

Magiczny Zaułek
dla Ducha i Ciała

Lubimy pomagać

Kolejna akcja „Szlachetna paczka” przeszła do historii. Tegoroczny
finał odbył się, pomimo trudnej sytuacji sanitarno - epidemiologicznej. Na medal spisali się zarówno wolontariusze, jak i darczyńcy.
- Dzięki tej akcji potrzebujący
wiedzą, że mogą liczyć na pomoc
przed świętami i nie zostaną
sami - podkreślał Prezydent
Zawiercia Łukasz Konarski, jednocześnie dziękując wolontariuszom zaangażowanym w akcję.
Prezydent i pracownicy Urzędu
Miejskiego w Zawierciu w tym
roku przygotowali paczkę dla
poszkodowanej w wypadku samochodowym Karoliny Bebel.

w której po raz kolejny mógł odbyć się finał.

W f inale uczestniczyli także
m.in. Poseł na Sejm RP Danuta
Liderk a Rejonu Zaw ierc ie
Nowicka, Zastępca Prezydenta
- Poręba - Łaz y Katarz y na - W t y m roku by ło ba rdzo
Zawiercia Justyna Miszczyk,
dużo
pracy.
11
wolontariuszy
Ferdyn podziękowała m.in.
Bu r mist r z Poręby Ry sz a rd
darczyńcom i wolontariuszom, odwiedziło 87 rodzin, 47 z nich
Spyra oraz Radni Rady Miejskiej
otrzymało
pomoc.
Nie
sądziMiejskiemu Ośrodkowi Pomocy
w Zawierciu Mariusz Golenia
łam,
że
w
tak
trudnym
czasie,
Społecznej oraz dyrekcji Szkoły
i Jerzy Radosz.
będzie
taki
odzew
mówiła
Podstawowej nr 5 w Zawierciu,
Katarzyna Ferdyn.
v zawiercie.eu

Pulsoksymetry dla mieszkańców

2000 certyfikowanych pulsoksymetrów trafi wkrótce do mieszkańców Zawiercia. To elektroniczne urządzenia służące do pomiaru saturacji.
Dystrybucją pulsoksymetrów zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Straż Miejska
w Zawierciu.

Zawiercie
tel. 515-651-514
www.magicznyzaulek.pl

Sesje: osobiste
telefoniczne
skype

- Urządzenia w pierwszej kolejności otrzymają osoby, które przebywają w izolacji domowej oraz
podopieczni MOPS-u. 100 pulsoksymetrów przekażemy również
do POZ-ów - mówi Prezydent
Zawiercia Łukasz Konarski.
v zawiercie.eu

Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 4/11
tel. 504 853 998

Życzymy Państwu radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku!
POCZTA KWIATOWA
Zamów kwiaty z dowozem
tel.: 504 853 998
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek od 800 do 1900
Sobota od 800 do 1800 • Niedziela od 900 do 1500

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Kwiaciarnia Renata Pasierb

Informacje
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Nowe mieszkania w Zawierciu
W Zawierciu powstanie nowoczesne osiedle. Podpisano umowę, a szacunkowo
ma zostać wybudowanych pięć nowych budynków i około 145 mieszkań. Inwestycja zostanie sfinansowana przez rządowy program budownictwa mieszkaniowego „Mieszkanie dla rozwoju".
Poro z u m ien ie , w ob ec no ś c i
Ministra Michała Cieślaka, podpisali Prezydent Zawiercia Łukasz
Konarski oraz Michał Sroka,
Wiceprezes Krajowego Zasobu
Nieruchomości.

- Zawiercie to nowy punkt na rządowej mapie budowy mieszkań
i wsparcia lokalnego samorządu.
Mieszkanie dla Rozwoju to program skierowany przede wszystkim
do młodych małżeństw i osób, których nie stać jeszcze na mieszkanie
lub nie posiadają zdolności kredytowej. Dobre warunki do życia, rozwój gospodarczy i praca to są priorytety rządu Premiera Mateusza
Morawieckiego. Dzisiejsze spotkanie to przykład dobrej współpracy naszego rządu z samorządem
terytorialnym. Musimy tworzyć
doskonałe warunki działań dla
przyszłych pokoleń – podkreślił
minister Michał Cieślak.
Inwestycja powstanie na działce
o powierzchni ponad 1,5 ha, położonej ok. 5 km od centrum miasta
(Kromołów). Według szacunków

na tym terenie może
powstać 5 budynków na
ok. 145 mieszkań.

- Dla Zawiercia to
jedno z kluczowych
przedsięwzięć w trakcie obecnej kadencji.
Zapow iada łem, ż e
w naszym mieście powstaną nowe mieszkania i dzięki rządowemu
programowi uda się to zrealizować.
Z rozmów z mieszkańcami - jeszcze
przed wyborami - wyłaniał się obraz miasta, w którym młode osoby
mają niewielkie szanse na własne
cztery kąty. Od dwóch lat robiliśmy
wszystko, by to zmienić - powiedział Łukasz Konarski, Prezydent
Zawiercia.
Jednocz eśnie podziękowa ł
Ministrowi Michałowi Cieślakowi
i Wiceprezesowi KZN Michałowi
Sroce, a ta k ż e zaanga ż owanemu w cały projekt Piotrowi
Czarnojańczykowi z Zarządu
Powiatu Zawierciańskiego.

Jak informuje Krajow y Zasób
Nieruchomości, w przyszłym roku
rozpocznie się procedura wyłonienia
wykonawcy.

Rządowy Program Mieszkanie
dla Rozwoju oferuje przystępne
cenowo mieszkania na wynajem
z opcją dojścia do własności mieszkania. Oznacza to, że najemca wraz
z czynszem może spłacać dojście do
własności. Mieszkania będą w bardzo
atrakcyjnych cenach, a opłaty eksploatacyjne będą niższe ze względu na
nowoczesne technologie i rozwiązania architektoniczne.
v zawiercie.eu

Trwa budowa tężni

Wykonawca wykorzystuje dobrą pogodę, a budowa tężni solankowej ma zakończyć się
jeszcze w tym roku. Obecnie trwają prace związane z budową ośmiu miejsc parkingowych. W miejscu, gdzie powstanie obiekt, układana jest natomiast kostka.
Konstr ukcja w ykonana będzie z drewna świerkowego
i będzie miała kształt sześcioboku.
W ramach zadania, na terenach
Ośrodka Sportu i Rekreacji, pojawią się także elementy małej ar-

chitektury oraz cała infrastruktura
techniczna. Wykonawcą inwestycji
wartej blisko 400 tys. zł jest firma
Aquarius Środa & Holisz sp. z o. o.
v zawiercie.eu

Serwis samochodów osobowych
Diagnostyka komputerowa
Wymiana filtrów i oleju
Napełnianie klimatyzacji
Wymiana i wyważanie opon
Naprawa zawieszenia, hamulców itp
Remonty i wymiany silników
Wymiana sprzęgieł i kół zamachowych
Zapraszamy w dni powszednie od 8:00 do 16:00
Zawiercie ul. Myśliwska 76 • Tel: 601-655-504
www.wymianasilnikow.pl
Sklep internetowy otwarty całą dobę pod adresem www.motogop.pl

