
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.: 531 337 713 • markiewicz.bosch-service.pl/pl
Zawiercie, ul. Cerefisko 1c

• NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE
• NAPRAWY BIEŻĄCE
• WYMIANA: OLEJÓW, FILTRÓW I PŁYNÓW

SERWIS SAMOCHODOWY
BOSCH CAR SERVICE

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

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
więcej informacji na:

stronie, Facebooku i Instagramie

KURS CROSS TRAINING
DLA POCZĄTKUJĄCYCH

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

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

tel. 730 667 776
Centrum Urody

PODOLOG ZDOJAZDEM DO KLIENTA

Usuwanie:
• odcisków
• brodawek
• mozeli
• grubych paznokci
• zakładanie klamer na
wrastające paznokcie

• leczenie grzybicy
• leczenie stanów zapalnych
• leczenie stopy cukrzycowej

Zdjęcia "przed" i "po" dostępne w gabinecie Zadzwoń i dowiedz się więcej
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POWSTAJE NOWY ZAKŁAD W ZAWIERCIU!! 
UTWORZY 150 MIEJSC PRACY!!

W grudniu 2022r. firma Atlas Ward Polska Sp. z o.o. – generalny wyko-
nawca inwestycji Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. – rozpoczęła 
prace budowlane na placu przy ul. Podmiejskiej w Miasto Zawiercie. 
Powinny zakończyć się w trzecim kwartale przyszłego roku – poinfor-
mował Łukasz Konarski, Prezydent Zawiercia.
Równolegle prowadzona 
będzie rek rutac ja za-
łogi przyszłego zakładu. 
Pracę ma znaleźć około 
150 osób.
Poszukiwani będą pra-
cownicy, k tórzy mają 
różne kwalifikacje – od 
o p e r a t o r ó w  m a s z y n 
i urządzeń, przez tech-
nologów, aż po pracow-
ników administracyjnych. 
O szczegółach spółka 
będzie informować na 
swojej stronie interneto-
wej, na profilu LinkedIn oraz 
w lokalnych mediach.
Projekt Elemental Strategic 
Meta ls Sp. z o.o. dof inan-
s o w a n y  j e s t  z e  ś r o d k ó w 
Eu rop e j sk iego  Fu ndu s z u 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój i konkursu 
„Szybka Ścieżka – IPCEI”.

Zakład w Zawierciu ma pro-
wadzić działalność w zakre-
sie wtórnej produkcji metali 
- w tym takich jak lit i kobalt 
oraz metali szlachetnych, jak 
platyna, pallad czy rod.
Inwestor zapowiada wdrożenie 
licznych rozwiązań w zakresie 
ochrony środowiska, jak in-
stalacje i zbiorniki do retencji 
wykorzystania deszczówki, 

systemy odzysku energii czy 
redukcji hałasu. Od istnieją-
cej zabudowy zakład zostanie 
oddzielony pasem zieleni izo-
lacyjnej. W ramach projektu 
powstanie również centrum 
badawczo-rozwojowe.

 v zawiercie.eu

Na terenie Zawiercia i okolic transport GRATIS
• WSZYSTKIE DOKUMENTY DOWYREJESTROWANIA
POJAZDU ROBIMY NAMIEJSCU!

• PŁACIMY NAJWIĘCEJ ZA KILOGRAM SAMOCHODU

Firma Tygarena,
ul. Polska 31, 42-400 Zawiercie

Składnica Złomu / Recykling samochodowy

POSIADAMY: • WAGĘ DO 60 TON • STACJĘ DEMONTAŻU POJAZDÓW
KUPIMY LUB ZEZŁOMUJEMY KAŻDY RODZAJ POJAZDU / MASZYNY:
• USZKODZONY, POWYPADKOWY LUB NIEKOMPLETNY
(również bez przeglądu czy ubezpieczenia)

• SZYBKA I RZETELNAWYCENA PRZEZ TELEFON
• PO POJAZDWYSYŁAMY LAWETĘ POD
WSKAZANE PRZEZ KLIENTAMIEJSCE

JESTEŚMY BEZKONKURENCYJNI
W CAŁYM POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM!

ZADZWOŃ LUB NAPISZ
ABY SPRAWDZIĆ!

Jesteśmy legalnie działająca firma z 20-letnim doświadczeniem!

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

Informacje
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SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2499 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

W ZAWIERCIU POWSTANIE 145 NOWYCH MIESZKAŃ!!
Spółka SIM SMS, której jeste-
śmy jednym z udziałowców, 
ogłosiła przetarg (w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”) na 
145 tanich mieszkań czyn-
szowych, które powsta-
ną przy ulicy Dożynkowej 
w Zawierciu-Kromołowie – 
poinformował Łukasz Konar-
ski, Prezydent Zawiercia.
Planowany termin podpisania 
umowy to koniec lutego przyszłego 
roku. Zobaczcie wizualizacje.

 v zawiercie.eu

KOLEJNE BUDYNKI ZMIENIŁY SWOJE OBLICZE
Zakończyły się prace związane z termomodernizacją kolejnych budynków na terenie 
naszego miasta. Efekty robią wrażenie - przekazał Łukasz Konarski, Prezydent Zawiercia.
Chodzi o budynki w następujących 
lokalizacjach:
• ul. Zegadłowicza 14, 

ul. Skłodowskiej 11, 
ul. Szeroka 16,

• ul. Marszałkowska 
35, 35a oraz 37,

• ul. Kijowska 8 i 10 
oraz ul. Wenecka 2,

• ul. Marszałkowska 29, 
Marszałkowska 31, 
Marszałkowska 39.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
o r a z  u n i j n e g o  P r o g r a m u 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

 v zawiercie.eu

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

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

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

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

C

ZY
NNE

CAŁĄ DO

B
Ę24h

42-400 Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 111
Tel. : 697 319 424

• REGENERACJA TURBOSPRĘŻARKI
wszystkie typy

• CZYSZCZENIE FILTRÓW DPF-FAP

TURBO - SERVIS - DPF

SAMOCHODY: osobowe,
dostawcze, ciężarowe
MASZYNY BUDOWLANE
I ROLNICZE
KONKURENCYJNE CENY!

KIEROWCA:
- POMPO-GRUSZKA

- GRUSZKA
- HDS

OPERATOR WĘZŁA
BETONIARSKIEGO

PRACA!

