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

TEL.: 697 980 401
Zawiercie, ul. Cerefisko 1c

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

TURBO - SERWIS MARKIEWICZ • 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

ZAWIERCIE, ul. Daszyńskiego 55

Zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci (9-13 lat)

i młodzieży (14-17 lat)

CENTRUM TRENINGOWE

ww.jurafit.pl JuraFit jurafit_centrum_treningowe 535 131 813☎

DACHY
PRODUCENT

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

REAL
IZAC

JA

W 24 GOD
Z.

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

PokryciaDachoweSosnowski

Grabiec 27
42-445 Szczekociny

tel.: 882 007 801
serwis@pphuvelum.pl

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN

CENTRUM OGRODNICZE Giebło Kolonia,
ul. Zawierciańska, 42-440 Ogrodzieniec
pon. - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 16.00

Tel.: 889 595 998 • 888 257 803

Oferujemy Choinki żywe w doniczce

• Świerk: Omorika, Srebrny, Pospolity

• Jodła: Kalifornijska,
Kaukaska, Koreańska, Frezeri

• Jodły cięte Kaukaskie

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

OFERUJEMY WYROBY Z DREWNA
STOŁY STOLIKI BLATY SCHODY ITP.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem FESTOOL, CMT

tel. 608 071 723 ul. Jana Pawła II 34, 42-425 Kroczyce
www.naszedrewno.pl • naszedrewnokroczyce@gmail.com

NASZĄ PASJĄ JEST DREWNO
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GwarekZawiercianski

gwarekzawiercianski@wp.pl

510 190 038,  698 805 242 
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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

Droga Włodowice – Morsko 
oficjalnie oddana do użytku

Zakończyła się realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko”. Wartość zrealizowa-
nego zadania wyniosła ponad 2 mln zł. Długość wyremontowa-
nego odcinka: 3388,90 m.
W symbolicznym oddaniu drogi 
do użytku uczestniczyli:
Poseł na Sejm RP Waldemar 
Andzel, Starosta Zawierciański 
Gabriel Dors, Wicestarosta 
Paweł Sokół , Członkowie 
Zarządu Powiatu: Barbara 
K o z i o ł  i  W ł o d z i m i e r z 
S t y c z y ń sk i  o r a z  Tom a s z 
Dzierżanowski - Sekretarz 
Powiatu, Patrycja Kowalska 
– Dyrektor Centrum Usług 
Ws p ó l ny c h  w  Z a w ie r c iu 
i Magdalena Kusaj – naczelnik 
Wydziału Dróg Powiatowych, 
ze strony gminy Włodowice: 
Wó j t  A d a m  S z m u k i e r , 
Przewodniczący Rady Gminy 
Włodowice Stanisław Ibek, 
Emil ia Stróżecka - Radna 
Gminy Włodowice oraz Sołtys 
Morska Dagmara Derdoń 
– Wicepolska.
Na  r e a l i z a c j ę  i nw e s t y c j i 
Powiat pozyskał dof inanso-
wanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg oraz Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Zadanie współfinansowane było 
przez Gminę Włodowice.
Termin oddan ia d rog i do 
użytku nieznacznie się wydłu-
żył. Wynikało to z faktu, że po 
przeprowadzonej przez Powiat 
rutynowej kontroli wykonanej 

nawierzchni, stwierdzono nie-
dotrzymanie parametrów (nie-
prawidłowe wykonanie warstwy 
wiążącej). Wobec powyższego 
nakazano Wykonawcy sfrezo-
wanie i wykonanie nawierzchni 
ponownie, zgodnie z dokumen-
tacją projektową.
Wszystkie koszty związane 
z w ykonan iem nowej  na-
wierzchni o odpowiednich pa-
rametrach, poniósł Wykonawca.
Warto dodać, że również przy 
wsparciu środków z Budżetu 
Państ wa, rea l izowana jest 
w Morsku jeszcze jedna inwe-
stycja drogowa.
Jest to krótki odcinek, ale ważny 
dla mieszkańców, a przede 
wszystkim dla turystów – droga 

ułatwiająca dojazd z Morska do 
Zamku „Bąkowiec”.
Wójt Gminy Włodowice za-
prezentował postępy prac na tej 
inwestycji, realizowanej właśnie 
przez gminę Włodowice.
S t a r o s t a  Z a w i e r c i a ń s k i 
G a br i e l  D or s  o r a z  Wój t 
Gminy W łodow ice Adam 
Szmukier podziękowali Posłowi 
Waldemarowi Andzelowi, jako 
przedstawicielowi Parlamentu 
i partii rządzącej - za zaangażo-
wanie rządu i stworzenie dla sa-
morządów możliwości rozwoju, 
jakich do tej pory nie miały. Ta 
pomoc jest szczególnie ważna 
dla małych, wiejskich gmin, 
których budżety są niewielkie.

 v zawiercie.powiat.pl

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

Informacje
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SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2499 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

 „Bezpieczne przejście dla pieszych”. Gdzie powstanie?
Jeszcze w tym roku, przy ulicy Zakładowej, między Zespołem Szkół Ogólnokształcą-
cych w Porębie a tzw. „hotelowcem”, powstanie wyjątkowe, nowoczesne przejście dla 
pieszych. - To tzw. „bezpieczne przejście dla pieszych”, zaprojektowane i stworzone, 
w taki sposób, by pieszy miał tu dodatkwo podkreśloną kategorię pierwszeństwa na 
drodze - mówi Angelika Kubaczyńska, podinspektor z Referatu Nieruchomości i Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Miasta w Porębie.

Znaki oddziałujące na 
psychikę kierowcy

Jak wygląda projekt takiego przej-
ścia dla pieszych? Urząd Miasta 
w Porębie zaznacza, że na jezdni 
pojawią się zarówno znaki po-
ziome, jak i pionowe. Na asfalcie, 
w miejscu istniejących już pasów, 
pojawi się nowa biało-czerwona 
farba. Przy pasach zamontowane 
zostaną tzw. „kocie oczka”.- Są to  
punktowe elementy odblaskowe, 
które stosuje się jako uzupełnienie 
znaków poziomych podłużnych 
i poprzecznych - wyjaśniają poręb-
scy urzędnicy.
Dodatkowo, przy krawędzi jezdni 
stanie aktywny znak drogowy D-6. 
Co to takiego? - To znak pulsacyjny, 
z wizerunkiem pieszego na pasach 
- mówi Angelika Kubaczyńska. 
Dodaje, że takie znaki aktywne to 

bardzo skuteczny sposób na zwięk-
szenie bezpieczeństwa w miejscach 
szczególnie niebezpiecznych. Dzięki 
pulsacyjnemu oświetleniu, znak 
pełni funkcję psychologiczną, gdyż 
działa na wyobraźnię kierowcy in-
formując już z większej odległości 
o tym, że zbliżając się do przejścia 
dla pieszych należy zachować szcze-
gólną ostrożność.