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku!

www.MEBLEbenek.pl

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

MEBLE

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

DO TWOICH

DOPASOWANE

POTRZEB
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Reklama

Wraca temat kopalni cynku.
Poręba przeciw inwestycji!
O kopalni zrobiło się cicho na kilkanaście miesięcy. Temat znów powraca, tym razem za sprawą
ministerialnego przedłużenia koncesji na poszukiwania złóż cynku i ołowiu na terenie Jury. - To
złamanie obietnicy ze strony rządu - odnosi
się do sprawy burmistrz Spyra.
- Jestem oburzony - mów i
w p r o s t b u r m i s t r z Po r ę b y
Ryszard Spyra. W podobnym
tonie wypowiadają się włodarze sąsiednich gmin jurajskich.
Wszystko za sprawą decyzji
ministra środowiska, któr y
przedłużył spółce Rathdowney
koncesję na poszukiwania złóż
cynku i ołowiu na terenie Jury. Poprzedni minister środowiska
Michał Woś - tuż przed wyborami - obiecał nam, że koncesja
nie będzie przedłużana. Teraz
decyzja jest odwrotna. To zwykłe oszukiwanie mieszkańców,
jestem tym mocno wzburzony Włodarz Poręby spotkał się
- podkreśla burmistrz Spyra.
z inny mi samorządowcami
Dodaje: - Budowa kopa lni i posłami. W Zawierciu zwocynku i ołowiu w naszej oko- łano bowiem publiczną debatę
licy to ogromna i mająca da- w temacie kopalni.
lekosiężne skutki inwestycja.
Wpłynie nie tylko na zdrowie
mieszkańców, ale także na ich
codzienne życie i sytuację materialną, bo przecież działki
w okolicy takiej kopalni mocno
stracą na wartości - zaznacza
burmistrz Spyra. Zapewnia, że
zrobi wszystko, by do budowy
kopalni nie doszło. - Rząd musi
zdawać sobie sprawę z tego, że
mieszkańcy mają w tej sprawie
głos decydujący - mówi burmistrz Spyra.

Przypomnijmy; z chęcią zbudowania kopalni na terenie Jury
wystąpiła spółka Rathdowney
Polsk a , b ę d ąca odd zia łem
Rathdowney Resources Limited,
kanadyjskiej firmy z branży poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych. Spółka
zapewnia, że kopalnia nie odbije
się negatywnie na środowisku.
W takie zapewniania nie wierzą
jednak ani władze Zawiercia,
ani ościennych gmin.
v umporeba.pl

Zachodnia obwodnica Zawiercia jest już gotowa
Zakończyła się już budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Zawiercia. To jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w powiecie zawierciańskim - mówi
Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.
Ostatni etap polegał na budowie ronda przy ul. Obrońców
Poczty Gdańskiej. Inwestycja
była możliwa, dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych
w ramach naboru wniosków na
2020 rok. Przetarg wygrała firma
Tranzit. Rondo połączyło nową
drogę z drogą wojewódzką nr
796. Ostatecznie dofinansowanie
z FDS wyniosło ponad 1 mln zł,
a do tego pozyskaliśmy jeszcze
środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych (pokryły
one wkład własny w wysokości
ponad 1 mln 289 tys. zł).

Radna Sejmiku Województwa
Śląskiego Maria Materla przec z y t a ł a l is t o d M a r s z a ł k a
Woje w ó d z t w a Ja k u b a
Chełstowskiego: - W kończącym
się roku i bezpośrednio przed
świętami Bożego Narodzenia,
mamy przyjemność uczestniczyć
w ważnym wydarzeniu. Wszyscy
wiemy, jak istotne są inwestycje
w lokalną infrastrukturę drogową. Determinują one właściwe
funkcjonowanie społeczności poszczególnych miast, gospodarki
oraz turystyki. Nowe trasy to
także korzyści ekologiczne, jednakże decyzje, które dotyczą ich
zaplanowania oraz wykonania
często są skomplikowane, a sama
realizacja jest procesem trudnym
i bardzo czasochłonnym. Wiedzą
o tym wszyscy, którzy byli zaan-

gażowani w finalizację zachodniej obwodnicy Zawiercia.

Radna dodała także, że wszystkie podmioty, które zostały zaangażowane w inwestycję, mogą
dziś świętować sukces.

Zbig n iew Tabor, D y rek tor
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w K ato w ic a c h , p o d z i ę k o wał Prezydentowi Łukaszowi
Konarskiemu oraz zawierciańskim samorządowcom za podjęcie trudu zaprojektowania
i wybudowania ronda na drodze
wojewódzkiej. Prezydent zwrócił natomiast uwagę na to, że to
zwieńczenie działań prowadzonych od wielu lat.

- Oddajemy ostatni element zachodniej obwodnicy Zawiercia,
czyli rondo przy ul. Obrońców
Poczty Gdańskiej. Tak naprawdę
sama koncepcja pojawiła się jeszcze w 2006 roku. Budowa ronda
przy Hotelu Villa Verde (pierwszy odcinek) rozpoczęła się
w 2011 roku. Przez te lata wszyscy Prezydenci Miasta systematycznie budowali z roku na rok
tę obwodnicę - mówił w trakcie
uroczystości Prezydent Miasta
Łukasz Konarski. Dodał, że cała
budowa kosztowała około 34 mln
zł, z czego 12 mln zł udało się
pozyskać z innych źródeł.

Młodzieżow y Zastępca
Prezydenta Jakub Kosoń, przedstaw iciele w ykonawc y oraz
Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych UM.

Obwodnica pozwoli na bezpieczny dojazd ciężarówek do
terenów inwestycyjnych i wpłynie na zmniejszenie ruchu m.in.
w Zawierciu-Marciszowie. Jak
podkreślali uczestnicy uroczystości, przedsięwzięcie jest bardzo istotne dla potencjalnych
inwestorów, którzy zdecydują
się wybudować w naszym mieW ot w a rc iu w z ię l i ud z i a ł ście kolejne zakłady produkcyjne.
t a k ż e m . i n . : Z a s t ę p c y Na tym nie koniec pozytywnych
Prezydenta Miasta Małgorzata informacji. Dodatkowo gmina
B enc i Ju s t y n a M i s z c z y k , wykonała drogę od ronda przy

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
do wjazdu na tereny przemysłowe (koszt blisko 536 tys. zł).
Dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
w yniosło blisko 500 t ys. zł.
Możliw y jest także przejazd
od ronda na ulicy Obrońców
Poczty Gdańskiej do ronda na
ul. Wojska Polskiego. Początek
zachodniej obwodnic y to
rondo przy Hotelu Villa Verde.
Obwodnicą przejedziemy także
przez tereny Strefy Aktywności
Gospodarczej.

v zawiercie.eu

• Lata pracy w marketingu, reklamie poparte wykształceniem i praktyką
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach tematycznych
• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Wykonujemy profesjonalne sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem
nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu
• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali
płatnych i bezpłatnych
Dla naszych Klientów oferujemy darmową publikację ogłoszeń w gazetach "Gwarek"
ukazujących się na terenie całego powiatu zawierciańskiego „Gwarek Zawierciański”
oraz na terenie całego powiatu olkuskiego „Gwarek Olkuski”, a także wybranych ofert
na łamach „Gwarka Małopolskiego”.

