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TURBO-DIESEL-SERVIS

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

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

pełnych wiary, nadziei i miłości
oraz

radosnych spotkań

w gronie najbliższych.

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

życzy Kons-Dach

SPRZEDAŻ WĘGLA
WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

Tel. 728 122 613

O F ERTA

MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA 24h
Polerowanie i wielostopniowa
korekta lakieru
Glinkowanie (pozbywanie się
drobin smoły i asfaltu z lakieru)
Pranie tapicerki
Profesjonalne nakładanie wosków i politur
Powłoki ceramiczne, kwarcowe i polimerowe
Polerowanie kloszy lamp
Szykowanie aut na sprzedaż,
zloty, targi i inne eventy
Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej
Ozonowanie (pozbywanie sie przykrych zapachów)

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

Zyskaj spokój
i atrakcyjną ofertę

AKTYWNA
PIANA XXL

• SZCZOTKA
• SPECJALNY ŚRODEK
DO OPRYSKU FELG

• TYLKO U NAS!
1 minuta (60 s.) = 1 zł
• ROZMIENIARKA

42-400 Zawiercie, ul. Porębska 31 (koło TESCO)

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

U nas ubezpieczysz: samochód,
dom, podróż oraz firmę
Zapytaj naszego agenta
o zniżkę dla Ciebie

Marcin Dubiński
Broniewskiego 4/44, 42-400Zawiercie
tel. kom. 693 455 625
mdubinski@agentpzu.pl

ODKURZACZ
3 minuty (180 s.)
za 1 zł !!!

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny
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Informacje

Edukacja historyczna online

Od 25 marca ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi,
zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją
firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej
pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług
związanych ze swoją zawodową działalnością.
• wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem
i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie
lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się
przemieszczać w ramach tej działalności.
• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy,
wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi,
wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
• W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko
połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie
może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były
przepełnione.
• Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak
spotykać z najbliższymi.
• Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie
będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
• Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie
ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków
dezynfekcji.
• Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Informacje GIS w sprawie testów na koronawirusa
Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że nie ma
możliwości odmowy wykonania testów w kierunku
koronawirusa, jeśli jest wskazanie lekarskie - pacjent
przejawia objawy niewydolności oddechowej, ma
gorączkę, kaszel, duszność.
Nie jest konieczne spełnienie żadnych dodatkowych
kryteriów epidemiologicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli i uczniów do skorzystania
z portalu edukacyjnego IPN edukacja.ipn.gov.pl.
Materiały dostępne w serwisie ułatwiają prowadzenie kształcenia na
odległość, a także umożliwiają
rozwijanie zainteresowań historycznych młodych ludzi. Portal
to uporządkowany i usystematyzowany zbiór 20-letniego dorobku
edukacyjnego IPN.
Strona https://edukacja.ipn.gov.pl/
to nowa, usystematyzowana odsłona zasobów edukacyjnych IPN.
Uczniowie i nauczyciele znajdą na
niej przede wszystkim teki edukacyjne, wystawy elementarne,
infografiki historyczne, a także
odniesienia do kilkudziesięciu
portali tematycznych IPN.

Serwis zawiera także bogaty zbiór
materiałów audiowizualnych.
Wśród nich znajdują się f ilmy
edukacyjne, dokumentalne i krótkometrażowe tworzone przez IPN.
Materiały te w ciekawy sposób
uzupełniają i wzbogacają lekcję
z historii najnowszej, poruszają
nieznane wątki znanych historii,
przedstawiają najnowsze wyniki
badań naukowych.
Niezwykle interesujące są także
zbiory IPN z działu historii mówionej. Są to m.in.: relacje osób,
których najbliżsi zginęli w Katyniu
w 1940 r., które przeżyły obozy

koncentracyjne i łagry, deportacje
i więzienia SB.
Co jeszcze można znaleźć w serwisie edukacja.ipn.gov.pl?
Na portalu są umieszczane regulaminy i wyniki konkursów, a także
informacje o szkoleniach i seminariach dla nauczycieli.
Odrębna zakładka jest poświęcona
programowi polonijnemu. Projekt
zawiera m.in. inspiracje oraz pomysły działań edukacyjnych dla
polskich szkół za granicą.

v zarnowiec.pl

Przedszkola, szkoły zamknięte do Wielkanocy
- co z zasiłkiem dla rodziców?