Energia ze słońca
To jednak nie wszystko. Nowe przej-
ście dla pieszych, które powstać ma 
przy ul. Zakładowej, będzie nie tylko 
wyjątkowe z punktu widzenia bez-
pieczeństwa na drodze. Będzie też 
niezwykle ekologiczne i oszczędne. 
Wszystko za sprawą tego, że zarówno 
lampki przy jezdni, jak i znak dro-
gowy D-6 będą zasilane energią sło-
neczną. - Mają systemy solarne, dla-
tego nie będziemy w tym przypadku 

potrzebować tradycyjnego zasilania 
prądem - podkreślają urzędnicy.
Urząd Miasta w Porębie na tę in-
westycję otrzymał dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowe. Szacuje się, że koszt 
zbudowania nowego przejścia dla 
pieszych w rejonie ul. Zakładowej 
wyniesie ok. 80 tysięcy złotych.

 v umporeba.pl

Pod ośrodkiem zdrowia ułożono nową kostkę
Zastąpiła wysłużone płyty chodnikowe. Teraz dojście do Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej jest nie tylko bardziej estetyczne, ale też bezpieczne.
Niegdyś wysłużone, popękane 
w wielu miejscach płyty chod-
nikowe, dziś ładna szara kostka 
brukowa. To efekt remontu, jaki 
Urząd Miasta w Porębie zlecił 
przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy 
ul. Wojska Polskiego.
- W ramach naprawy wykonaliśmy 
nową nawierzchnię chodnika wraz 
z obrzeżami - mówi podinspektor 
Angelika Kubaczyńska z Referatu 

Nieruchomości i Gospodark i 
Komuna lne j  Urz ędu Miasta 
w Porębie. Dodaje, że nowa kostka 
pojawiła się na odcinkiu: od ulicy 
Chopina do niewielkiego placyku 
przed głównym wejściem do poręb-
skiego ośrodka zdrowia. - To około 
30 metrów nowego chodnika - pod-
kreśla Angelika Kubaczyńska.
Koszt remontu wyniósł około 23 
tysiące złotych.

 v umporeba.pl

KIEROWCA
POMPO-GRUSZKI
oraz GRUSZKI

PRACA!

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

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08+48 608 121 860

+48 513 100 706

Praca od zaraz!

CV:
asia@betoniarniakaczmarek.pl

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

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

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

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

C

ZY
NNE

CAŁĄ DO

B
Ę24h

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 34 • 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 się przykrych zapachów)O

F
E
R
T
A

Informacje
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Zbliża się termin złożenia 
oświadczenia uprawniającego do 

obniżenia ceny energii elektrycznej!
Zbliża się termin złożenia oświadczenia 
uprawniającego do obniżenia ceny ener-
gii elektrycznej.
Na stronie www.gov.pl możemy 
przeczytać:
„aby korzystać z energii elek-
trycznej w cenie 785 zł/MWh, 
jednostki samorządu teryto-
rialnego, mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz podmioty 
świadczące podstawowe usługi 
użyteczności publicznej, w nie-
przekraczalnym terminie do 30 
listopada br., powinny złożyć do 
swojego sprzedawcy energii sto-
sowne oświadczenie.”

Wzór oświadczenia można 
pobrać ze strony ->  

https://dziennikustaw.
gov.pl/DU/2022/2299

Więcej na ->  
https://www.tauron.pl/

dla-firm/ceny-maksymalne
Oświadczenia złożone po 30 
listopada skutkują tym, że cena 
maksymalna zacznie obowiązy-
wać od miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym złożono 
oświadczenie.

Oświadczenie muszą złożyć 
podmioty użyteczności pu-
blicznej, które zużywają ener-
gię na potrzeby swojej pod-
stawowej działalności, m.in.: 
szkoły, żłobki i kluby dziecięce, 
dzienni opiekunowie, szpitale, 
przychodnie, urzędy samorzą-
dowe, ochotnicze straże po-
żarne, kościoły i inne związki 
wyznaniowe, placówki, które 
zapewniają całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku, rodzinne 
domy pomocy, centra i kluby 
integracji społecznej, warsztaty 
terapii zajęciowej oraz spół-
dzielnie socjalne, noclegownie 
i ogrzewalnie, itp.

 v kroczyce.pl 

WAŻNE INFORMACJE NA  
TEMAT DODATKU WĘGLOWEGO

Weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która zmieniła zasady przy-
znawania dodatku węglowego gospodarstwom domowym z jednym adresem.
W sytuacji, gdy pod jednym 
adresem zamieszkuje więcej niż 
jedno gospodarstwo domowe i do 
30 listopada nie ma możliwości 
ustalenia dla nich odrębnego ad-
resu (nadanie numeru lokalu po 
jego wyodrębnieniu) Prezydent 
przyznaje dodatek w drodze 
decyzji administracyjnej, jeżeli 
w drodze wywiadu środowisko-
wego ustalono zamieszkiwanie 
pod jednym adresem w odręb-
nych lokalach kilku gospodarstw 
domowych oraz wykorzystywa-
nie przez te gospodarstwa od-
dzielnego lub współdzielonego 
źródła ciepła.
Możliwość przyznania dodatków 
węglowych na jeden adres dla 
odrębnych gospodarstw domo-
wych przysługuje zatem, jeżeli:
• pod jednym adresem 

mieszka kilka rodzin 
tworzących odrębne 
gospodarstwa domowe,

• każda rodzina mieszka 
w osobnym lokalu,

• każda z rodzin ma osobny 
piec węglowy, albo jest jeden 
piec współdzielony przez 
gospodarstwa domowe,

• główne źródło ogrzewania 
konkretnego gospodarstwa 
domowego nie zostało 
zgłoszone/wpisane do 
Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków.