DO SPRZEDANIA
dom 146 m kw z garażem wysoki
standard w pełni wyposażony
w urokliwym miejscu nieopodal
zalewu położony na 10 a.
działce gm. Kroczyce.
Cena: 730 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
domok.300 mkwtrzy kondygnacje,
budowany iwykończony zsolidnych
materiałów,dozamieszkania,posiada
trzy niezależnewejścia,położonyna
9 arowejdziałcewKluczach.
Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
domok.170mkw,dwiekondygnacje
pluspoddaszedoadaptacji,
podpiwniczony,dozamieszkania,
położonynamalowniczej,dużej26
arowejdziałcewOsieku.
Cena: 480 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka 38 a, budowlana ok. 8 a,
pozostała część: zieleń nieurządzona,
dojazd drogą asfaltową, z dostępem
do mediów: gaz, prąd, woda,
usytuowana w cichej i malowniczej
miejscowości Rodaki.
Cena: 125 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Działka w całości budowlana 16 a z
dostępem do mediów: gaz, prąd,
kanalizacja, dojazd drogą gminną,
otoczona brzozowym lasem,
położona w zacisznej dzielnicy
Zawiercia.
Cena: 118 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Działka w całości budowlana 11 a
z dostępem do mediów: gaz,
prąd, kanalizacja, dojazd drogą
gminną, pod lasem, we
wschodniej części Zawiercia.
Cena: 88 tys. PLN

Informacje
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ŚZGIP: WALKA ZE SMOGIEM NA NOWYCH WARUNKACH
Konieczne jest usprawnienie działań związanych z poprawą jakości powietrza w Polsce – z takim apelem wystąpiło Zgromadzenie Ogólne
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów do Rządu RP. W przyjętym w tej sprawie stanowisku samorządowcy podkreślają m.in. potrzebę tworzenia
kompleksowej i wielopoziomowej strategii walki ze smogiem. Proponują też konkretne rozwiązania w zakresie instrumentów wsparcia.
- Nieuchronnie zbliżają się terminy wyłączenia z eksploatacji niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła, które wyznacza
obowiązująca w naszym województwie tzw. uchwała antysmogowa
– mówi Dariusz Skrobol, Burmistrz Pszczyny.

doceniają wprowadzone już zmiany w zakresie uproszczenia procedur
związanych z wypełnieniem oraz rozpatrzeniem wniosku w programie
Czyste Powietrze. Jednak wciąż widzą konieczność poprawy działania
sieci dystrybucji środków programu.

Bez jednolitych i spójnych danych nie wygramy tej walki
- Proponujemy rozważenie m.in. utworzenia powiatowych
ekspozytur wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dn. 7 kwietnia 2017 r.
Oczywiście dotyczyłoby to powiatów, które mogłyby zapeww sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ogranić niezbędne do tego celu pomieszczenia – wyjaśnia Antoni
niczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
Szlagor, Burmistrz Żywca.
paliw (tzw. uchwała antysmogowa) jest ważnym krokiem w walce
o czyste powietrze. Jednocześnie, co podkreślają coraz częściej sa- Samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów
morządy lokalne, rośnie niepokój związany z tempem realizowanych zwracają uwagę, że kluczowe jest szybkie uruchomienie i wykorzyw oparciu o nią inwestycji i tym, czy uda się je zakończyć na czas.
stanie do obsługi programu Czyste Powietrze rozległej sieci placówek
- Analiza raportów kontrolnych w zakresie podejmowanych dzia- bankowych. Będą one mogły, dzięki ostatnim zmianom w ustawie,
łań przez administrację szczebla rządowego, jak i samorządowego udzielać również kredytów na wkład własny inwestora, poręczanych
prowadzi do jednego wniosku. Wciąż brakuje nam kompleksowej, przez nowoutworzony Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji.
wielopoziomowej, a przy tym jednolitej strategii walki z zanieMieszkańcy chcą szybkiego i sprawnego wsparcia
czyszczonym powietrzem – mówi Piotr Kuczera, Przewodniczący Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca wśród lokalnych społeczności
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.
świadomość i chęć podejmowania działań na rzecz poprawy jakości

Dlatego też Zgromadzenie Ogólne Związku w swoim stanowisku
postuluje o pilne uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków, w oparciu o znowelizowaną w ostatnim czasie ustawę
o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gromadzenie w skali
całego kraju jednolitych i spójnych danych, dotyczących budynków
i pochodzących z nich źródeł emisji, jest kluczowe z punktu widzenia
planowania, a następnie skutecznego wdrażania działań naprawczych.

powietrza, poprzez korzystanie z różnych form ich dofinansowania.
Przy czym mieszkańcy oczekują szybkiego, sprawnego i opartego
na prostych zasadach wsparcia. Niestety niechlubnym przykładem
dotychczasowego niepowodzenia w tym zakresie jest program „STOP
SMOG”, kierowany do najuboższych gospodarstw domowych. Ze Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w swoim
względu na jego złożoność i wysoki stopień trudności nie był po- stanowisku docenia dotychczas podjęte prace legislacyjne na rzecz
poprawy jakości powietrza. Jednak mając na uwadze konieczność
wszechnie wdrażany.
- Dziś samorządy nie posiadają narzędzi, które pozwoliłyby na Już sam tryb weryfikacji wniosku przez gminę w kontekście przy- co najmniej kilkukrotnego przyspieszenia wyłączania z eksploataprecyzyjne określenie miejsca, w którym funkcjonują instalacje jętych kryteriów dochodowych i majątkowych stawianych wobec cji pozaklasowych urządzeń grzewczych na obszarze województwa
grzewcze odpowiedzialne za generowanie największej ilości za- potencjalnych beneficjentów był skomplikowany. Do tego dochodziły śląskiego oraz zrealizowania w krótkim czasie (5 - 6 lat) kilkuset
nieczyszczeń – mówi Daniel Wolny, Kierownik Biura Zarządzania problemy związane z trybem realizowania samego zamówienia zgod- tysięcy tego typu inwestycji, samorządy proponują wdrożenie kilku
Energią w Urzędzie Miasta Katowice, dodając, że bez cyklicznie nie z obowiązującymi przepisami udzielania zamówień publicznych. rozwiązań – dostępne tutaj.
weryfikowanej bazy danych gminy i powiaty nie będą w stanie Wynikały one z potrzeby opracowania bardzo zróżnicowanej doku- Śląski Związek Gmin i Powiatów – jest największą regionalną orskutecznie realizować przyjmowanych na poziomie województw mentacji, indywidualnie pod każdy budynek, w którym realizowane ganizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 141 jednostek
programów ochrony powietrza.
było przedsięwzięcie (przy czym gmina nie sprawowała nad tym samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na
prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego
kontroli).
Trzeba usprawnić sieć dystrybucji środków finansowych
- Dlatego mamy nadzieję, że niedawno wprowadzone zmiany w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorząEfektywność podejmowanych działań na rzecz czystego powietrza
w ustawie dotyczącej wspierania termomodernizacji i remontów dów lokalnych (www.silesia.org.pl).
uzależniona jest od sprawnie funkcjonujących instrumentów wsparcia
zwiększą atrakcyjność tego programu dla gmin – podsumowuje
v szczekociny.pl
finansowego – co do tego nikt nie ma wątpliwości. Samorządowcy
Dariusz Skrobol, Burmistrz Pszczyny.