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

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08

+48 608 121 860
+48 570 842 476

Praca od zaraz!

CV: asia@betoniarniakaczmarek.pl

Informacje
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NOWE MOŻLIWOŚCI DLA UCZNIÓW
Mamy przyjemność poinformować, że Prezydent Zawiercia Łukasz Konar-
ski uzyskał dla naszej młodzieży szkolnej duże zniżki na dodatkowe kursy 
online przygotowujące do najważniejszych w ich życiu egzaminów!
Dzięki podpisanemu porozu-
mieniu z Fundacją Miasto (po-
wołaną przez Związek Miast 
Polskich) oraz Lecturus Spin-off 
Uniwersytetu Warszawskiego, ro-
dzice i uczniowie otrzymają 75 % 
zniżki od ceny regularnej na lekcje 
z matematyki, j. polskiego i j. an-
gielskiego ONLINE.
Dodatkowe zajęcia przeznaczone 
są dla ósmoklasistów!
To doskonała okazja dla młodzieży, 
by przy wsparciu certyfikowanych 
nauczycieli i trenerów oświaty:
• powtórzyć materiał 

omawiany w szkole,

• dowiedzieć się i przypomnieć 
sobie strategie rozwiązywania 
zadań egzaminacyjnych,

• omówić z nauczycielami 
kluczowe zagadnienia 
egzaminacyjne,

• nadrobić zaległości 
i zrozumieć, z czym mają 
problem na lekcjach w szkole.

Na jeden przedmiot składa się 25 
godzin lekcyjnych, prowadzonych 
w formule online, 1 x w tygodniu. 
To wszystko w preferencyjnych 
cenach, na nowoczesnej platformie 
e-learningowej w formie wykła-
dów i ćwiczeń z wykorzystaniem 
różnego rodzaju aplikacji i mate-

riałów multimedialnych dedyko-
wanych konkretnym przedmiotom, 
z dostępem do VOD z minionych 
lekcji.
Gorąco zachęcam do zapoznania 

się z ofertą na stronie: 
www.lecturusjunior.pl

oraz dokładnymi  
informacjami dotyczącymi 
poszczególnych kursów na: 

sklep.lecturus.pl.
Więcej informacji  
o Fundacji Miasto: 
fundacjamiasto.pl

oraz Lecturus  
lecturus.pl/

 v zawiercie.eu

STARTUJĄ BEZPŁATNE WARSZTATY „KODUJ 
Z GIGANTAMI – RETROPROGRAMOWANIE”

Programowanie w świecie retro gier dla dzieci i młodzieży!  Już 
w lutym odbędzie się kolejna edycja “Koduj z Gigantami”, czyli 
bezpłatnej akcji edukacyjnej, która obejmie całą Polskę.
W trakcie warsztatów uczestnicy 
nauczą się podstaw programo-
wania, a przy tym poznają gry 
z czasów młodości swoich ro-
dziców. Wydarzenie objęte jest 
honorowym patronatem MEiN, 
GovTech Polska, ORE, NASK  
oraz Prezydenta Zawiercia, 
Łukasza Konarskiego.
 Warsztaty odbędą się stacjonar-
nie w ponad 100 miastach w całej 
Polsce oraz online w dniach od 4 
do 26 lutego 2023. Zapisy na wy-
darzenie możliwe są na stronie 
www.kodujzgigantami.pl.
W zajęciach, specjalnie dosto-
sowanych do grup wiekowych, 
mogą wziąć udział uczniowie 

szkół podstawowych oraz po-
nadpodstawowych w wieku od 
7 do 19 lat.
“Koduj z Gigantami” to organi-
zowana już od 7 lat ogólnopolska 
akcja bezpłatnych warsztatów 
programistycznych dla dzieci 
i młodzieży. Organizatorem 
wydarzenia jest szkoła pro-
gramowania dla dzieci i mło-
dzieży Giganci Programowania. 
Uczestnicy 12. edycji, ucząc się 
skryptów i podstaw programo-
wania, dowiedzą się jak nadać 
starym grom i programom nowe 
życie. Stworzenie własnej strony 
internetowej? Zaprojektowanie 
gry komputerowej lub samo-

dzielnego programu? Wszystko 
jest możl iwe podczas akcji 
“Koduj z Gigantami”.
Dla uczestników warsztatów 
będzie to zatem okazja, aby 
postawić pierwsze kroki w pro-
gramowaniu, ale też poznać gry, 
którymi zachwycali się ich ro-
dzice oraz dowiedzieć się wiele 
ciekawostek o technologiach, 
w jakich były tworzone. Rodzice 
natomiast będą mogli wybrać się 
w sentymentalną podróż i przy-
pomnieć sobie tytuły ulubionych 
rozgrywek, a także wziąć udział 
w edukacyjnym webinarze z psy-
chologiem dziecięcym.

 v zawiercie.eu 

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

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
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Nabór wstępnych zgłoszeń  
do dotacji we Włodowicach 

Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice ogłasza nabór wstępnych 
zgłoszeń do dotacji w ramach dofinansowania z Rządowego Progra-
mu Odbudowy Zabytków.
Zgodnie z założeniami 
Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków, 
Gmina może wnioskować 
o udzielenie dofinansowa-
nia z Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków, które 
może być przeznaczone na 
pokrycie wydatków zwią-
zanych z udzieleniem przez 
Gminę dotacji, o której 
mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r.  O ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, na nakłady 
konieczne, określone w art. 77 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami tj. Na 
wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowla-

nych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, o którym 
mowa w art. 8 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. O ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami 
lub znajdującym się w ewiden-
cji zabytków wskazanej w art. 
22 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. O ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami.
Treść ogłoszenia oraz formu-

larz zgłoszeniowy do pobrania na 
stronie www.wlodowice.pl 

wlodowice.pl 

Włodowice - Statystyki roczne 
Początek roku to czas podsumowań roku poprzedniego. Przygotowaliśmy 
krótką statystykę dotycząca Włodowic (stan na dzień 31 grudnia).
Liczba ludności w na-
szej gminie wynosi 5 132 
osoby, w tym 2636 kobiet 
oraz 2496 mężczyzn. 
Niestet y, jak w ca łej 
Polsce, również na te-
renie Włodowic obser-
wujemy ujemny przyrost 
naturalny, w zeszły roku 
urodziło się 29 dzieci, na-
tomiast zgonów było 57. 
W całym roku zawarto 
47 ślubów. Cieszy fakty, 
że na obszarze naszej gminy za-
meldowało się 190 osób, a zale-
dwie 62 osoby się wymeldowały.