Ustalenie wyżej wymienionych 
okoliczności następuje w drodze 
wywiadu środowiskowego.
Zgodnie z art. 2 ust 15g ustawy 
o dodatku węglowym może on 
być przyznany gospodarstwu, 
które nie dokonało zgłoszenia 
źródła do CEEB do 11 sierpnia 
2022 r. lub w ogóle nie doko-
nało zgłoszenia takiego źródła. 
Wobec takich wnioskodawców 
przeprowadza się wywiad śro-
dowiskowy (z którego sporządza 
się notatkę służbową) w celu po-
twierdzenia, że wykorzystywane 
źródło ogrzewania uprawnia do 
otrzymania dodatku węglowego. 
Przepis art. 2 ust. 15g nie daje 
możliwości przyznania dodatku 

w przypadku gdy w ramach 
prowadzonej weryfikacji stwier-
dzone zostanie, że zgłoszona do 
CEEB zmiana deklaracji po 11 
sierpnia 2022 r. nie odpowiada 
stanowi faktycznemu lub jest 
dokonywana wyłącznie w celu 
nabycia prawa do dodatku (np. 
zmiana w CEEB kotła gazo-
wego na kocioł na paliwo stałe, 
zmiana w CEEB paliwa wyko-
rzystywanego w wpisanym już 
w CEEB kotle na paliwo stałe 
– np. z drewna na węgiel).
Niewyrażenie zgody na prze-
prowadzenie wywiadu środo-
wiskowego stanowi podstawę 
do odmowy przyznania dodatku 
węglowego.

Mieszkańcy, którym odrzu-
cono wniosek o dodatek wę-
glowy (przekazano informację 
o pozostawieniu wniosku bez 
rozpoznania) lub odmówiono 
w drodze decyzji przyznania tego 
dodatku z powodu złożenia de-
klaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków po raz 
pierwszy  po 11 sierpnia 2022 
r. lub nie złożenia tej deklaracji, 
mogą złożyć go ponownie.
Wn i o s k i  m o ż n a  s k ł a d a ć 
w Agencji Rozwoju Zawiercia 
przy ul. Leśnej 10b (Wil la 
Erbego) w Zawierciu.

 v zawiercie.eu

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

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

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

ELEKTRONARZĘDZIA • RTV
AGD • SPRZĘT OGRODNICZY

W każdy Czwartek i Sobotę

MEGA PRZECENY nawet do -70%
Szukaj oznaczonych produktów w sklepie!

ODDŁUŻANIE | KREDYTY

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

KONSOLIDACJA
CHWILÓWEK
SZUKASZ KOLEJNEJ CHWILÓWKI?
MAMY LEPSZE ROZWIĄZANIE!

Kontakt

SPŁACIMY WSZYSTKIE TWOJE
CHWILÓWKI, PARABANKI I WINDYKACJE
NAWET Z ZALEGŁOŚCIAMI.

WYCZYŚCIMY BAZY BIK KRD I INNE

ZORGANIZUJEMY JEDEN KREDYT
Z NISKĄ RATĄ.
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DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE

Apteki dyżurują w systemie dwuzmianowym w godzinach 21:00 – 7:00 w dni  
powszednie i soboty, a także  w godzinach 21:00-8:00 w niedzielę i święta.

DATA ADRES TELEFON

23.11 - 24.11 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

25.11 - 26.11 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

27.11 - 28.11 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

29.11 Apteka ul. Reyminta 1 32 670 78 21

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

1.12 - 2.12 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

3.12 - 4.12 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

5.12 - 6.12 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

7.12 - 8.12 Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

9.12 - 10.12 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

11.12 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

12.12 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

13.12 - 14.12 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64 

15.12 - 16.12 Apteka ul. Reyminta 1 32 670 78 21

17.12 - 18.12 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

19.12 - 20.12 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

21.12 - 22.12 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61

23.12 - 24.12 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

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

26.12 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

27.12 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

28.12 - 29.12 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

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

31.12 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

PODSUMOWANIE PROJEKTU „AKADEMIA 
MŁODYCH LIDERÓW ZAWIERCIA 2.0”

W minioną niedzielę odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Akade-
mia Młodych Liderów Zawiercia 2.0.” W projekcie brało udział 14 młodych osób 
z Zawiercia, które zgłębiły wiedzę m.in. na temat kompetencji liderskich, pracy 
zespołowej czy wystąpień publicznych. Uczestnicy otrzymali dyplomy i książki. 
W wydarzeniu uczestniczył 
Prezes Fundacji Szkoła 
Liderów, Przemysław 
Radwan–Rohrenschef 
oraz Prezydent Zawiercia 
Łukasz Konarski. Program 
szkoleniowy podsumowały 
trenerki Fundacji Szkoła 
Liderów – Agata Gajda i Aneta 
Birnbaum oraz trener Jacek Arasim.
Uczestnicy w ramach projektu zre-
alizowali trzy projekty:

„II Międzyosiedlowy Turniej 
w Piłkę Nożną 2022”,

„I Zawierciański Zjazd 
Młodzieży Samorządowej 

pn. „Młode Zawiercie”,
„Książkobudka w Zawierciu”.

Panel szkoleniowy „Aktywizm 
młodych, czemu warto?” popro-
wadziła Zofia Mogielska, mło-
dzieżowa aktywistka oraz opie-

kunka Młodzieżowego 
Semiku Województwa 
Świętokrzyskiego, która 
wpiera aktywność społeczną 
wśród młodych ludzi i wal-
czy o słyszalność głosu mło-
dzieży w samorządach.
Dzięki projektowi młodzi 

ludzie mogli rozwinąć swoje kompe-
tencje liderskie, umiejętności pracy 
zespołowej oraz pracy nad projek-
tami, a także uwierzyć w realizację 
zadań, które z pozoru wydają się 
niemożliwe do zrealizowania.

 v zawiercie.eu

Zaduszki w muzycznej odsłonie
19 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Porę-
bie wybrzmiał jazz. Wydarzenie przyciągnęło wielopokoleniowe 
grono mieszkańców oraz gości. Licznie zgromadzoną publiczność 
powitał Ryszard Spyra - Burmistrz Poręby oraz Karol Hadrych - Dyrek-
tor MOK w Porębie.
To już trzeci koncert, w którym 
w naszym mieście promujemy 
różnorodne gatunki muzyczne 
tworząc szeroką i atrakcyjną 
ofer tę ku ltura lną - mówi ł 
Ryszard Spyra.
Animator kultury pani Agata 
Biesiadecka  w bardzo ciekawy 
sposób wprowadziła zebranych 
w klimat każdego prezentowa-
nego utworu co pozwoliło pu-
bliczności na wspólne budowa-
nie atmosfery tego muzycznego 
wydarzenia. Na scenie wystąpił 
zespół E-Motion TRIO w skła-
dzie: Anna Kalińska (vocal), 
Arkadiusz Kaliński (sakso-
fony oraz cajon) oraz Sławomir 
Pielech (pianino).
Z uwagi na różne ideologie 
i prądy panujące w kulturze, 
jazz postrzegano jako sztukę 
wrogą. Wielu doskonałych, 
światowych muzyków zmuszo-
nych było grać w podziemiach - 
opowiadała Agata Biesiadecka - 
konferansjer koncertu, manager 
i animator kultury, wspaniały 
pedagog.
Organizatorzy przygotowali 
punkt konsultacy jno-infor-
macyjny w ramach programu 
"Czyste Powietrze". Mieszkańcy 
mogli dowiedzieć się o możli-
wościach wymiany źródła cie-
pła oraz uzyskać informacje 