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

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
42-425 Kroczyce, ul. Sienkiewicza 3
ZAKRES
WYKONYWANYCH BADAŃ:
- samochód osobowy
- samochód ciężarowy
do 3,5 tony
- ciągnik rolniczy do 3,5 tony
- motocykl

tel.: 34 315 20 54
czynne: Pon. - Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
42- 445 Szczekociny, ul. Zielona 62
ZAKRES
WYKONYWANYCH BADAŃ:
- samochód osobowy
- samochód ciężarowy
- autobus
- traktor
- motocykl

tel.: 34 345 90 25
czynne: Pon. - Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00
Zapraszamy również na nasze Myjnie Samoobsługowe
znajdujące się tuż przy Stacjach Kontroli Pojazdów!
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POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN
• profesjonalny
serwis okien i drzwi
• regulacja
• naprawy
• wymiana
uszkodzonych
elementów
• sprawdzanie
szczelności
(termowizja)
• konserwacja,
• smarowanie

DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE
DATA

ADRES

TELEFON

21.12 - 22.12

Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25

32 670 20 03

23.12 - 24.12

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1

32 672 10 44

25.12

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 672 17 90

26.12

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

32 678 37 10

Apteka Plus ul. Polska 46B

32 678 37 10

29.12

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 672 17 90

30.12

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

32 678 37 10

31.12

Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10

32 672 11 54

27.12 - 28.12

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.

MASZ OBJAWY CHOROBY?
Chcesz wiedzieć czy chorujesz na koronawirusa?

ZRÓB TEST PCR!

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

tel. 882 007 801

Zadzwoń:

668 046 428

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. Wypukła część palca
7. Zwód boksera
8. Niezależny od woli skurcz mięśnia
9. Mieniąca się rybka akwariowa
10. Słynie z molo i festiwali
13. Fartuszek pod szyją
niemowlęcia
14. Na jej końcu gargulec
15. Miękka skóra owcza
18. Ojczyzna Leonidasa
19. Sposób wykończenia akcji w
koszykówce
20. Wzór, ideał zdrowia i siły
22. Jedna tysięczna tony
23. Kształt gomółki sera

Litery na zielonych polach
czytane od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się
w czwartek (24.12. br) między 1000 a 1030 do redakcji
Gwarka Zawierciańskiego pod numer 698 805 242
i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Pionowo:
1. Objaw choroby morskiej
2. Szybki, silnie uzbrojony okręt
4. Prater w Wiedniu
5. Wataha dzików lub tabun koni
6. Pożywny napój na mleku
8. Myśl przewodnia; motto
10. Podręcznik dla studenta
11. Pozbawiony poczucia humoru
12. Numerowy na dworcu
16. „Opasuje” Ziemię
17. Gorąca parówka w bułce
18. Nako
20. Marka proszku do prania
21. Błękitna papuga z Ameryki Pd.

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.

NAGRODY:
Agata Przybyłek,
Natalia Sońska
„PRZYJACIÓŁKI”

Izabela M. Krasińska
„ANIELA”
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Przedłużamy etap odpowiedzialności i wprowadzamy dodatkowe
ograniczenia – zamknięte stoki i nowe zasady bezpieczeństwa w Sylwestra
Przerwanie transmisji COVID-19 to jedyny skuteczny sposób na zwycięstwo w walce z koronawirusem. Umożliwi to szczepionka
przeciwko COVID-19. Zanim jednak rozpoczniemy proces szczepień, musimy być szczególnie ostrożni i odpowiedzialni. Do 17 stycznia 2021 r. przedłużamy etap odpowiedzialności, podczas którego wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Zamknięcie stoków
narciarskich oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra – to niektóre z nich. Sprawdź, jakie zmiany czekają nas po świętach.
Sylwester na nowych zasadach
Noc sylwestrowa to szczególny dzień w roku. Każdy z nas chce
go spędzić w gronie przyjaciół i rodziny. W obecnej sytuacji
jednak wszelkiego typu imprezy i zgromadzenia stwarzają niezwykle groźne warunki do dalszej transmisji koronawirusa.
A co za tym idzie, są bardzo niebezpieczne dla nas i naszych
bliskich. Dlatego zostań w domu i nie organizuj imprez i spotkań towarzyskich poza gronem domowników. Podobnie jak
inne liczne kraje europejskie, również Polska wprowadza ograniczenia w tym dniu. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.
w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz
przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności
służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.
Nowe zasady bezpieczeństwa – od
28 grudnia do 17 stycznia
Przedłużamy etap odpowiedzialności i wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Wszystko po to, aby przerwać transmisję
COVID-19 i jak najszybciej wrócić do normalności. Nowe
zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia
2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej. Co się zmieni?
Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych –
otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą,
drogerie, apteki, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe
Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb
mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych,
ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.
Zamknięte stoki narciarskie
• Infrastruktura sportowa dostępna tylko
w ramach sportu zawodowego

• 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających
do Polski transportem zorganizowanym
Przedłużamy dotychczasowe zasady i ograniczenia:
• Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez
opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)
• Ograniczenia w transporcie zbiorowym:
- 50% liczby miejsc siedzących, albo
- 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących,
przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co
najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
• Ograniczenia w miejscach sprawowania
kultu religijnego – max. 1 os. / 15 m2
• Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób
• Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji
• Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki
• Ograniczenie w sklepach – max. 1 os. / 15 m2
• Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00-12:00
• Zamknięte restauracje. Posiłki
wyłącznie na wynos lub dowóz
• Żłobki i przedszkola funkcjonują bez zmian
• Salony fryzjerskie i kosmetyczne
działają w reżimie sanitarnym
• Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały
ulegają przedłużeniu.
• Zdrowe i bezpieczne święta Bożego Narodzenia

Polub nas na Facebooku

Przed nami święta Bożego Narodzenia, które zawsze były
czasem spotkań rodziną i przyjaciółmi. Tegoroczne będą
jednak różniły się od tych z poprzednich lat. Nadchodzące
dni to sprawdzian z odpowiedzialności dla wszystkich
Polaków. Sprawmy, aby oczekiwanie na szczepienia przeciwko COVID-19 było bezpieczne dla nas i naszych bliskich. Zastosuj się do obowiązujących ograniczeń - święta
spędź w ze swoimi domownikami, nie organizuj dużych
spotkań. Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenia liczby gości, których możesz zaprosić – jest to łącznie maksymalnie
5 gości poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują.
v www.gov.pl