W tym miejscu chcemy dodać, 
że pierwsze dziecko urodzone 
w 2023 jako mieszkaniec miasta 
Włodowice zostanie specjalnie 

uhonorowany i obda-
rowany. Informacja 
o jego narodzinach 
w raz z e z djęc iem 
za zgodą rodziców, 
zostanie opubliko-
wane w kole jny m 
n u m e r z e  Fa k t ó w 
Gminy Włodowice. 
Upominek otrzyma 
też osoba, która jako 
pier wsza odbierze 
dowód osobisty wy-

dany przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Włodowice.

 v wlodowice.pl 

RAJD NORDIC WALKING Z OKAZJI 
DNIA BABCI I DNIA DZIADKA

Uczestnicy wystartowali sprzed hali przy ulicy 
Blanowskiej i finiszowali w Blanowicach - tak 
wyglądał rajd Nordic Walking, organizowany przez 
OSiR Zawiercie. Zobaczcie zdjęcia.

zawiercie.eu

Noworoczna niespodzianka  
dla porębskich seniorów

Miejsce na rehabilitację, na spotkanie z dobrą znajomą czy… dobrą książ-
ka. Wreszcie jest! Zakończyła się budowa wyjątkowego miejsca dla senio-
rów. Porębski Klub „Senior+” niebawem zaprosi swoich pierwszych gości.
To bardzo dobra wiadomość! 
Niewiele miast może bowiem 
pochwalić się takim miejscem. 
Miejscem stworzonym od początku 
do końca z myślą o mieszkańcach 
po 60. roku życia. - O zdanie, czego 
w mieście im potrzeba, wielokrotnie 
pytałem i pytam porębian. Okazało 
się, że seniorzy poszukują miejsca, 
gdzie mogliby spędzić wolny czas. 
Postanowiliśmy wyjść im naprzeciw 
i takie stworzyć - mówi burmistrz 
Poręby Ryszard Spyra.

Miejsce na bezpłatną 
rehabilitację

Tak powstał wyjątkowy projekt pod 
nazwą Klub „Senior+”. Klub powstał 
na parterze Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Porębie, a intensywne 
prace trwały tu kilka miesięcy. 
Skupiły się w czterech punkach 
MOK-u: szatni, dawnej salce gim-
nastycznej, miejscu, gdzie działała 
wcześniej biblioteka oraz toalecie.
Teraz do dyspozycji seniorów jest już 
nowe miejsce, którego największą 
część stanowi profesjonalna sala tre-
ningowo-rehabilitacyjna wyposażona 
w nowy sprzęt sportowy odpowiedni 
do potrzeb i sprawności seniorów. 

Są m.in. materace, 
maty do ćwiczeń, 
drabinki, piłki re-
habilitacyjne oraz 
ciężarki. W są-
siedztwie salki re-
habilitacyjnej jest 
także szatnia dla 
seniorów i perso-
nelu, z indywidu-
alnymi szafkami 
z ławeczkami i wieszakami. 
Senior +
Senior +  (3)Senior + (3)
Senior +  (2)Senior + (2)
Senior +  (1)Senior + (1)
Senior +  (3)Senior + (3)
Senior +  (2)Senior + (2)
Senior +  (1)Senior + (1)
Miłe miejsce do rozmowy
Ale to nie wszystko! Teraz seniorzy 
z Poręby mają też wyjątkowe miejsce 
spotkań. W nowym Klubie znalazł 
się bowiem przytulny kącik, gdzie 
można usiąść, porozmawiać, napić 
się kawy. - W centralnej części Klubu 
„Senior+” ustawiony został sprzęt 
RTV, stoły, krzesła i fotele. Jest też 
aneks kuchenny wyposażony m.in. 

w lodówkę, kuchenkę indukcyjną 
oraz zmywarkę - wyliczają przed-
stawiciele Urzędu Miasta w Porębie.
Zaznaczamy, że wszystkie pomiesz-
czenia Klubu „Senior+” są dostoso-
wane do potrzeb oraz możliwości 
osób niepełnosprawnych.
Inwestycja jest realizowana w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” 
na lata 2021 - 2025 edycja 2022. 
Umowa na realizację klubu „Senior+” 
opiewała na kwotę 467 400 zł brutto.
Oficjalne otwarcie nastąpi 6 lutego 
tego roku. - Serdecznie zapraszamy - 
mówi burmistrz Ryszard Spyra.

 v umporeba.pl

Oferujemy zabiegi na urządzeniach najwyższej

jakości posiadającymi certyfikaty medyczne

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje
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Z TĄ GAZETĄ , NA WYBRANE ZABIEGI

-15%

www.opiekalasota.pl

Szanowni Państwo
Zapraszamy do Zakładu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego 
położonego na terenie malowniczej Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, w miłej i spokojnej  miejscowości 
Kocikowa, obok Ogrodzieńca w gminie Pilica. Znajdujące-
go się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.

Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę 
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycz-
nych, oraz �zjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także 
psychologa.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "LASOTA" 
zapewnia całodobową opiekę osobom ze schorzeniami 
neurologicznymi, z przewlekle postępującymi chorobami 
mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach 
i urazach, z trudno gojącymi się ranami, z powikłaniami 
chorób układu krążenia, z powikłaniami w postaci 
niewydolności wielonarządowej, ze schorzeniami 
geriatrycznymi. 

  Pobyt:
- nieodpłatny (NFZ)
- komercyjny (pełna odpłatność) 

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA 

Zakład oferuje kompleksową opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi przez całą 
dobę. Zakład zapewni opiekę krótkoterminową dla osób 
nie w pełni samodzielnych, starszych, które z powodów 
zdrowotnych, zdarzeń losowych, czy wyjazdu na urlop 
członków rodziny lub opiekunów, nie mogą pozostać 
w domu bez opieki.