o możliwości złożenia wniosku 
o dofinansowanie, co niesie nie 
tylko wymierne korzyści w po-
staci zmniejszenia zużycia ener-
gii przy zachowaniu komfortu 
cieplnego, ale również, poprawę 
jakości powietrza, poprawę wa-
runków życia i zdrowia. W ra-
mach koncertu odbył się quiz 
ekologiczny. Dla uczestników 
przygotowano upominki i ga-
dżety EKO.
W holu przygotowano w y-
s t aw ę  " K ob ie t y  Na s z e g o 
Miasta". W przepięknej, je-
siennej scenerii, w obiektywie 
Pani Beaty Orłowskiej zostały 
uwiecznione Panie: Agnieszka 
Andrzejewska, Ewa Weber, 
Justyna Kłosowska.

Organizatorzy przygotowali 
również dla uczestników kon-
certu słodkie smakołyki i pyszne 
przekąski.
Władze miasta Poręba Pan 
Ryszard Spyra oraz  p. Joanna 
Mucha zamknęli wieczór wrę-
czeniem kwiatów dla artystów 
oraz ZAPROSZENIEM na ko-
lejne muzyczne spotkanie a będą 
to kolędy i znane mot y w y 
z muzyki Bożonarodzeniowej 
i Świątecznej.  

Organizatorzy: 
Urząd Miasta Poręba. 

Miejski Ośrodek 
Kultury w Porębie.

 v umporeba.pl 

SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZAWIERCIE
6 listopada odbyła się VI sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie. 
Radni podjęli dwie uchwały.
Pierwsza w nich dotyczyła zło-
żenia wniosku do Urzędu Miasta 
Zawiercie o stworzenie miejsca 
do gry w szachy w plenerze (po-
wstanie szachów plenerowych, 
zwanych również ogrodowymi). 
Młodzieżowi radni uzasadniali 
tę decyzę możliwością spędze-
nia czasu na świeżym powietrzu 
w kreatywny i rozwijający spo-
sób, a także popularnością sza-
chów wśród osób w każdej grupie 
wiekowej.
Druga uchwała dotyczyła wysto-
sowania apelu do Urzędu Miasta 
Zawiercie w sprawie przyspiesze-
nia wymiany źródeł ciepła w go-

spodarstwach do-
mowych. Uchwała 
zosta ła prz y jęta 
przez 13 radnych, 
d w ó c h  r a d ny c h 
wstrzymało się od 
głosu.
W wolnych wnio-
skach głos zabrała 
m.in. radna Julia 
M igd a ł ,  p r z ed-
stawiając pomysł 
na debatę oksfordzką, łączącą 
Młodzieżowe Rady z wojewódz-
twa śląskiego.
Młodzieżowi Radni przygotowują 
się do nadchodzących wydarzeń 

kulturalnych, m.in. Jarmarku 
Świątecznego, gdzie będą przygo-
towywać warsztaty i konkursy dla 
najmłodszych.

 v zawiercie.eu
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Działamy według projektów i oczekiwań nawet najbardziej wymagających Klientów.
Umów się na indywidualną wycenę! TEL. 604 356 007, E-MAIL: STAL.ALUMINIUM@WP.PL

• OGRODZENIA PANELOWE,
BRAMYWJAZDOWE

• BALUSTRADY, PORĘCZE

• KONTENERY, WIATY, GARAŻE

• ŁAWKI, KOSZE NA DREWNO
KOMINKOWE, DONICE ITP.

• USŁUGI TOKARSKIE (RÓWNIEŻ

ZWIĄZANE Z MASZYNAMI ROLNICZYMI)

Wysoka jakość materiałów: stal - ocynk, malowanie proszkowe, stal nierdzewna, aluminium.
Kilkunastoletnie doświadczenie w branży. Fachowość i dokładność.

Sezonowość na rynku nieruchomości, 
czyli kiedy najlepiej kupić mieszkanie?
Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych inwestycji w życiu. Nic więc dziw-
nego, że nie podejmuje się tej decyzji pochopnie. Potencjalni kupujący anali-
zują wszystkie „za i przeciw”, prześwietlają każdą ofertę i starannie sprawdzają 
wszystkie aspekty, które mają wpływ na komfort lokalu oraz opłacalność całe-
go przedsięwzięcia. Ważny jest także okres, w którym dokonuje się inwestycji. 
Na rynku nieruchomości widoczny jest bowiem trend sezonowości. Jaki okres 
uważany jest za najgorętszy? Dlaczego warto kupić mieszkanie właśnie wtedy?

Czy warto w obecnych 
czasach kupić mieszkanie?

Rok 2022 nie jest łaskawy dla 
rynku nieruchomości. W II kwar-
tale odnotowano najgorsze wyniki 
sprzedaży mieszkań od pierwszego 
lockdownu w 2020 roku. Polacy 
nabyli nieco ponad 9 tys. lokali 
mieszkalnych na rynku pierwot-
nym. Przyczyn takiej sytuacji jest 
wiele – od wysokich cen spowo-
dowanych szalejącą inflacją aż do 
niskich zdolności kredytowych 
i rosnących stóp procentowych. 
Kupujący chcą czekać na lepsze 
czasy. Ale czy warto? Wbrew 
pozorom to dobry czas na zakup 
mieszkania – a szczególnie teraz, 
w okresie jesiennym. Dlaczego?

Kiedy najchętniej 
kupujemy mieszkania?

Statystyki prowadzone w minio-
nych latach pokazują, że na rynku 
nieruchomości panuje trend sezo-
nowości. Wraz z kolejnymi po-
rami roku zmieniają się tendencje 
inwestorów. W ciągu 12 miesięcy 
dwukrotnie następuje szczyt za-
interesowania kupnem mieszka-
nia. Pierwszy wzrost ma miejsce 
wiosną, kiedy kupujący zaczynają 
realizować swoje noworoczne po-
stanowienia i plany. Wielu z nich 
chce jak najszybciej przenieść się 
„na swoje” i wkroczyć w nowy rok 