MultiagencjaKK

UBEZPIECZENIOWY MIKOŁAJ JEST W MIEŚCIE
CHCESZ ZDĄŻYĆ PRZED PODWYŻKĄ STAWEK?
ZAWRZYJ UMOWĘ W 2020 • ZAPŁAĆ PO NOWYM ROKU •
• ZACHOWUJĄC GWARANCJĘ • NIEZMIENNOŚCI CENY •
DLA PIERWSZYCH 10 KLIENTÓW PRAKTYCZNY GADŻET NA ZIMĘ

ZADZWOŃ 512 069 386

941
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W domu jak w karczmie przy stoku: zimowe wieczory we francuskim stylu
Niestety większość Polaków musi zapomnieć w tym roku o wczasach w Alpach czy nawet w Tatrach. Wymuszone
sytuacją spędzanie czasu w kameralnym gronie sprawia, że coraz więcej osób będzie się starało odtworzyć atmosferę
zimowej karczmy w domu.
Wieczór z francuskim winem

Zainspiruj się francuską
sztuką kulinarną

Wesoło trzaskający kominek, za oknem śnieg, a w kubkach grzane
wino... To można mieć również w domu. Francuski vin chaud O tym, że francuska sztuka kulito słodkie połączenie miodu, wina, cynamonu i pomarańczy. narna jest jedną z najbardziej wyrafinowanych, nie trzeba nikogo
W austriackim glühwein znajdziesz też goździki i anyż.
Wino rozgrzeje jednak nawet bez takich dodatków, podawane przekonywać. Pięknie opowiadał
w temperaturze pokojowej. Wiele osób z rozrzewnieniem wspomina o tym film „Julie & Julia”, w któwłaśnie wina pite w Alpach, które smakują tam jak nigdzie indziej. rym młoda adeptka sztuki kulinarnej postanawia w rok wypróW alpejskim regionie Sabaudii na wysokości ok. 500 m. n. p. m. bować 524 francuskie przepisy
powstają wina białe, o lekkim i mineralnym charakterze. Innymi słynnej kucharki Julie Child. To
mało popularnymi u nas, a często serwowanymi w Alpach winami zadanie dla wytrwałych, a posą te z Jury Francuskiej. Tamtejszą ciekawostką są wina białe jedyncze francuskie dania może
z nazwy, ale żółte w kolorze, pachnące orzechami, smardzami stworzyć w domu każdy.
i...lasem. Inne znane tutejsze szczepy to Savagnin i Chardonnay,
Poniżej sprawdzony przepis na
z których powstają wyraziste, białe wina wytrawne.
bardzo francuskie paluchy serowe
A może fondue?
z zaledwie pięciu składników.
To mit, że do francuskich win pasują tylko francuskie sery. Francuskie paluchy serowe
Chodzi o intensywność smaku, jakość i gatunek, a nie o kraj pochoSkładniki:
dzenia. W Polsce nad Biebrzą powstają zresztą choćby sery typu
szwajcarskiego, idealne do lekkiego, białego wina i typowe dla regionu • 1 rolka gotowego
ciasta francuskiego
Alp. – wyjaśnia Ewa Polińska, ekspert Monieckiej Spółdzielni
Mleczarskiej MSM Mońki. Szczególnie teraz w duchu trendu • 1 jajko
slow cooking cenione jest odkrywanie lokalnych smaków. Cała • 100 g sera
idea targów śniadaniowych i bazarków w Polsce, a le marché we
żółtego Gouda (np. MSM Mońki)
Francji, to sięganie po produkty rodzime, powstające blisko domu • 1 łyżeczka czarnego sezamu
i w zgodzie z tradycją.
• papryka słodka w proszku
Również tradycyjne fondue opiera się na serze. Choć to danie niecodzienne, kojarzące się z odpoczynkiem przy stoku gdzieś daleko
Jak to się robi?
w górach, w rzeczywistości jego przygotowanie jest bardzo proste.
Tak naprawdę wystarczy tylko zetrzeć do garnka ser i pilnować, Ser zetrzeć, ciasto podzielić na pół. Jedną część posmarować rozby się rozpuścił. Dobre fondue „to coś” zawdzięcza dodatkom: trzepanym jajkiem. Ciasto posypać startym grubo serem i docisnąć.
Na wierzch nałożyć drugą częścią ciasta i znów docisnąć, by ser się
łyżce brandy, musztardy czy szczypcie gałki muszkatołowej.
przykleił. Tak przygotowane ciasto pokroić na paski. Każdy z nich
Najważniejszy jest jednak ser dobrej jakości. - Powinien być średzwijać na końcach w przeciwne strony, by ciasto się skręciło.
nio dojrzały i jędrny. Najlepsze do tego gatunki to kremowa Gouda,
Edamski o lekko orzechowym aromacie i delikatny Aldamer - radzi Paluchy serowe ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia
tak, by się nie dotykały.
ekspert z MSM Mońki.

500 200 941

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

500 200 941

500941
200 941
500 200

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

RADA: By paluchy nie odkształcały się w czasie pieczenia, można
przycisnąć ich końce do papieru do pieczenia.
Takie paluchy francuskie można posypać czerwoną papryką.

Inne dodatk i do w yboru: sezam, czarnuszka, chilli, zioła
prowansalskie.

Ciasteczka piec przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do 200
°C. Podawać od razu na ciepło lub na zimno do deski serów i wina.
Smacznego!
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ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)

Świątul.prawdziwie
świątecznych,
ul. 3-go Maja 15
3-go
ul. salonu
3-go
MajaMaja
15 (obok
15 (obok
salonu
salonu
Orange)
Orange)
ul. 3-go Maja 15
(obok
Orange)
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,
ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange) jaśniejących pierwszą gwiazdką,
go
l. salonu
3-go
MajaMaja
15 (obok
15 (obok
salonu
salonu
Orange)
Orange)
co daje nadzieję na następny Rok.
ok
Orange)
życzy
(obok salonu Orange)
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Przepisy na zimowe drinki, które rozgrzeją każdego
Zimowe, chłodne wieczory najlepiej spędza się w domu. Ciepły kaloryfer, koc, ulubiona świeczka zapachowa oraz przekąski – i można nie opuszczać swojej przytulnej twierdzy. W takich momentach dobrze
również zadbać o odpowiedni napój, który rozgrzeje nas też od środka. Grzane wino z przyprawami,
świąteczne drinki, a także herbaty i ziołowe napary z pewnością w tym pomogą. Swoimi przepisami na
jesienne i zimowe trunki dzielą się najlepsi barmani i bariści z Centrum Praskiego Koneser.
Chai Masala
– tradycyjna indyjska herbata
według przepisu restauracji
Bombaj Masala Praga

• Skórka z pomarańczy
Przygotowanie:

Alkohol i kordiał wlać do niskiej
szklanki z lodem. Mieszać przez
Składniki (dla dwóch osób):
pół minuty, a następnie aroma• 2 łyżeczki czarnej herbaty tyzować skórką z pomarańczy
granulowanej (może być też i udekorować nią koktajl.
liściasta)
• p ó ł ł y że c z k i p r z y p r aw y
chai masala (cynamon, zielony kardamon, anyż, imbir,
goździki)
• szklanka wody
• pół szklanki mleka
Przygotowanie:

KĄCIK KULINARNY

PIEROGI Z SUSKĄ SECHLOŃSKĄ I
ORZECHAMI – WIGILIJNY PRZEPIS

*Przepis na kordiał
z mandarynek i kardamonu

Pierogi z suską sechlońską znam z Małopolskiego
Festiwalu Smaku, gdzie były serwowane i wygrywały kolejne wyróżnienia. U mnie Wigilia nie może
odbyć się bez tego przepisu! Zapraszam!