ZABIEGI REHABILITACYJNE 

W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy 
Państwu zabiegi �zjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie 
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces 
rehabilitacji.
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ZGŁOŚ AZBEST DO URZĘDU MIEJSKIEGO
Przypominamy, że właściciele nieruchomości położonych na terenie 
Zawiercia, na których znajdują się wyroby zawierające azbest są zobowią-
zani do ich usunięcia do końca grudnia 2032 r.
Osoby fizyczne (właściciele, za-
rządcy, użytkownicy nierucho-
mości), które posiadają wyroby 
zawierające azbest, zobowią-
zane są do składania corocznie 
„Informacji o wyrobach za-
wierających azbest” do Urzędu 
M ie j sk iego w Zaw ierc iu . 
Informacja powinna być spo-
rządzona w dwóch jednobrz-
miących egzemplarzach – 1 
egzemplarz złożony do Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu, nato-
miast drugi należy zachować 
przez ok res jednego roku. 
Pozostałe podmioty składają  
„Informację o wyrobach zawie-
rających azbest” bezpośrednio 
Marszałkowi Województwa 
Śląskiego w Katowicach.
„Informację o wyrobach zawie-
rających azbest” należy składać 
corocznie do 31 stycznia za po-
przedni rok kalendarzowy.

Ponadto właściciel, użytkow-
nik wieczysty, zarządca nie-
ruchomości, a także obiektu, 
u r z ądz en ia budowlanego, 
insta lacji przemysłowej lub 
innego miejsca zawierającego 
azbest, przeprowadza kontrole 
stanu tych wyrobów. Z prze-
prowadzonej kontroli sporzą-
dza się w jednym egzemplarzu 
„Ocenę stanu i możliwości bez-
piecznego użytkowania wyro-
bów zawierających azbest" na 
podstawie Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki społecznej z dnia 2 
kwietnia 2004 r. w sprawie spo-
sobów i warunków bezpiecz-
nego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest 
(Dz.U.2004 Nr 71 poz. 649 
z późn. zm.).
Druk i wzorów „Informacji 
o w y robach zawierających 

azbest ” oraz „Oceny stanu 
i możl iwości bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawie-
rających azbest" dostępne są 
na stronie internetowej  www.
czystagmina.zaw ierc ie .eu , 
w zakładce GOSPODARKA 
ODPADAMI/AZBEST.
Osoby fizyczne zainteresowane 
ubieganiem się o dotację z bu-
dżetu Gminy Zawiercie - na 
zadanie polegające na likwi-
dacji wyrobów zawierających 
azbest - mogą uzyskać szcze-
gółowe informacje w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu przy 
ul. Leśnej 2 lub pod numerem 
telefonu 32 67 222 15.

 v zawiercie.eu 

PORADY PRAWNE OD 50 ZŁ

PORADY ONLINE OD 39 ZŁ

POZWY I PISMA PROCESOWE OD 100 ZŁ

MEDIACJE SZKOLENIA RODO

Kompleksowa oferta dla firm i osób fizycznych

Wysoki poziom świadczonych usług

Konkurencyjne ceny

ul. Południowa 3A
42-400 Zawiercie
TEL. 502 365 203

WWW.SALVOIURE.PL

KANCELARIA@SALVOIURE.PL

Nowa oczyszczalnia ma już 
pozwolenie na użytkowanie

Najdroższa inwestycja w historii Poręby czeka na odbiór końco-
wy. Nową oczyszczalnię ścieków wartą ponad 9 milionów 
złotych udało się zbudować w ciągu roku.
- Mamy być z czego dumni - 
mówi wprost burmistrz Poręby 
Ryszard Spyra. - To jedna z naj-
większych i najbardziej nowo-
czesnych inwestycji nie tylko 
w naszym mieście, ale też w po-
wiecie - dodaje.

Technologia 
z najwyższej półki

Nowa oczyszczalnia ścieków 
w Porębie robi wrażenie. Biały 
budynek z ciemnoszarym da-
chem wciąż pachnie nowością. 
Największe wrażenie robi jed-
nak to, co kryje się w środku. 
- Istn iejąca oczyszcza ln ia 
przebudowana została w tech-
nologii MBR (ang. Membrane 
Biological Reactor), czyli naj-
lepszej możliwej technologii 
oczyszczania ścieków. Dzięki 
temu mamy możliwość po-
nownego wykorzystania ścieku 
oczyszczonego, po dezynfekcji 
lampą UV, do celów takich jak 
utrzymanie czystości czy nawad-
nianie, co prowadzi do oszczęd-
ności cennych zasobów wodnych 
- podkreślają przedstawiciele 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji.

Po odbiorze końcowym, 
oczyszczalnia zacznie działać

Oczyszczalnia niebawem za-
cznie działać pełną parą. Do 
niedawna trwały próby rozru-

chowe poszczególnych 
urządzeń, w tym mo-
dułów membranowych, 
które są „sercem” nowej 
oczyszczalni ścieków 
w Porębie. - Mamy już 
pozwolenie na użytko-
wanie, niebawem nastąpi 
odbiór końcowy inwesty-
cji, a później - zacznie 
ona już pełnić swoją 
rolę  - mówi Mariusz 
Grabarczyk, prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Porębie. Dodaje, 
że tym, co szczególnie wyróżnia 
porębską oczyszczalnię ścieków 
jest też fakt, że jako jedna z nie-
licznych, dostosowana została do 
przyjmowania osadów z przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

Odbiór końcowy inwestycji 
przewidziany jest na 

koniec stycznia.

Całkowita wartość tej inwestycji 
wynosi 9 134 545,28 zł. Warto 
podkreślić, że porębski MPWiK 
zdobył na nią dof inansowa-
nie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju regionalnego w kwocie 
nieco ponad 6,3 mln zł, oraz do-
finansowanie z budżetu państwa 
z Kontraktu Terytorialnego, 
które wynosi niemal 743 tys zł.

 v umporeba.pl

Kontakt

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

KONSOLIDACJA
CHWILÓWEK
SZUKASZ KOLEJNEJ CHWILÓWKI?
MAMY LEPSZE ROZWIĄZANIE!
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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• 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
oraz licencje Krajowej Izby Gospodarki NieruchomościamiManagera Najmu Nieruchomości nr 19.

• 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”.

www.gwarek-agencjanieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA
Mieszkanie idealne nawynajem, inwestycyjne,

Kraków, Osiedle CzerwoneMaki.
Ustawne 44m kw - dwa pokoje, jasna kuchnia,

balkon, rok budowy 2015 r.
Nieopodal, szybki tramwaj,
uczelnia, centrum biznesowe.