z przytupem. Inny natomiast chęt-
nie inwestują w mieszkania na wy-
najem, co pozwala im generować 
dodatkowe zyski już od pierwszych 
tygodni nowego roku.
Najwyższe zainteresowanie za-
kupem mieszkań odnotowuje się 
w sezonie jesiennym. Mimo po-
wszechnego przekonania, że jesień 
to ponury okres, który pozbawia 
energii i chęci do rozmaitych ak-
tywności, na rynku nieruchomości 
panuje niemałe poruszenie. Jesień 
to idealny moment na rozwój 
czy realizację ważnych planów. 
W lipcu czy sierpniu wiele osób nie 
myśli o inwestycjach. To beztroski 
czas odpoczynku, dobrej zabawy 
i radosnych wyjazdów z najbliż-
szymi. Zrelaksowani po wakacyj-
nym urlopie, potencjalni nabywcy 

chętniej angażują się w działania 
na rynku nieruchomości.
Jesienią odbywają się prestiżowe 
targi nieruchomości, podczas 
których można porozmawiać 
z deweloperami, dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy czy zna-
leźć swoje wymarzone cztery kąty. 
Co ciekawe, to właśnie w okresie 
jesiennym inwestorzy mogą liczyć 
na najciekawsze promocje. Jakie?
Zakup mieszkania w okresie je-
siennym to opłacalne rozwiąza-
nie – nawet dziś, w dobie kryzysu. 
Inwestycja w nieruchomość jest 
swego rodzaju lokatą zgromadzo-
nego kapitału.
Wartość pieniądza spada, miesz-
kań – stale rośnie. Inwestycja 
w mieszkanie to inwestycja w do-
brą przyszłość!

KOLEJNE PIENIĄDZE POZYSKANE NA 
INWESTYCJE. TYM RAZEM NA „WŁÓKNIARZA”

Pozyskaliśmy ponad 1,5 
mln zł na modernizację 
boiska piłkarskiego „Włók-
niarz” przy ul. 11 listopada 
w Zawierciu – poinfor-
mował Łukasz Konarski, 
Prezydent Miasta.
Wizualizacje prezentują jak do-
celowo ma wyglądać ten obiekt. 
Środki pochodzą z Programu 
rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej – Sportowa Polska, re-
alizowanego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

 v zawiercie.eu
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• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Szacujemy wartość nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy czynny udział w szkoleniach
• Wykonujemy sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu
• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali płatnych i bezpłatnych

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

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, dom

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

Cena: 550 tys. PLN

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

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

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

media: gaz, prąd, woda,
położonawmalowniczym i dobrze

skomunikowanymmiejscuwZedermanie
gminaOlkusz.

Cena: 199 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka 55 a, z czego budowlana ok. 32 a,

pozostała część Rola, z możliwością podziału

na dwie mniejsze, media: gaz, prąd, woda,

w drodze, położona przy drodze asfaltowej

w malowniczym i spokojnym miejscu

w Porębie Dzierżnej gmina Wolbrom.

Cena: 185 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka55a,zczegobudowlanaok.10a,

pozostałaczęśćRola,pierwszaliniazabudowy,media:

gazdoprowadzonynadziałkę,prąd,woda,kanalizacja

przywdrodze,zutwardzonympodjazdem,

położonaprzydrodzeasfaltowejwmalowniczym

idobrzeskomunikowanymmiejscuwBolesławiu..

Cena: 220 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka39a,zczegoczęśćbudowlanaok.15,5a,

pozostałaczęśćLas,pierwszaliniazabudowy,

media:prąd,woda,położonawspokojnym

miejscu,otoczonalasem,oraznowązabudową

jednorodzinną.DzielnicaZawiercia,Karlin.

Cena:190tys.PLN..

DO SPRZEDANIA

działka28,5a, z czegoczęśćbudowlanaok.17a,

pozostały fragmentRola,możliwośćzabudowy

dwomadomamizdostępemdodrogi asfaltowej,

druga linia zabudowy,media: gaz, prąd,woda,

położonawmalowniczymmiejscu

wOlewiniegminaOlkusz.

Cena: 460 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

M4 63m kw, plus dwie piwnice,

balkon, położone na IV piętrze,

z ładnymwidokiem za okien, do zamieszkania,

w bardzo dobrej lokalizacji nieopodal

przedszkola, szkoły podstawowej

oraz LO na Osiedlu Młodych w Olkuszu.

Cena: 305 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

przestronne mieszkanie M4 60m kw,

plus piwnica z dużym balkonem,

położone na IV piętrze, umeblowane,

po remoncie, do zamieszkania,

położone w świetnie skomunikowanym

miejscu, Olkusz ul. Króla Kazimierza.

Cena: 299 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
MieszkanieM4wdomuwielorodzinnym,

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

w podpiwniczeniu, położone na 8 a działce
niedaleko centrumOlkusza.

Cena: 340 tys. PLN

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

położonynawidokowej8arowej
wpełniogrodzonejdziałcewuroczym

miejscuwZalesiuGolczowskim
wgminieKlucze.

Cena: 369 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok.70mkw,zgarażem

idużąstodołą,wszystkiemedia
wdomu, położonynaogrodzonej

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

DO SPRZEDANIA
parterowy dom ok. 58 m kw,

ze stodołą oraz pomieszczeniem
gospodarczym, ogrodzony, położony
na dużej, malowniczej 63 a działce
z możliwością podziału na mniejsze.

Gmina Szczekociny.
Cena: 225 tys. PLN

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

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

Ogrodzieńca.
Cena: 265 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

Mieszkaniebezczynszowe70mkw,

dwadużepokoje, kuchnia z jadalnią,

łazienka,wc,plus strych i pomieszczenie

gospodarcze,dozamieszkania,

nadającesię równieżdoprowadzenia

działalności,wścisłymcentrumŁaz.

Cena: 219 tys. PLN

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

dzielnicywOgrodzieńcu
Cena: 380 tys. PLN

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

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

i malowniczymmiejscu w Chechle gmina Klucze.
Cena: 125 tys. PLN za działkę

Miejsce
na Twoją

nieruchomość

DOWYNAJĘCIA
Lokalużytkowy,32 m², składającysię zdwóch

pomieszczeń,usytuowanyna Ipiętrze
wreprezentacyjnymbudynkunieopodal

StarostwPowiatowegowOlkuszu.
Idealnemiejscepodgabinet, biuro, zuwagi

na jegoświetneusytuowanie.CentrumOlkusza.
.Cena: 31 PLN/m² netto

DOWYNAJĘCIA
Lokale użytkowe, 32m², 50m², 79m², 270m²,

po remoncie, usytuowanew budynku
owysokim standardzie, dostosowanym
do osób niepełnosprawnych, winda,
prywatny parking, monitoring, alarm,
w ścisłym centrummiasta Klucz.