Składniki:
•
•
•
•
•

13 twardych mandarynek
25 g ziaren kardamonu
pół kilograma cukru białego
pół litra wody
kwasek cytrynowy
Przygotowanie:

łączyć w proporcji 1:1 z sokiem
Grzane czerwone wino
z restauracji Syreni Śpiew
w yciśnięt ym z mandar ynek,
a następnie całość z syropem
Składniki (dla jednej osoby):
Na tarce z małymi oczkami kardamonowym. Na koniec do • 180 ml czerwonego wina
zetrzeć skórkę z mandarynek. kordiału dodać, wedle uznania, • 20 ml puree z malin (ew. konZ owoców w ycisnąć sok. Do kwasek cytrynowy.
fitury malinowej)
dwóch garnków o pojemności
• 15 ml miodu
około 1,5 litra wlać po pół litra
Grzane białe wino
• szczypta mielonego imbiru
wody. Do jednego z nich wsypać
z restauracji Syreni Śpiew
Przygotowanie:
kardamon i gotować na małym
Na średnim ogniu ustawić garSkładniki (dla jednej osoby):
ogniu pod przykryciem, aż do
nek i włożyć do niego wszystkie
• 180 ml białego wina
uz yskania lek ko brązowego
składniki. Zamieszać i goto• 20 ml soku jabłkowego
koloru. Następnie dodać pół
wać aż będzie gorące, a zapach
kilograma cukru, w ymieszać • 4 łyżeczki konfitury z moreli przypraw rozniesie się po całej
Świąteczny
i
cynamonu
i odstawić do ostygnięcia. Do
kuchni. Nie można dopuścić do
koktajl z kordiałem* –
drugiego garnka – również wsy- • szczypta kardamonu
zagotowania się napoju – najlereceptura restauracji ORZO
Przygotowanie:
pać pół kilograma cukru i miepiej odczekać do pojawienia się
Składniki (dla jednej osoby):
szać do momentu rozpuszczenia. Składniki włożyć do garnka, wy- delikatnej pary i wtedy zdjąć
• 40 ml ginu, wódki, tequili Po zagotowaniu dodać startą mieszać i gotować kilka minut,
wino z kuchenki.
lub mało dymnej szkockiej skórkę mandarynek i odstawić. aż do uzyskania odpowiedniego
whisky
Ostudzone płyny przelać przez aromatu. Wino powinno być go• 25 ml kordiału z mandarynek sitko. Syrop mandarynkowy po- rące, ale nie można dopuścić do
i kardamonu
zagotowania napoju.
Zagotować w rondelku wodę
z czarną herbatą, mieszanką
przypraw chai masala oraz cukrem – w tradycyjnych indyjskich przepisach na jedną osobę
używa się dwóch łyżeczek cukru.
Następnie wszystkie składniki
należy gotować na małym ogniu
około 5 minut. Pod koniec dodać
mleko i gotować kolejne 5 minut.
Na koniec przelać herbatę przez
sitko do małych filiżanek.

Ciasto na pierogi
• 1 kg mąki
• 3 jajka
• 2 szklanki wrzątku

Mąkę wysypujemy na blat, robimy
dołek, wbijamy jajka i dodajemy
wodę porcjami i zagniatamy
ciasto.
Farsz
• suska sechlońska*
bez pestki 0,5 kg
• orzechy włoskie 20 dkg
• orzechy laskowe 10 dkg
• łyżeczka cynamonu
• łyżeczka mielonych goździków
• 2 łyżki cukru brązowego
• 0,25 ml miodu lipowego
• 0, 25 ml ciepłej wody
• Miodowa śmietana
• śmietana 18%
• 0,25 ml miodu lipowego
• Do ewentualnego
przysmażenia
• masło klarowane

Na początek zabieramy się za śliwki,
przesypujemy je do miski. Miód rozpuszczamy w ciepłej wodzie i zalewamy nim śliwki – odstawiamy – ja
odstawiłam na całą noc.
Orzechy mielimy i mieszamy
z cynamonem, goździkami i cukrem
brązowym. Odstawiamy.
Śmietanę mieszamy z miodem – ja
za pomocą miksera i odstawiamy.
Śliwki wyciągamy z wody i faszerujemy orzechami. Odkładamy na
talerz.
Rozwałkowujemy ciasto, na takie krążki żeby zmieścić w środku
śliwkę. Sklejamy pierogi, gotujemy je w osolonej delikatnie wodzie. Możemy je podawać tak, lub
przysmażyć na maśle klarowanym.
Podajemy z miodową śmietaną.
Smacznego!

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

Zdrowych spokojnych
i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
oraz spełnienia w życiu osobistym
i zawodowym
życzy
Sklep Medyczny MEDYK

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim naszym Klientom
dużo radości, miłości
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku!
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Reklamy

Polub nas na Facebooku
i śledź zawsze aktualne informacje!

GwarekZawiercianski

Firma EFEKT

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 519 575 126

POLICJA
ZAGINIONY SANTIAGO DOLIŃSKI
Zaginiony Santiago Doliński ostatni raz widziany był w 14 grudnia br. Bliscy nie mogą się z nim
skontaktować. Nie powrócił do miejsca swojego zamieszkania. Poszukiwany Santiago Doliński
ma 180 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, ciemne, kręcone włosy i piwne oczy. Mężczyzna ubrany był w kurtkę moro, ciemne jeansy i czarne półbuty. Na głowie miał zimową,
czerwoną czapkę, z białym napisem POLSKA.
Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego proszone są
o pilny kontakt z zawierciańskimi policjantami telefon 47 853 52 55 lub z najbliższą jednostką
policji tel. 112. Wszelkie informacje można przekazać także za pomocą poczty elektronicznej
kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl lub za pomocą formularza „Powiadom nas”. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!
Informujemy, że dalsze publikowanie wizerunku i danych osoby poszukiwanej (zaginionej) po
ustaleniu miejsca pobytu lub uchyleniu podstawy prawnej jest nielegalne.