Cena: 499 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

Mieszkaniebezczynszowe70mkw,

dwadużepokoje, kuchnia z jadalnią,

łazienka,wc,plus strych i pomieszczenie

gospodarcze,dozamieszkania,

nadającesię równieżdoprowadzenia

działalności,wścisłymcentrumŁaz.

Cena: 219 tys. PLN

Chcesz sprzedać
lub wynająć Swoją nieruchomość?

To miejsce na Twoje ogłoszenie!
Zapytaj o szczegóły 882-554-688

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: 175 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: 199 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
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

DOWYNAJĘCIA
Lokalużytkowy,32 m², składającysię zdwóch

pomieszczeń,usytuowanyna Ipiętrze
wreprezentacyjnymbudynkunieopodal

StarostwPowiatowegowOlkuszu.
Idealnemiejscepodgabinet, biuro, zuwagi

na jegoświetneusytuowanie.CentrumOlkusza.
.Cena: 850 PLN 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: 165 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: 1100 PLN 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

Chcesz szybko i bezpiecznie sprzedać lubwynająćSwój dom,mieszkanie, działkę?

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

DOSPRZEDANIA
domok.125mkw,zgarażemwbryle
budynku,podpiwniczony,doremontu,
położonynawidokowej8arowej

wpełniogrodzonejdziałcewuroczym
miejscuwZalesiuGolczowskim

wgminieKlucze.
Cena: 330 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok.70mkw,zgarażem

idużąstodołą,wszystkiemedia
wdomu, położonynaogrodzonej

5,6arowejdziałcewspokojnymmiejscu
wChechlewgminieKlucze..
Cena: 329 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
dom200mkwIIkondygnacje,

podpiwniczony, zgarażemwbrylebudynku
orazpomieszczeniemgospodarczym,do

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

UjkówNowy.
Cena: 495 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
MieszkanieM4wdomu

wielorodzinnym, 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

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

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

KĄCIK KULINARNY

CIASTO CYTRYNOWO-MAKOWE
Uwielbiam ciasta, które trzeba tylko zamieszać, wstawić 
do piekarnika i gotowe :) I takie właśnie jest to ciasto..
Czemu z dzieciństwem, bo ro-
biliśmy takie w szkole na zaję-
ciach ZPT. Przypomniałam so-
bie o nim kilka dni temu i jakoś 
tak w niedzielę o 7 rano je zro-
biłam. Kilka składników, kilka 
ruchów miksera i ciasto było 
w foremce. A zapach zaczął 
powoli budzić domowników, 
fajny początek dnia, prawda?
Ciasto cytry-
nowo makowe 
• 1/2 kostki mięk-

kiego masła
• 1 szklanka cukru
• 2 jajka
• sok z 3 cytryn ( 

u mnie nieduże )
• 2 szklanki mąki
• 1 szklanka zmie-

lonego maku
• 1 łyżeczka proszku 

do pieczenia
• 1 szklanka ke-

firu / maślanki
Ewentualnie serek do 
posmarowania ciasta
• 1 serek homogenizowany
• sok z 1 cytryny.
Piekarnik nagrzewamy do 
180° C.

Do misy miksera dałam ma-
sło, dodałam do niego cukier 
i ubiłam na białą masę, do-
dałam wszystkie pozostałe 

składniki. Całość porządnie 
wymieszałam. Do kwadrato-
wej formy wysmarowanej ole-
jem i wysypanej tartą bułką 
przełożyłam ciasto, równo 
rozprowadziłam szpatułką. 
Wstawiłam do nagrzanego 
piekarnika i piekło się przez  
50 minut ( sprawdziłam czy 
jest ok patyczkiem, był su-

chy ). Odstawiłam ciasto do 
wystygnięcia, gdy całkiem 
wystygło posmarowałam je 
z góry serkiem wymieszanym 
z sokiem, posypałam makiem.

I ciasto gotowe, szczerze 
zniknęło w bardzo szybkim 
tempie :)

Smacznego !

W Porębie powstało Centrum 
Integracyjne dla uchodźców

Nowe państwo, nowe miasto, nowe lokum, nowa szkoła. Słowem; nowe, jakże 
inne od dotychczasowego, życie. To codzienność, z jaką wciąż borykają się 
m.in. uchodźcy wojenni z Ukrainy. - Poręba przyjęła około setkę Ukraińców. 
W większości są to kobiety z dziećmi, niektóre przyjechały z tym, co miały na 
sobie. Przekazywaliśmy im nawet szczoteczki do zębów - wspomina Katarzyna 
Wilk, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie.

Tu będą dodatkowo 
wspierać uchodźców

Większość rodzin goszczą-
cych na czas wojny w Ukrainie 
zdążyła już zaaklimatyzować 
się w naszym kraju. Do po-
rębskich szkół podstawowych 
uczęszcza aktualnie około 18 
dzieci, kolejna trójka - to przed-
szkolaki. - Uchodźcy wciąż 
potrzebują jednak wsparcia 
- zaznaczają przedstawiciele 
fundacji ADRA Polska, pod 
patronatem której w połowie 
grudnia, w Katowicach, po-
wstało Centrum Wsparcia dla 
Cudzoziemców. - Wsparcie ma 
charakter bezpłatny. Działamy 
przy ul. Chopina 1 - zaprasza 
Fundacja.

Nauka języka, pomoc 
psychologa albo prawna

Z jakiej pomocy skorzystać mogą 
cudzoziemcy przebywający na 
terenie Polski, z racji lokalizacji 
zaś - szczególnie osoby, które 
znalazły swój dom w wojewódz-
twie śląskim? - Wsparcie, jakie 
świadczymy ma szeroki charak-
ter - zapewniają przedstawiciele 
Fundacji ADRA. Wyjaśniają, 
że uchodźcy spotkać mogą się 
z wykwalifikowanym psycholo-

giem, mogą skorzystać z pomocy 
doradcy zawodowego, doradztwa 
integracyjnego oraz kursów za-
wodowych. Centrum prowadzi 
również lekcje języka polskiego, 
porady prawne i usługi tłumacza 
przysięgłego.
Instytucja zapewnia wsparcie 
związane z życiem w Polsce 
m.in. pomoc w zapisaniu dziecka 
do szkoły czy w uzyskaniu 
świadczenia 500+. Beneficjenci 
będą mogli otrzymać również 
paczki z żywnością i artykułami 
higienicznymi.