Rodzice, którzy wykorzystali już cały dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki oświatowej, mogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia na kolejny okres.
Zostanie on rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.
W związku z decyzją o dalszym
zamknięciu placówek oświatowych
trwają prace nad zmianą ustawy
w celu wydłużenia zasiłku opiekuńczego o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą
wsteczną od 26 marca.
Oświadczenie tak jak dotychczas
- W tej sytuacji rodzice mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy
na dalszy okres, nawet jeśli wyczerpali
dotychczasowe 14 dni świadczenia.
Formalności wyglądają tak samo jak
dotychczas. Rodzic wypełnia oświadczenie, w którym wskazuje okres opieki
nad dzieckiem. Taki wniosek zostanie
rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów. Należy pamiętać o tym, by o swojej nieobecności
powiadomić pracodawcę - tłumaczy

Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego.
Wniosek w ramach 60 dni opieki
Innym rozwiązanie jest możliwość
skorzystania z obowiązującego od
dawna zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach. Rodzice mają do dyspozycji 60 dni takiego zasiłku w roku
kalendarzowym. Mogą go wykorzystać między innymi w przypadku
konieczności sprawowania opieki nad
zdrowym dzieckiem do lat 8, gdy doszło do nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do
której dziecko uczęszcza. - W tym
celu trzeba wypełnić wniosek na formularzu Z-15A i dołączyć do niego
oświadczenie o zamknięciu placówki
oświatowej dziecka. Po wejściu w życie
nowych przepisów specustawy, okres

ten będzie rozliczony jako dodatkowy
zasiłek opiekuńczy. Tym samym nie
pomniejszy puli 60 dni standardowego zasiłku opiekuńczego - wyjaśnia
rzeczniczka.
Dokumenty do zakładu
pracy lub ZUS
Należy pamiętać o tym, że pracownik
przekazuje dokumenty do pracodawcy,
a osoba zatrudniona na umowę-zlecenia – do zleceniodawcy. Natomiast
osoby prowadzące własną działalność
gospodarczą przesyłają je bezpośrednio
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i mogą to zrobić przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
ZUS. Szczegółowe informacje i formularze są na stronie www.zus.pl.

v nowe.lazy.pl

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

NAPEŁNIANIE
BALONÓW HELEM
POCZTA KWIATOWA
Zamów kwiaty
z dowozem
tel.: 504 853 998
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek od 800 do 1900
Sobota od 800 do 1800 • Niedziela od 900 do 1500

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Kwiaciarnia Renata Pasierb
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Powstaje świetlica środowiskowa

Na początku marca ruszyły prace modernizacyjne w budynku przy ul.
Niedziałkowskiego 1, który pierwotnie pełnił funkcję mieszkalną. Projekt
przebudowy polega na zmianie funkcji na społeczną - powstanie tam
świetlica środowiskowa.
To pokazuje, że koronawirus
nie zatrzymał dużych inwestycji
w mieście. Prace prowadzone są
jednak z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.
Budynek od lat niszczał i znajdował się w opłakanym stanie technicznym. W ramach prac zostaną
wzmocnione wszystkie elementy
konstrukcyjne, a renowacja będzie przebiegała z uwzględnieniem zaleceń konserwatora
zabytków. Obiekt zostanie wyeksponowany - zaplanowano
zagospodarowanie terenu wokół
oraz dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