ARESZT ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW
Policjanci z zawierciańskiej komendy zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie środki
odurzające. Policjanci zabezpieczyli amfetaminę, z której można było przygotować prawie
280 porcji dilerskich. 21-latek miał także niewielką ilość marihuany
Zawierciańscy mundurowi, patrolując ulicę Mrzygłodzką, zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zmienił kierunek marszu, a następnie zaczął uciekać. Zachowanie to wzbudziło
podejrzenia policjantów, którzy postanowili wylegitymować nerwowego przechodnia. Jak się
okazało, mężczyzna miał przy sobie środki psychoaktywne. Wstępne badania wykazały, że
biały proszek, który miał przy sobie mieszkaniec Zawiercia to amfetamina, z której można
przygotować prawie 280 porcji dilerskich tego narkotyku. Oprócz tego mężczyzna posiadał
także niewielką ilość marihuany. W piątek sąd zastosował wobec zatrzymanego trzymiesięczny areszt. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara od roku do 10 lat więzienia.
Przypominamy, że za posiadanie nawet niewielkich ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku posiadania
znacznej ilości takich substancji sprawca może ponieść karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

WYPADEK PODCZAS KULIGU
Policjanci z Zawiercia wyjaśniają okoliczności wypadku, do jakiego doszło podczas kuligu
w miejscowości Ryczów-Kolonia. Kierujący ciągnikiem 16-latek, ciągnąc sanki, najprawdopodobniej w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem. Przewracający się
ciągnik przygniótł kierowcę. Ranny nastolatek został przetransportowany do szpitala.

MaChina Paweł Bretner

WARSZTAT SAMOCHODOWY

Około 19.00 w miejscowości Ryczów-Kolonia doszło do wypadku podczas kuligu. Wykonanym
samodzielnie ciągnikiem, który nie był dopuszczony do ruchu, kierował 16-latek. Do pojazdu
doczepione było troje sanek. Najprawdopodobniej w wyniku niedostosowania prędkości do
panujących warunków ciągnik wywrócił się, przygniatając kierującego. Przewożony na błotniku 17-latek nie odniósł żadnych obrażeń. Poszkodowany nastoletni kierowca został natomiast
przewieziony do szpitala. Obecnie zawierciańscy policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
Apelujemy o rozsądek i ostrożność podczas zimowych aktywności! Kulig organizuj wyłącznie
pod nadzorem osób dorosłych. Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć
tragicznie. Przed kuligiem sprawdź wybraną przez siebie trasę. Wybieraj miejsca bezpieczne.
Ważny jest też stan techniczny sanek. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe, to poważne zagrożenie.

UJĘLI DWÓCH PIJANYCH KIEROWCÓW
Godną naśladowania postawą wykazał się mężczyzna, który udaremnił dalszą jazdę 34-latce.
Kobieta prowadziła pojazd, mając prawie 4 promile alkoholu w organizmie. Inni świadkowie
nie pozwolili odejść z miejsca zdarzenia 24-latkowi, który mając prawie 2,5 promila, wjechał
do rowu, uszkadzając przy tym słupki drogowe. Kolejny raz apelujemy o trzeźwość za kierownicą, a także o reakcję na nietrzeźwych wsiadających za kółko.

Wymiana: Rozrządów • Sprzęgieł • Oleju
Filtrów • Tarcz • Klocków itp.
Naprawa Zawieszeń
Kompleksowy Serwis Klimatyzacji
KONKURENCYJNE CENY!!!
ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

SKUP AUT

Osobowe • Dostawcze
SKUP MOTOCYKLI QUADÓW

Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

Bezpłatny bus zastępczy
na wypadek kolizji
Rozwiązania
dla
firm
Tel.: 883 384 925 • Infolinia: 801 011 416
www.kolizja.eu

Nie zaakceptował – zareagował! Tak można określić postępowanie osoby, która udaremniła
dalszą jazdę nietrzeźwej kierującej. Równie dobrze zachowali się świadkowie, którzy nie pozwolili odejść z miejsca zdarzenia innemu pijanemu kierowcy.
W Łazach na ulicy Konstytucji 3 Maja kierowca zauważył jadącego całą szerokością jezdni opla.
Samochód w pewnym momencie zjechał na pobocze. Za nim zatrzymał się zgłaszający. Mężczyzna podszedł do pojazdu, otworzył drzwi i wyciągnął kluczyki ze stacyjki. Jak się okazało kierowała nim 34-latka. Policjanci zbadali stan trzeźwości
kobiety. Mieszkanka gminy Łazy miała prawie 4 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo nie miała przy sobie prawa jazdy. Kobieta odpowie także za
spowodowanie kolizji, gdyż nie zabezpieczyła odpowiednio pojazdu, który stoczył się na stojący za nim samochód zgłaszającego.
Kilka godzin później w Chruszczobrodzie na ulicy Powiatowej doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Kierujący osobowym oplem uszkodził
kilka słupków drogowych, a następnie wjechał do rowu. Mężczyzna chciał uciec z miejsca zdarzenia, jednak udaremnili mu to będący na miejscu
świadkowie. I w tym przypadku kierujący okazał się być pod znacznym działaniem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 2,5 promila
alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał też uprawnień do kierowania pojazdami. Odpowie także za naruszenie przepisów o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym.
Przypominamy!
Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2. Pijanemu
kierowcy grozi również utrata prawa jazdy na co najmniej 3 lata oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.

WPADŁ, BO ZEPSUŁ MU SIĘ SAMOCHÓD
O szczególnym pechu może mówić 44-letni kierowca ciężarowego volvo. Samochód, którym jechał, stanął na rondzie. Okazało się, że zabrakło paliwa i rozładował się akumulator. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, zbadali trzeźwość kierowcy. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Apelujemy o trzeźwość za kierownicą! Nie wiadomo, do jakiej tragedii mogłoby
dojść, gdyby w tej sytuacji kierowca pojechał dalej.
Po godzinie 18:00 zawierciańscy policjanci otrzymali informację, że na ulicy Wojska Polskiego
w Zawierciu występują utrudnienia w ruchu drogowym. Samochód ciężarowy miał stać na rondzie,
uniemożliwiając przejazd innym pojazdom. Policjanci z zawierciańskiej drogówki ustalili, że w ciężarowym volvo zabrakło paliwa. Dodatkowo rozładował się akumulator. Mundurowi sprawdzili stan
trzeźwości 44-letniego kierowcy. Jak się okazało, mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat
więzienia. Apelujemy do wszystkich o trzeźwość za kierownicą. Ryzyko spowodowania wypadku
przez kierowcę będącego pod działaniem alkoholu jest duże i często prowadzi do tragedii!
Przypominamy!
Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2.Pijanemu
kierowcy grozi również utrata prawa jazdy na co najmniej 3 lata oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.

SZUKAMY ZAGINIONEGO SERGII KOVSH
Zaginiony Sergii Kovsh w sierpniu br. przyjechał do Zawiercia w celach zarobkowych. Miał podjąć
pracę, jako murarz w jednej z firm na terenie miasta. Mężczyzna jednak pracy nie podjął. Do chwili
obecnej obywatel Ukrainy nie nawiązał kontaktu ze swoją rodziną. Nie kontaktował się także ze znajomymi przebywającymi na terenie Polski.
Zaginiony Sergii Kovsh ma około 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy krótkie, siwe.
Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego proszone są o pilny kontakt z zawierciańskimi policjantami tel. 47 853 52 55 lub z najbliższą jednostką policji tel. 112. Wszelkie
informacje można przekazać także za pomocą poczty elektronicznej: kryminalny@zawiercie.ka.policja.
gov.pl lub za pomocą formularza „Powiadom nas”. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!