W walce z traumą wojenną

Katowickie Centrum Integracji 
czynne jest od poniedziałku do 
czwartku w godzinach od 9.30 
do 15.30. Lekcje języka pol-

skiego odbywają się dwa razy 
w tygodniu. Podopieczni pla-
cówki będą uczyć się głównie 
rozmawiać, by bez większych 
problemów móc porozumieć się 
w urzędach, bankach, sklepach 
oraz z potencjalnymi pracodaw-
cami. - W planach jest również 
uruchomienie kursów weeken-
dowych, w których będą mogły 
uczestniczyć osoby pracujące 
zawodowo w ciągu tygodnia 
- zaznaczają przedstawiciele 
fundacji.
Powołana do życia w 2009 roku 
Fundacja ADRA Polska jest czę-
ścią międzynarodowej organiza-
cji ADRA, działającej w ponad 
130 krajach świata.

 v Umporeba.pl 

Podziel się posiłkiem!  
W Porębie powstała Jadłodzielnia
Przed wejściem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porę-
bie stanął nieduży domek z drzwiczkami. - To miejsce, gdzie podzielić 
możemy się posiłkiem - informują przedstawiciele MOPS-u.
Ile razy zdarza się, że wyciągamy 
z lodówki jogurt po terminie 
ważności? Ile razy zdarza się, że 
kupimy coś hurtowo, licząc na 
oszczędności w domowym budże-
cie, a potem część tych zakupów 
wyrzucamy do kosza? - Niestety 
słyniemy z tego, że wyrzucamy 
naprawdę duże ilości jedzenia, 
a jest przecież tylu potrzebujących. 
Dla osób, które żyją naprawdę 
skromnie taki jogurt, serek czy 
bochenek chleba są na wagę złota 
- mówi Katarzyna Wilk, kierow-
nik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Porębie.
Teraz jedzeniem będzie można 
się podzielić. Nie tylko zbytkami, 
chętni będą mogli zostawić żyw-
ność dla potrzebujących, kiedy 
tylko będą mieli takie życzenie. 
- Stworzyliśmy bowiem specjalne 
miejsce do tego służące. To poręb-
ska Jadłodzielnia - mówi Katarzyna 
Wilk.
Jak wygląda miejsce, gdzie po-
dzielić możemy się posiłkiem? 
To nieduży domek z materiałów 
przypominających drewno, z pół-
kami w środku. Aktualnie nie ma 
tutaj żadnej chłodni, czemu sprzyja 
pora roku. Na ciepłe miesiące 
MOPS planuje jednak umiesz-
czenie w środku niedużej lodówki. 
Inicjatorzy przedsięwzięcia za-
znaczają, że Jadłodzielnia czynna 

jest 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu.
To rozwiązanie, które ułatwia 
sprawę zarówno potrzebującym, 
jak i darczyńcom. Żywność do 
Jadłodzielni zanieść można bowiem 
o dowolnej porze. Identycznie wy-
gląda kwestia odbioru. - Tu często 
ważna jest anonimowość. Wielu 
osobom brakuje żywności, nie chcą 
jednak, by ktoś o tym wiedział. 
Jadłodzielnia rozwiązuje sprawę 
- podkreślają przedstawiciele po-
rębskiego MOPS-u.
Katarzyna Wilk dziękuje wszyst-
kim, którzy dołożyli swoja ce-
giełkę do tej inicjatywy. - Trudno 
każdego wymienić z imienia 
i nazwiska, żeby kogoś nie po-
minąć. Szczególne podziękowa-
nia składam: Przedstawicielom 

Gm i ny Poręba ,  M P W IK 
w Porębie, a przede wszystkim 
panu Tomaszowi Turek, który 
samodzielnie zamontował całą 
Jadłodzielnię - podkreśla kierow-
nik porebskiego MOPS-u.
Regulamin działania porębskiej 
Jadłodzielni znajdziemy m.in. na 
jej drzwiczkach. Warto pamię-
tać, by zostawiać tam produkty 
zapakowane lub w pojemnikach, 
które sam mógłbyś zjeść i nie 
przekroczyły terminu przydat-
ności do spożycia - ,,należy spo 
żyć do”. Słowem; bezpieczne dla 
zdrowia. 
Jadłodzielnia w Porębie oficjalnie 
rozpoczęła swoje funkcjonowa-
nie 13 stycznia br. 

 v Umporeba.pl

DESER:
Krem z gruszki i pietruszki z prażonym słonecznikiem,
czerwonym pieprzem i gałązką rozmarynu

• Pyszne przekąski w formie szwedzkiego stołu
• Napoje niegazowane,
woda z miętą i cytryną

• Bufet kawowo-herbaciany

Muzyka:
zespół EXEL

Liczne konkursy z nagrodami!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Tel: 797 720 700
602 574 450
604 281 164

WYŚMIENITE MENU
PRZYSTAWKA:
Futomaki z warzywami podane na łódce z cykorii
DANIE GŁÓWNE:
Polędwiczki z kurczaka w chrupiącej panierce panko
serwowane na placuszkach rosti w towarzystwie
grillowanej sałaty radicchio

Lawendowy Dworek w Kluczach
serdecznie zaprasza wszystkie Panie

NAWYJĄTKOWY DZIEŃ KOBIET
do wyboru trzy terminy:

4 marca 2023r. / 10 marca 2023r. / 11 marca 2023r.
czas trwania: od 18.00 do 3.00

160 zł
za 1 os.
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KRZYŻÓWKA

Poziomo:
4. Dawna miara zastąpiona hektarem
7. Składnik guacamole
8. Białoszary koń
9. Mizerak, słabeusz
10. Konie z Janowa Podlaskiego
11. Rodzaj stylonu
14. Słynny przed laty szwedzki kwartet
16. Z boiskiem i sąsiekami
20. Dzielnica, okręg
22. ...-Biała, miasto z Lipnikiem
23. Ponaglające przypomnienie
24. Francuska, to Lazurowe Wybrzeże
25. Zżera początkującego aktora