W ramach robót w ykonane
zostanie m.in. centralne ogrzewa n ie i insta lacja gaz owa.
Przeprowadzona zostanie także
modernizacja instalacji wodno
– kanalizacyjnej, elektrycznej
i deszczowej. Budynki gospodarcze przynależne do budynku
głównego (dawne komórki),
również zyskają nową funkcję.
W pier wsz y m pomieszczeniu gospodarczym znajdzie się
ośrodek wsparcia ofiar przemocy
w rodzinie, a drugie pomieszczenie gospodarcze zostanie wykorzystane na salę świetlicową dla
dzieci. Wykonawcą jest konsor-

cjum firm Instaldar i Bud-Rem.
Inwestycja w 95 proc. została dofinansowana w ramach ZIT-ów
(Zintegrowanych Inwest ycji
Terytorialnych). Dofinansowanie
wynosi około 3 mln 761 tys. zł.
Zakładamy, że roboty budowlane
mają potrwać do 30 listopada.
v zawiercie.eu

Trwa przebudowa ulicy Polskiej
Trwają prace związane z przebudową ulicy Polskiej. Obecnie
budowana jest kanalizacja deszczowa, montowane są krawężniki.
Powstają nowe chodniki oraz miejsca postojowe.
Koronawirus nie ma wpływu na duże inwestycje w mieście.
Prace prowadzone są jednak z zachowaniem szczególnych
zasad bezpieczeństwa. W ramach inwestycji wymieniona
zostanie nawierzchnia od skrzyżowania z ulicą Łośnicką
niemal do skrzyżowania z ulicą Przechodnią.

Trwa również wymiana chodnika od ulicy Przechodniej
do ulicy Sienkiewicza. Przewiduje się także przebudowę
parkingu przy przychodni. Wykonawcą zadania, opiewającego na kwotę ponad 3 mln 398 tys. zł, jest firma
Tranzit Sp. z o.o. Na realizację zadania Gmina Zawiercie
pozyskała 50 proc. dofinansowania w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.
zawiercie.eu

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

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

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl

941
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Reklama
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Litery na zielonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w czwartek (09.04. br.)
między 9.0 0 a 9.30 do redakcji Gwarka Zawierciańskiego pod numer
tel.: 510 190 0 38 i podadzą poprawne hasło mamy książki!
NAGRODY:
Karolina Wilczyńska "ZAPACH BZU"
Natalia Sońska "PIOSENKI (NIE) MIŁOSNE

1. Melodia grana przez trębacza
4. Krzywonosy ptak morski
7. Człowiek szalony
9. Kształt, np. jajka
10. Kreskowy - na metce
11. Wyrzuca lawę na Sycylii
12. Kłujący chwast polny
13. Płynie przez Turyn
17. Pies Janka Kosa
18. Mieszkańcy Malmö
19. Wincenty, trzykrotny premier II RP
22. Taktomierz
24. Konny „hokej”
25. Sznurek z uchwytami dla boksera
26. Płynie przez Zagrzeb
Pionowo:
1. Średniow. oddział wojska
2. ... ze Spychowa, bohater
„Krzyżaków”
3. Trunek do ponczu
5. Manewr kierownicy na
skrzyżowaniu
6. Typ budowy ciała człowieka
8. Niewierny apostoł
14. Niezwykła rzecz
15. Pot. kula z podparciem na łokieć
16. Imienniczka Sienkiewicza
20. Sytuacja bez wyjścia
21. Gipsowy z formy
23. „Krzyżówkowa” kurtyzana

Wypełnij diagram w taki sposób,
aby w każdym wierszu, w każdej
kolumnie i w każdym z dziewięciu
pogrubionych kwadratów 3x3
znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.