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

Informacje

BEZPIECZNE ZAKUPY ŚWIĄTECZNE

Nie udostępniaj numerów PIN oraz
haseł do bankowości elektronicznej,
stosuj bezpieczne połączenia w sieci

• PROTEZY
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ
• PROTEZY ZĘBOWE

(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

Pamiętaj! Zakrywaj usta i nos, zachowuj odstęp od
innych klientów oraz wchodząc do sklepu dezynfekuj
dłonie lub używaj rękawiczek jednorazowych

Klucze do mieszkania noś
w innym miejscu niż dokumenty
z adresem

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6 • NAKŁADKI DO

Nie zapisuj numeru PIN
na karcie płatniczej

Płacąc za zakupy lub pakując je do
samochodu nie zostawiaj torebki oraz
portfela bez nadzoru
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WYBIELANIA

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com
Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

Nie trzymaj wszystkich pieniędzy
razem, rozdziel je i umieść
w różnych miejscach

REKLAMA JUŻ OD 60 ZŁ BRUTTO
☎ 698 805 242

Nie pozostawiaj bagażu
i zakupów bez opieki

Nie noś portfela, dokumentów oraz
telefonu w tylnej kieszeni spodni

Robiąc zakupy przez Internet uważaj
na wyjątkowe okazje i promocje,
zawsze sprawdź wiarygodność sprzedawcy

Zwracaj uwagę na zamieszanie wokół
Ciebie w sklepie, na targu oraz
w komunikacji miejskiej

Wydział Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

VI Jurajski Festiwal Kolęd
i Pastorałek - Łazy 2021
Przed nami VI Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek - Łazy
2021. Festiwal odbędzie się w dniach 7-9 stycznia 2021
(przesłuchania uczestników). Uroczystą Galę zaplanowano na 17 stycznia 2021. W Festiwalu mogą wziąć udział
m.in.: soliści, duety, zespoły, chóry, w kategoriach: dzieci,
młodzież, dorośli, seniorzy. Zgłoszenia w formie nagranych prezentacji video należy wysłać do 3 stycznia 2021.
Już po raz szóst y organizujemy wydarzenie, które z roku
na rok cieszy się coraz większą
popularnością. W ubiegłym
roku Łazy gościły ponad 1000
osób z całej Polsk i. W t ym
roku ze względu na aktualną
sytuację wszystkie działania
konkursowe zostały zaplanowane w trybie online. - mówi
Gr z egor z P i ł k a , dy rek tor
MOK w Łazach.
Patronat Honorowy: Gabriel
Dors - Starosta zawierciańsk i or a z Bu r m i s t r z Ł a z Maciej Kaczyński. Partnerzy
Festiwalu: LGD Perła Jury,
Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie oraz Związek
Gmin Jurajskich. Patronat medialny: Echa Łaz, zawiercian-

Ze względu na ograniczenia wynikające z zagrożenia epidemiologicznego oraz w trosce
o bezpieczeństwo uczestników konkurs odbędzie się w formie on-line.
REGULAMIN
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu,
ul. Rynek 11, 42-439 Żarnowiec, tel. 32 644 90 40, e-mail: gbp2@op.pl
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
1. Przedszkole
2. Szkoła Podstawowa kl. I-V
3. Szkoła Podstawowa kl. VI-VIII
4. Osoby dorosłe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody.

skie.pl oraz Radio Zawiercie,
Jura 24.

Regulamin, kartę zgłoszeń
i oświadczenia znajdziecie na
stronie moklazy.pl.
moklazy.pl

AUTO SKUP I AUTO ZŁOM

CELE KONKURSU:
• kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
• stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
TERMIN Wszystkie prace prosimy przesyłać na adres e-mail: gbp2@op.pl (nagrania plik mp4 lub zdjęcia pracy jpg) w terminie do 28 grudnia wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 grudnia - informacja zostanie umieszczona na Facebooku, stronie internetowej biblioteki i Gminy Żarnowiec. Organizator
poinformuje uczestników o sposobie odbioru dyplomów i nagród. Przystąpienie do
konkursu oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.
KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania na stronie: https://gbpzarnowiec.naszabiblioteka.com/n,konkurs-swiateczny

• Koszenie działek i poboczy
• Karczowanie terenu
• Sprzątanie działek
• Wycinka drzew
• Wywóz złomu
• Usługi kosiarką bijakową
• Odśnieżanie

Zapraszamy do kontaktu

796 126 773

tel. 601 223 939

GwarekZawiercianski

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

510 190 038
www.gwarek-zawiercianski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Kompleksowa obsługa w zakresie
usług księgowych i płacowych.
Księgowość: Świadczymy usługi dla małych i ś rednich
przedsiębiorstw, spó łek prawa cywilnego i handlowego,
indywidualnych osó b �izycznych.

Kadry i płace: Zapewniamy Pań stwu kompleksową
obsługę kadrowo-płacową.

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

ANDSOUR Sp. z o. o.

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

Nasza strona internetowa: www.andsour.eu

@AndsourKsiegowoscKadryPlace

Oferujemy takie usługi jak: SCHODY

• SKUPUJEMY AUTA CAŁE
ORAZ USZKODZONE
• ZŁOMUJEMY AUTA BEZ OC
I PRZEGLĄDU
• DO 10 TYS, ODBIÓR LAWETĄ
gwarekzawiercianski@wp.pl

Centrum Pogrzebowe Kaliński
Kompleksowa obsługa pogrzebów
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 28, 42-400 Zawiercie
Całodobowo: tel. 780 121 163 • 780 151 866
www.kalinski24.pl

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

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

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

Bogaty wybór materiałów polskich oraz egzotycznych.

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

„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.
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Reklamy

AKUMULATORY

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

CIĄGOWICE

Czynne: Pon. - Pt. 700 - 2000
Sob. 700 - 1400

Sprzedaż • Serwis • Wymiana
Zapraszamy do autoryzowanej
stacji obsługi akumulatorów

DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

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

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

Facebooku
MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

Czynne:

znajdź nas na

tel. 32 646 62 84
ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy • oskplazy@interia.pl

EKOPAL XXI Tomasz Rudy
SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

• ZŁOM STALOWY
• ŻELIWO
• METALE KOLOROWE
Łazy
ul. Brzozowa 29

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

•
•
•
•
•

CAŁA ROZMIARÓWKA ODZIEŻY ROBOCZEJ!
PEŁNA OFERTA RĘKAWIC DLA KAŻDEJ BRANŻY
DUŻY WYBÓR OBUWIA OCHRONNEGO
UBRANIA SPAWALNICZE
PRZYŁBICE, MASECZKI, OKULARY
OCHRONNE I INNE AKCESORIA BHP
DOWÓZ NA TERENIE POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO GRATIS!!!

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

HURT-DETAL

tel. 603 387 695

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

11 LISTOPADA 2/4, 42-400 ZAWIERCIE • TEL: 578 13 13 15, BIURO: 787 624 133

CENY

JUŻ OD 10 zł/m2

USŁUGI ZWYŻKĄ

21
metrów

Atrakcyjne
ceny!
+48 608 394 729
+48 519 595 668

• 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