Cena: 31 PLN/m² netto

DOWYNAJĘCIA
Haleprodukcyjne2x925m²wyposażone
wsuwnicęorazmagazyny i pomieszczenia

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

.Cena: 16 PLN/m² netto

DO SPRZEDANIA

działka inwestycyjna 139 a w całości teren

obiektów produkcyjnych, składów i

magazynów. Bezpośrednio przy drodze

wojewódzkiej nr 790 z dostępem domediów:

prąd, woda, telekomunikacja, w kształcie

kwadratu, położona w gminie Łazy.

Cena: 380 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka inwestycyjna 826 m²

w całości teren usług komercyjnych

z dostępem do mediów: prąd, woda, gaz,

telekomunikacja. Położona przy

drodze krajowej dk 94 w Olkuszu.

Cena: 185 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

7 DZIAŁEK LEŚNYCH

Karlin, Zawiercie.

Szczegóły pod numerem:

882-554-688

DOWYNAJĘCIA

Lokal użytkowy dostosowany pod

prowadzenie salonu fryzjerskiego

ok. 40 m², posiadający swoje WC

oraz zaplecze socjalne, usytuowany

na I piętrze w reprezentacyjnym budynku

z windą w centrum Klucz.

Cena: 1250 PLN/m² netto.

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

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

DO SPRZEDANIA
dom200mkwIIkondygnacje,

podpiwniczony, zgarażemwbrylebudynku
orazpomieszczeniemgospodarczym,do

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

UjkówNowy.
Cena: 495 tys. PLN

Chcesz szybko i bezpiecznie sprzedać lubwynająćSwój dom,mieszkanie, działkę?
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XIX Międzyszkolny  
Festiwal Piosenki Dziecięce

18 listopada 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowi-
cach odbył się XIX MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI DZIE-
CIĘCEJ pod hasłem „MAŁE i DUŻE...- NASZE DZIECIĘCE SPRAWY”.
Organizatorem Festiwalu była – 
jak zawsze – Szkoła Podstawowa 
we Włodowicach. Brało w nim 
udział 18 solistów i 20 człon-
ków chórków z e szkół :  we 
Włodowicach, w Kroczycach 
i w Rudnikach. Uczestnikami 
Festiwalu była jednak przede 
wszystkim cała społeczność dzieci 
na nim obecnych, a więc i dziecięca 
publiczność – łącznie ok.110 dzieci 
z klas I-III.

Festiwal uświetnili 
swoją obecnością:

• wójt gminy Włodowice 
p. Adam Szmukier

• dyr GOK p.Aneta Wieczorek
• dyr Przedszkola  

we Włodowicach p. 
Jolanta Kurasińska

• dyr SP w Rudnikach 
p.Bożena Motyl

• dyr SP we Włodowicach 
p. Małgorzata Odyjas

• Panie pracujące w GOK
• Rodzice, dziadkowie i inni 

członkowie rodzin dzieci.
Festiwal rozpoczęliśmy wprowa-
dzeniem w jego tematykę i wspól-
nym odśpiewaniem kultowej już 
dla nas piosenki „Rytm i melodia”.  
Soliści byli świetnie przygotowani, 
a chórki – w dużej części – sku-
tecznie angażowały publiczność 
do muzycznej zabawy. Wszystkie 
dzieci stały się niezwykłą wspól-
notą – z zaangażowaniem ba-

wiąc się powtarzanymi słowami 
refrenów, wyklaskiwaniem ryt-
mów i naśladowanymi ruchami 
odpowiednimi do słów piosenek. 
Symbolicznym akcentem było 
zaśpiewanie piosenki w języku 
ukraińskim przez jedną z naszych 
koleżanek pochodzącą z Ukrainy. 
Po takim występie mogliśmy tylko 
dać wyraz swojego przyjaznego 
nastawienia do siebie nawzajem 
wspólnym zaśpiewaniem piosenki 
„Podajmy sobie ręce”. Festiwal za-
kończyliśmy ponownym zjedno-
czeniem się w „Rytmie i melodii”, 
mając nadzieję, że nasz śpiew usły-
szą Włodowice;)
Kończącym akcentem było wrę-
czenie dyplomów, pamiątkowych 
medali i prezentów. 
Fundatorami nagród są: me-
dali i części prezentów – Rada 
Rodziców SP Włodowice; pre-
zentów do kreatywnej zabawy – 
GOK Włodowice, kubki, mapy 

i papierowe torebki otrzymaliśmy 
od Urzędu Gminy Włodowice. 
Serdecznie dziękujemy :)
Gościom Festiwalu dziękujemy 
za uczestnictwo, wspólną za-
bawę i towarzyszenie nam w tym 
miłym „muzycznym święcie”. 
Nauczycielom przygotowującym 
dzieci do występów oraz ćwiczą-
cym z nimi wspólne piosenki na-
leżą się wyrazy szacunku i uznania. 
Doceniamy każdy przyjazny gest 
i miłe słowa..., płynące od róż-
nych osób przed, w trakcie i po 
Festiwalu :) 
Wszystk im, którzy życzliwie 
przyjmują tę inicjatywę, służącą 
naszym dzieciom, składamy wy-
razy wdzięczności :)
Zapraszamy na kolejny Festiwal 
znów za rok!

 v Koordynator Festiwalu 
Iwona Szczygieł   

Wlodowice.pl

Otwarta sobota w urzędzie gminy
Szanowni Państwo!

Nie macie możliwości lub brakuje Wam czasu w tygodniu na załatwienie 
spraw urzędowych zapraszamy na „OTWARTĄ SOBOTĘ” w Urzędzie Gminy 
Włodowice w dniu 26 listopada 2022 r. 
Pracownicy Urzędu Gminy będą do Państwa dys-
pozycji w godzinach od 8ºº do 12ºº.
Będziecie mogli Państwo w tym dniu załatwić 
sprawy w Referatach:
• Organizacyjnym (sekretariat – wniosek 

o preferencyjny zakup paliwa stałego 
dla gospodarstwa domowego ),

• Finansowo-Księgowym (podatki, kasa),
• Spraw Obywatelskich (ewidencja 

ludności, dowody osobiste ),
• Gospodarki Komunalnej, Działalności 

Gospodarczej i Planowania Przestrzennego, 
• Gospodarki Gruntami, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska,
a także w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Interesantów przyjmować będą również Wójt 
Gminy i Sekretarz.