Informacje
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DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE
DATA

ADRES

30.03 - 31.03

TELEFON

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 6721964

1.04 - 2.04

Apteka ul. Reymonta 1

32 6707821

3.04 - 4.04

Apteka Dbam o Zdrowie
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

571322407

5.04 - 6.04

Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4

32 7333088

7.04

Apteka Jurajska II ul. gn. Władysława Sikorskiego 26

32 6724168

8.04

Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 6700161

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 6702222

Apteka Jurajska II ul. gn. Władysława Sikorskiego 26

32 6724168

9.04 - 10.04
11.04
12.04

Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 6700161

13.04 - 14.04

Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25

32 6702003

15.04 - 16.04

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1

32 6721044

17.04 - 18.04

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 6721790

19.04 - 20.04

Apteka Plus ul. Polska 46 B

32 6712819

21.04 - 22.04

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81 F

32 6783710

23.04 - 24.04

Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10

32 6721154

25.04 - 26.04

Apteka Dboam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21 A/2/4

32 4941350

27.04 - 28.04

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich

32 6466235

29.04 - 30.04

Apteka Cefarm ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

32 6742009

Apteki dyżurują w systemie dwudniowym w godz. 21.00 – 7.00 w dni powszednie
i soboty oraz w godz. 21.00 - 8.00 w niedziele i święta.

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. Znajdującego się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.
Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycznych, oraz fizjoterapeutów, 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 fizjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces
rehabilitacji.

Superfoods – co to jest i czemu jest takie dobre?
Jakiś czas temu zrobiło się głośno o Superfoods. To żywność nadzwaczyjna i jedyna w swoim rodzaju. To heros wśród wszelkich
pokarmów! Jeśli ciekawi Cię, które produkty mają niezwykłą, uzdrawiającą i odmładzającą moc, zapoznaj się z naszym artykułem.
Superfoods to superżywność, czyli naturalne, nieprzetworzone produkty, które zawierają składniki działające
wyjątkowo korzystnie na organizm. To nie tylko egzotyczne nasiona chia, spirulina, czy nieco bardziej znane
jagody goi. Do superfoods należą również dobrze nam
znane produkty, takie jak: dynia, jarmuż, siemie lniane,
miód czy żurawina. To oczywiście nie wszystko.
Bogactwo Superfoods

Superfoods to żywność bogata w składniki odżywcze,
witaminy, minerały, proteiny, enzymy a także antyoksydanty. Produkty superfoods potrafią poprawić kondycję a także wydolność organizmu praktycznie z dnia
na dzień! Każdy z nas przynajmniej raz w życiu słyszał
powiedzenie: nie wystarczy jeść, trzeba się odżywiać.
Czym, jeżeli nie właśnie superfoods?
Góra bezwartościowego jedzenia nie spowoduje w naszym organizmie nic poza chwilowym wrażeniem sytości. Sztuką jest zjedzenie tego, co faktycznie nas odżywi,
zregeneruje, poprawi odporność, dostarczy energii a na
dodatek zostanie szybko i łatwo strawione.

Ale spokojnie! W diecie superfoods nie chodzi o to, aby
od razu zrezygnować ze wszystkich naszych dietetycznych przyzwyczajeń i przejść na pełen rygor. Superdieta
cechuje się tym, że jest dobrze zbilansowana, a superżywność zajmuje w niej ważne, ale niewyłączne miejsce.
Nasze polskie Superfoods

Na superfoods składa się aż kilkadziesiąt produktów,
w tym artykule skupimy się na tych łatwo dostępnych
w naszym kraju. Aby je zdobyć w większości przypadków wystarczy udać się do warzywniaka lub zaprzyjaźnionego rolnika.
Dynia

Dynia to świetna propozycja na jesień oraz zimę. To
warzywo zawiera bardzo wiele składników wzmacniających odporność i działających antynowotworowo.

Z tych względów, w chłodne dni powinna się w naszym
jadłospisie pojawiać jak najczęściej. Szklanka dyniowego
purée dostarcza 10 mg witaminy C i pokrywa aż siedmiokrotnie zapotrzebowanie na witaminę A. Dynia
zawiera dużo błonnika a także karotenoidów, które
chronią przed chorobami serca, nowotworami i chorobami oczu. Zawiera również magnez, wapń oraz potas.
Ponad to, pestki dyni są bogate w cynk. Dostarczają
także fitosteroli, które ograniczają wchłanianie cholesterolu z pożywienia.
Miód i produkty pszczele