Pionowo:
1. Nacisk, napór
2. Np. „Katarynka” B. Prusa
3. Zakochany w Ofelii
4. Dawniej o Rosjaninie
5. Parada wojskowa
6. Najzimniejszy obszar na półkuli północnej
12. Podróż balonem
13. Metal o symbolu Na
15. Pot. oszukiwanie kogoś
16. Forester na szosie
17. Apel do narodu
18. Pot. selekcja kandydatur
19. Miła woń
21. Odcień żalu w głosie

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

Wizja lokalna w Blanowicach
20 stycznia br. Starosta Zawierciański Gabriel Dors spotkał się z mieszkańcami osie-
dla Blanowice w Zawierciu, by podczas wizji lokalnej omówić sprawę poprawy bezpie-
czeństwa na skrzyżowaniu ulic Przyjaźni, Glinianej i Armii Krajowej w Zawierciu.
Na obecną chwilę, zgod-
nie z wnioskiem radnej 
miejskiej Pauliny Pietras 
i radnej powiatowej Doroty 
Pytlik, na skrzyżowaniu za-
instalowane zostało lustro 
drogowe.
Mieszkańcy poinformo-
wali Starostę o problemach 
związanych z aktua lną 
organizacją ruchu, przed-
stawili swoje propozycje 
zmian. Starosta wraz z pracowni-
kami na miejscu omawiał możli-
wości ich wprowadzenia, niektóre 
od razu wykluczono, inne zostaną 
poddane analizie.

Kolejnym krokiem jest omówienie 
z odpowiednimi służbami możli-
wości wprowadzenia skutecznych 
rozwiązań.

O dalszych etapach roz-
mów i podjętych działa-
niach będziemy informo-
wać na bieżąco.
W wizji lokalnej i spotka-
niu z mieszkańcami uczest-
n ic z y l i   w s p ó l n i e  z e 
Starostą Zawierciańskim: 
Magdalena Kusaj – na-
c z e l n i k  W y d z i a ł u 
D r ó g  Po w i a t o w y c h , 
Włodzimierz Styczyński – 

kierownik Zespołu ds. remontów 
i napraw, Dorota Pytlik – radna 
powiatowa i Paulina Pietras – 
radna miejska.

 v zawiercie.powiat.pl

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DO 
WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ZWIĄZKU  

Z POTENCJALNYMI ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI W OKRESIE ZIMOWYM
Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowa-
dzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Przypominam, że w takiej sy-
tuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 
ustawy − Prawo budowlane, 
właściciele i zarządcy zobowią-
zani są do zapewnienia bez-
piecznego użytkowania obiektu 
budowlanego.
Nie wolno również dopuszczać 
do przeciążenia konstrukcji bu-
dynku przez zalegający na dachu 
śnieg i należy zapewnić właściwe 
i odpowiednio częste odśnieża-
nie dachu oraz elementów elewacji 
budynku. Konieczne jest usuwa-
nie sopli, brył, nawisów lodowych 
i śniegowych, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu osób znajdujących 
się na ciągach pieszych i jezdnych, 
przebiegających bezpośrednio przy 
budynku.

Prace związane z usuwaniem 
śniegu z dachu mogą stwarzać 
ogromne zagrożenie dla osób 
je wykonujących a także dla sa-
mego budynku, dlatego muszą 
być prowadzone z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa i przepi-
sów BHP.
Aby uniknąć potencjalnych za-
grożeń, zwracam się do wszyst-
kich zobowiązanych o bez-
zwłoczne spełnianie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa.

 v Zawiercie.eu
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DZIELNICOWI PO SŁUŻBIE ZATRZYMALI POSZUKIWANĄ
Dwóch dzielnicowych z zawierciańskiej komendy, wracając ze służby do domu, zauważyło poszukiwaną osobę. Policjanci natych-
miast zareagowali. Kobieta, na widok policyjnych legitymacji, próbowała uciekać. Szybko została jednak zatrzymana...

Policyjna służba nie kończy się wraz z odwieszeniem munduru do szafy. Dowodem tego może sytuacja, która miała miejsce 24.01.br w Zawierciu. Dwóch 
zawierciańskich dzielnicowych, wracając po zakończonej służbie do domu, zauważyło kobietę o której wiedzieli, że jest poszukiwana. Bez chwili wahania 
wysiedli z samochodu i podeszli do niej. Podjęta na widok policyjnych legitymacji próba ucieczki 46-latki okazała się bezskuteczna. Policjanci zatrzymali ją 
i natychmiast powiadomili o zdarzeniu dyżurnego. Na miejscu pojawił się umundurowany patrol. Potwierdzono, że mieszkanka Zawiercia jest poszukiwana 
przez miejscową prokuraturę. Po wykonanych czynnościach kobieta została zwolniona.

DZIELNICOWI SPRAWDZAJĄ PUSTOSTANY
Niskie temperatury to poważne zagrożenie dla osób 
bezdomnych. Sporym niebezpieczeństwem jest także 
szukanie schronienia w opuszczonych budynkach, któ-
re są przeznaczone do rozbiórki. Wszelkiego rodzaju 
próby ogrzania się przy prowizorycznych piecykach, 
mogą również doprowadzić do tragedii. Właśnie dlate-
go dzielnicowi sprawdzają pustostany i zachęcają oso-
by bezdomne do skorzystania z ciepłych noclegowni.

Zawierciańscy dzielnicowi wraz ze strażnikami miejski-
mi i przedstawicielkami MOPS-u przeprowadzili kontro-
lę kilku miejsc na terenie miasta, w których mogą prze-
bywać osoby bezdomne. W żadnym z pustostanów nie 
zastano nikogo. Były jednak miejsca, których wnętrze 
ewidentnie świadczyło o tym, że ktoś w przeszłości ko-
rzystał z danego pomieszczenia.

Dzielnicowi w dalszym ciągu będą sprawdzać opuszczone 
budynki, celem pomocy osobom bezdomnym!Pamiętajmy! 
Dzwoniąc pod numer telefonu 987, można uzyskać infor-
macje na temat pomocy dla osób bezdomnych.

WYSOKI MANDAT DLA PIJANEGO ROWERZYSTY
O tym, że nie należy wsiadać na rower, będąc pod działa-
niem alkoholu, wie każdy. Pijany rowerzysta stanowi za-
grożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczest-
ników ruchu drogowego. Brak równowagi, a także jazda 
tzw. zygzakiem może doprowadzić do tragedii. Kierowcy 
samochodów chcąc bezpiecznie ominąć rowerzystę, mu-
szą niejednokrotnie podejmować nagłe manewry, a bio-
rąc pod uwagę pogodę i śliską nawierzchnię jezdni nie 
trzeba dużo, aby doszło do kolizji czy wypadku.