Serdecznie zapraszamy 
Adam Szmukier 

Wójt Gminy Włodowice

 v Wlodowice.pl

PAŁACOWA ILUMINACJA
Po uruchomieniu oświetlenia zewnętrznego głównej elewacji, pałac we Włodo-
wicach ukazuje swoje niebywałe piękno i swoistą tajemniczość.  Prace instala-
torskie poprzedzone zostały wydaniem stosownych zgód organów konserwator-
skich oraz przemyślanym projektem montażu lamp w trawniku i na elewacji. 
Oświetlony pałac wyśmienicie 
przyozdabia i dodaje uroku na-
szemu miasteczku. Zastosowana 
w tym projekcie nowoczesna 
technologia oświetlenia ledowego 
jest wysoce energooszczędna. 
Całkowity bilans energetyczny 
iluminacji to niespełna 70 Wat, 
czyli jakby świeciła jedna żarówka 
oświetlenia ulicznego. 

 v Wlodowice.pl

Catering BEZA

Catering dla firm i domu
Organizacja wszystkich imprez okolicznościowych

Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej
691 704 170 cateringbeza@gmail.com

Zawiercie
ul. Hoża 2 691 704 170

WESELA ● CHRZCINY ● STUDNIÓWKI ● KOMERSY ● URODZINY ITP.

Organizacja Wigilii oraz świąteczna
oferta cateringowa już dostępna

• U Klienta lub na sali

• Różnorodne menu komponowane
pod indywidualne potrzeby Klienta

• Obsługa kucharska, kelnerska
oraz serwis sprzątający

• Dostarczamy gotowe dania ciepłe
i zimne we wskazane miejsce

• Dania podajemy bufetowo oraz w stół

• Posiadamy niezbędne dekoracje

KĄCIK KULINARNY

PIEROGI Z KRUCHEGO  
CIASTA Z KAPUSTĄ
Chciałabym Wam przedstawić nieco inną odmianę pierogów 
może przepis sprawdzi się na świątecznym stole? Z podanych 
składników powinno wyjść ok 30 pierogów.
Ciasto kruche na pierogi:

• 400 g mąki
• 200 g masła
• 2 łyżki śmietany
• 1 jajko
• szczypta soli
• + 1 jajko i łyżka mleka

Mąkę przesiać na stolnicę 
i masło posiekać nożem łącząc 
je z mąką, dodać pozostałe 
składniki. Wszystko dobrze 
połączyć, zawinąć w folię spo-
żywczą i włożyć do lodówki na 
30 minut. Wyjąć rozwałkować, 
wycinać kółka szklanką i do-
dając nadzienie sklejać pierogi. 
Jajko wymieszać z mlekiem 
i tą mieszanką posmarować 
kazdego pieroga. Piec w pie-
karniku nagrzanym do 180C 
przez ok. 30-35 minut.

Nadzienie:
• 0,5 kg kapusty kiszonej
• 5 szt. suszonych grzybów
• 10 dkg wędzonego boczku
• sól, pieprz
• olej

Kapustę odcedzić lekko i posie-
kać . Grzyby namoczyć w wo-
dzie. Boczek pokroić w drob-
niutką kosteczkę. Na rozgrzaną 
patelnię wlewamy olej doda-

jemy po minucie boczek i przy-
smażamy go na złoto, dodajemy 
kapustę oraz grzyby pokrojone. 
Doprawiamy solą i pieprzem. 
Przesmażamy wszystko po-
rządnie. Odstawiamy do wy-

st ygnięcia i nak ładamy na 
krążki ciasta.

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

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

Poziomo:
3. Zamiast zszywki
7. Tam Adam dał się skusić Ewie
8. Andrucik
9. Daw. młody byczek
10. Sprzęt do transpotu rannego
13. Osłaniają szyjki zębów
14. Pot. stuprocentowy mężczyzna
15. Karoq na drodze
18. Na szyi indyka
19. Jednosta 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

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

Zawiercie, ul. Brata Alberta 11 • tel.: 32 670 01 30
poniedziałek - piątek 9⁰⁰ - 18⁰⁰, sobota, niedziele handlowe 9⁰⁰ - 17⁰⁰

www.sengam.pl

TEL: 794 577 544

PROFESJONALNY SERWIS
● NARTY ●SNOWBOARD ●ŁYŻWY ●

AKCESORIA I SPRZĘT ZIMOWY - SZEROKI WYBÓR

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

SEZON ZIMOWY

TUŻ TUŻ

JURAJSCY RYCERZE WYGRALI 
PO RAZ SIÓDMY Z RZĘDU!

Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie w ostatnich spotkaniach 
imponują formą. Pomimo tego, że grają co trzy-cztery dni, wygrywają 
z kolejnymi rywalami. Wczoraj w Zawierciu pokonali 3:0 Trefl Gdańsk. 
Wcześniej w PlusLidze ograli LUK Lublin (3:2), GKS Katowice (3:0), 
BBTS Bielsko-Biała (3:0) i PSG Stal Nysa (3:0).
Do tego dodajmy t r iumf y 
w Lidze Mistrzów - z druży-
nami Halkbank Ankara (3:1) 
i Hebar Pazardżik (3:1). To daje 
serię siedmiu wygranych z rzędu!
Już 22 l i s topada Ju ra j sc y 
Rycerze, którzy zajmują 3. 
miejsce z PlusLidze, zagrają 
w R zeszow ie ,  a  27 l i s to-
pada zmierzą się w Zawierciu 
z Projektem Warszawa.

 v źródło: zawiercie.eu 
zdjęcie: Paula Sobota

ŹRÓDŁO KROMOŁÓW  
LIDEREM PO RUNDZIE JESIENNEJ

Piłkarze w niższych ligach rozegrali ostatnie mecze przed zimową przerwą. 
Gracze Źródła Kromołów zremisowali na wyjeździe 1:1 z Zewem Kazimierz 
(gol Krystiana Kowalika) i ostatecznie podopieczni trenera Damiana Kota 
utrzymali pozycję lidera sosnowieckiej A-klasy.
W IV lidze z kryzysem nie 
uporali się zawodnicy Warty 
Z a w ie r c i e ,  k tó r z y  p r z e -
grali u siebie 1:3 ze Śląskiem 
Świętochłowice. Bramkę zdobył 
Adrian Długosz, a zawiercianie 
przezimują na ostatnim miejscu 
w tabeli..

 v źródło: zawiercie.eu
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BEZPIECZNY PIESZY!
15 listopada policjanci zawierciańskiej drogówki prowa-
dzili działania „Bezpieczny pieszy”. Przypominali niechro-
nionym uczestnikom ruchu drogowego o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa. Niesprzyjające jesienne wa-
runki atmosferyczne, niekorzystnie wpływają na bezpie-
czeństwo pieszych i rowerzystów. Policjanci apelowali 
o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wręczali od-
blaski.
Przypominamy kierującym, że jesienna aura, częste opady 
deszczu, gęsta mgła, wcześnie zapadający zmrok, mokra 
jezdnia, to czynniki pogarszające warunki drogowe. Nie 
tylko ograniczają widoczność ale również wydłużają drogę hamowania. Policjanci, w trakcie służby kontrolowali pręd-
kość pojazdów w rejonach przejść dla pieszych, przypominali kierującym także podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Każdy niechroniony uczestnik ruchu drogowego w tym okresie powinien szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo 
i widoczność na drodze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pieszy poruszający się po zmierzchu, poza obszarem 
zabudowanym jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych. Policjanci, poza reagowaniem na wykrocze-
nia, również prowadzili rozmowy profilaktyczne z uczestnikami ruchu drogowego, uświadamiając ich o zagrożenia 
wpływających na bezpieczeństwo, wręczali pieszym odblaski.
Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pieszego na drodze powinna być jego widoczność:
• pieszy ubrany w ciemne spodnie i ciemną bluzę widoczny jest z odległości około 25 m;
• pieszy ubrany w jasną odzież widoczny jest z odległości około 35 m;
• pieszy ubrany w odzież z elementami odblaskowymi lub w kamizelkę odblaskową widoczny jest z odległości 150 - 
300 m.
Kierujący pojazdem zyskuje w ten sposób czas na wykonanie dowolnego manewru: może zwolnić, wyhamować i bez-
piecznie ominąć pieszego.
Bądź widoczny – bądź bezpieczny.
Noś odblaski!

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Dni są coraz chłodniejsze, a często temperatura w nocy 
spada poniżej zera. Warunki te szczególnie mogą za-
grażać życiu i zdrowiu osób bezdomnych. W okresie je-
sienno-zimowym wielu z nich umiera z powodu wychło-
dzenia organizmu. Policjanci każdego roku na bieżąco 
sprawdzają miejsca, w których osoby bezdomne próbują 
szukać schronienia. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy 
Policję za każdym razem, gdy ktoś jest narażony na wy-
chłodzenie organizmu. Oprócz numeru alarmowego 112 
zachęcamy do korzystania z całodobowej, bezpłatnej 
infolinii 987, o której więcej informacji poniżej, oraz 
z policyjnej platformie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa.
Wraz ze spadkiem temperatury policjanci, wspólnie z in-
nymi służbami i instytucjami, większą uwagę poświęca-
ją kontroli miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. Pustostany, działkowe altanki i klatki schodowe to miejsca, 
w których najczęściej szukają one schronienia przed zimnem. Niskie temperatury stwarzają zagrożenie nie tylko dla 
życia i zdrowia osób bezdomnych, ale również dla osób samotnych i w podeszłym wieku. Dotyczy to także osób nie-
trzeźwych, przebywających poza domem i narażonych na wychłodzenie organizmu. 
Oprócz niebezpieczeństwa związanego z narażeniem na niskie temperatury, osoby te często tracą życie w poża-
rach lub w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożeniem dla nich jest także stan techniczny budynków, w których 
przebywają. W większości przypadków są to pustostany przeznaczone do rozbiórki. Miejsca te sprawdzają munduro-
wi, których celem jest pomoc osobom potrzebującym, narażonym na działanie niskich temperatur. Apelujemy także 
o czujność do wszystkich, którzy mają kontakt z takimi osobami. W każdym takim przypadku alarmujmy odpowiednie 
służby!
Przypominamy, że co roku od 1 listopada do 31 marca działa specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren ca-
łego województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy dla 
osób bezdomnych. 

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

• WYPOŻYCZALNIA 
   SPRZĘTU BUDOWLANEGO 
   ORAZ ELEKTRONARZĘDZI
• USŁUGI MINIKOPARKĄ 
• PRODUKCJA PRZEWODÓW:
    hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych, gazowych 

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych 

• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH 
   I WARSZAWSKICH
• HYDRAULIKA SIŁOWA 
• WYNAJEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

WIKBUD

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

www.wikbud.com.pl 

WYKONUJEMY NA TERENIE GMIN:
• Ogrodzieniec • Pilica • Olkusz •
• Klucze • Bukowno • Wolbrom •

USŁUGI ASENIZACYJNE

TEL: 692 148 703

tel.: 697 980 401, 531 337 713
turboservis@op.pl

• PRACA •
SERWIS SAMOCHODOWY

BOSCH ZATRUDNI
MECHANIKA SAMOCHODOWEGO

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

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

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

Bogaty wybór materiałów polskich oraz egzotycznych.

• SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
KLASY PREMIUM

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

• OBSŁUGA KLIMATYZACJI
(wykrywanie nieszczelności)
• WYMIANA PŁYNU
HAMULCOWEGO

POMOC
DROGOWA

Nie Czekaj i Dołącz
do Najlepszych!

REKLAMAWGAZECIE

☎ 510 190 038

jużod60PLN

Reklamy
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gwarekzawiercianski@wp.pl

GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl

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

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

510 190 038

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

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

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

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ 

• PROTEZY 
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ

• PROTEZY ZĘBOWE 

• NAKŁADKI DO 
WYBIELANIA 

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

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

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

wwwwww..kkaalliinnsskkii2244..ppll

TEL. 783 614 732

HIRUDOTERAPIA - LECZENIE PIJAWKAMI
• Profesjonalna pomoc
w likwidowaniu różnych dolegliwości

• Certyfikat pochodzenia pijawek lekarskich

• Dyplomowany Hirudoterapeuta

DO SPRZEDANIA
stalowy, kontener budowlany, solidnie wykonany

o wymiarach: 2,5 m szer x 6 m dł.
W pełni sprawny, szczelny, waga około 1,5 T

Cena: 6000 zł
Tel.: 882-554-688

tel: 733 749 921

Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

O aktualną ofertę i promocję pytaj w salonie

optyk.ogrodzieniec
polub nas na

WW ttyymm śśwwiiąątteecczznnyymm cczzaassiiee
żżyycczzyymmyy PPaańńssttwwuu

wwsszzyyssttkkiieeggoo ccoo nnaajjlleeppsszzee!!
Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

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

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

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

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

Sprzedaż • Serwis •Wymiana

AKUMULATORY
CIĄGOWICE

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

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

Zapraszamy do autoryzowanej
stacji obsługi akumulatorów

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

znajdź nas na
Facebooku

Czynne:  Pon. - Pt. 700 - 2000

      Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA

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

WYNAJEM
I WYPOŻYCZALNIA

z operatorem lub bez

ATRAKCYJNE CENY!

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

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

Łazy
ul. Brzozowa 29
Godziny otwarcia:

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

EKOPAL XXI Tomasz Rudy

tel. 603 387 695

• ZŁOM STALOWY
• ŻELIWO
• METALE KOLOROWE

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

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

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

OKNA
BRAMY
Producent zaprasza
tel. 32 64 56 575

DRZWI
ROLETY

Reklamy