Oprócz zagrożenia stwarzanego na drodze rowerzy-
sta, który wsiada po alkoholu na rower, musi się liczyć 
z dotkliwymi karami finansowymi. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, osoba kierująca rowerem w stanie 
po spożyciu alkoholu, może zostać ukarana mandatem 
w wysokości minimum 1 tys. zł. W przypadku jazdy w sta-
nie nietrzeźwości kara jest jeszcze wyższa. Wysokość 
mandatu dla sprawcy tego wykroczenia wynosi mini-
mum 2,5 tys. zł.

Przekonał się o tym 41-latek, który 23 stycznia br. po go-
dzinie 10:00 w miejscowości Otola został zatrzymany przez 
policjantów z Ogrodzieńca. Badanie stanu trzeźwości rowe-
rzysty wykazało ponad 2,2 promile alkoholu w organizmie. 
Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. 
zł. Rower zabezpieczyła wskazana przez niego osoba. Na szczęście ani jemu, ani żadnemu innemu użytkownikowi dróg nic się nie stało. Warto jednak zastano-
wić się nad konsekwencjami takiego zachowania.

DZIAŁANIA "ALKOHOL I NARKOTYKI"
9 stycznia br. Policjanci z zawierciańskiego Wydziału Ru-
chu Drogowego przeprowadzili działania "Alkohol i nar-
kotyki". Celem przedsięwzięcia, którym objęty był cały 
powiat, jest wyeliminowanie zagrożenia, jakie stanowią 
osoby wsiadające za kierownicę po alkoholu i podobnie 
działających środków. W trakcie działań policjanci prze-
prowadzili 752 badań stanu trzeźwości. Wśród kontrolo-
wanych osób było 5 kierowców, którzy w stanie nietrzeź-
wości kierowali pojazdami.

W Żarnowcu mundurowi zatrzymali do kontroli 24-let-
niego kierowcę bmw. Badanie stanu trzeźwości wykazało 
w jego organizmie ponad 1,2 promila alkoholu. Mundu-
rowi ujawnili także dwóch nietrzeźwych rowerzystów. 
21-latek kierujący rowerem w miejscowości Chlina, miał 
w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został 
ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł.

Policjanci zatrzymali też jedną osobę, która kierowała pojaz-
dem pomimo rzeczonego zakazu oraz osobę, która wsiadła 
za kierownicę będąc pod działaniem środka działającego do 
alkoholu.

SPRAWCA LICZNYCH KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM ZATRZYMANY
W grudniu ubiegłego roku, a także na początku stycznia na terenie Zawiercia doszło do szeregu włamań i kradzieży. Sprawca, pokonując zabezpie-
czenia, dostawał się do piwnic i komórek, z których zabierał m.in. rowery i narzędzia.

Zawierciańscy kryminalni ustalili, kto stoi za tym procederem. Policjanci zatrzymali 35-latka. Jak się okazało, mieszkaniec Zawiercia był w przeszłości 
karany za podobne przestępstwa. Mundurowi ustalili także, że mężczyzna odpowiada nie tylko za 8 kradzieży z włamaniem, ale dwukrotnie dokonał 
też innych kradzieży. Łączna wartość utraconych przedmiotów wyniosła ponad 9 tys. zł. 35-latek usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Pro-
kurator zastosował wobec niego policyjny dozór.

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

WYKONUJEMY NA TERENIE GMIN:
• Ogrodzieniec • Pilica •

• Olkusz • Klucze • Bukowno
• Bolesław • Wolbrom •

USŁUGI ASENIZACYJNE

TEL: 692 148 703

• SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
KLASY PREMIUM

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

• OBSŁUGA KLIMATYZACJI
(wykrywanie nieszczelności)
• WYMIANA PŁYNU
HAMULCOWEGO

POMOC
DROGOWA

• MECHANIKA
• POMOCNIKA MECHANIKA
(z opcją do przyuczenia)

• ELEKTROMECHANIKA
Pełen etat - umowa o pracę

tel. 530 103 105

ZATRUDNI

Skorzystaj z usług
licencjonowanego
Managera Najmu

Chcesz bezpiecznie wynająć
Swój Dom, Mieszkanie, Pokój?

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

• 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 

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.

GwarekZawiercianski

Polub nas na Facebooku
i śledź aktualne informacje na bieżąco

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v26 STYCZNIA (CZWARTEK) 
godz. 11:00, 16:00 - MUMIE  
godz. 13:00, 17:00 - ZADZIWIAJĄCY  
KOT MAURYCY 
godz. 18:00 - ŚLUB DOSKONAŁY 
godz. 19:00 - W TRÓJKĄCIE  
godz. 20:00 - NIEBIEZPIECZNI DŻENTELMENI 

 v27 STYCZNIA (PIĄTEK) 
godz. 11:00, 16:00 - MUMIE 
godz. 13:00, 17:00 - ZADZIWIAJĄCY KOT MAU-
RYCY 
godz. 18:00, 20:00 - POKUSA 
godz. 19:00 - NIEBIEZPIECZNI DŻENTELMENI 

 v28 STYCZNIA (SOBOTA) 
godz. 11:00, 16:00 - MUMIE  
godz. 13:00, 17:00 - ZADZIWIAJĄCY  
KOT MAURYCY 

godz. 18:00, 20:00 - POKUSA 
godz. 19:00 - NIEBIEZPIECZNI DŻENTELMENI 

 v 29 STYCZNIA (NIEDZIELA) 
godz. 19:00 - NIEBIEZPIECZNI DŻENTELMENI 

 v 30 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) 
godz. 16:00 - MUMIE 
godz. 17.00 - ZADZIWIAJĄCY KOT MAURYCY 
godz. 18:00, 20:00 - POKUSA 
godz. 19:00 - NIEBIEZPIECZNI DŻENTELMENI 

 v 31 STYCZNIA (WTOREK) 
godz. 16:00 - MUMIE 
godz. 17.00 - ZADZIWIAJĄCY KOT MAURYCY 
godz. 18:00, 20:00 - POKUSA 
godz. 19:00 - NIEBIEZPIECZNI DŻENTELMENI 

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