Nie od dzisiaj miód kojarzy nam się z zimową porą i bardzo dobrze! Miód, pierzga i propolis to produkty o niezwykłych właściwościach odżywczych i leczniczych. Ich
spożywanie jest ważne szczególnie zimą i jesienią, ponieważ są bogate w minerały, probiotyki, enzymy, antyoksydanty i inne dobroczynne substancje o działaniu antybakteryjnym, antywirusowym i przeciwgrzybicznym.
Jarmuż

Jakiś czas temu zrobiło się głośno o jarmużu, jednak
wcale nie jest on żadną nowością. Był jednym z najpopularniejszych warzyw w średniowiecznej Europie. Ta
roślina to prawdziwa skarbnica wartości odżywczych.
Jest bogaty w białko, błonnik, wapń, żelazo, fosfor, cynk
oraz magnez. Zawiera również silne przeciwutleniacze,
które eliminują z organizmu substancje szkodliwe dla
DNA i powodujące nowotwory i powstrzymują wzrost
komórek rakowych. Najlepiej mieć go w lodówce przez
cały rok! Jedna szklanka jarmużu zaspokaja aż 90% zapotrzebowania na witaminę C, 100% zapotrzebowania
na witaminę A i 450-600% zapotrzebowania na witaminę K!
Siemię lniane

Jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które może konkurować z nasionami chia.

Zawiera kwasy ALA, które obniżają poziom cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi. Zawiera także sporo
błonnika. Siemię lniane jest najbogatszym źródłem lignanów, dlatego bardzo dobrze wpływa na pracę jelit.
Przeciwdziała nowotworom, chorobom serca oraz stanom zapalnym. Ponad to, nasiona lnu obniżają poziom
cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Dostarczają
również dużo wapnia, aż 400 mg na szklankę.
Żurawina

Skuteczność leczniczych właściwości żurawiny udowodniono w badaniach. Cechuje się silnym działaniem
antybakteryjnym, przez co skutecznie zwalcza choroby
układu moczowego, pokarmowego, a nawet stany zapalne dziąseł. Co ciekawe, żurawina może działać jak
antybiotyk. Dzięki zawartych w niej proantocyjanidach
eliminuje np. bakterię Helicobacter Pylori uważaną za
główną przyczynę wrzodów żołądka. Żurawina to praw-

dziwe bogactwo przeciwutleniaczy. Zawiera witaminę
C, beta-karoten oraz polifenole i flawonoidy. Te związki
przeciwdziałają chorobom serca, poprzez redukcję złego
cholesterolu i podnoszenie dobrego.
Jedzenie na bogato

Czy na pewno wiesz, co jesz? Może warto przyjrzeć się
bliżej tematowi Superfoods i poznać całe spektrum produktów, które doskonale odżywią nasz organizm i staną
się mocnym wsparciem podczas choroby lub przeziębienia. Na superfoods składa się kilkadziesiąt produktów,
w tym artykule przedstawiliśmy zaledwie kilka istotnych
produktów przy obecnej porze roku i łatwo dostępnych
w Polsce. Warto jednak poszerzać swoją wiedzę w tym
zakresie i wzbogacać codzienną kuchnię o superżywność.

Twoja pomoc ma znaczenie. Razem możemy więcej!
Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Ogólnopolskiej Fundacji dla Zwierząt.
Wystarczy, że w deklarację PIT wpiszesz KRS 0000225394 i Twój 1 procent podatku wesprze zwierzęta!

v www.centaurus.org.pl

6

Reklamy

POLICJA
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW
Płytki
już od

9 zł/m2

Najnowsze
Kolekcje!

TEL. 882-925-287

Zapewniamy
Transport!

Pon.-Pt. 8:00-17:00 / Sobota 8:00-14:00

ZAWIERCIE
ul. Sienkiewicza 38

Policja w Zawierciu co dzień apelujemy o pozostanie w domach.
Przypominamy, co należy robić, aby minimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Przekazujemy też informacje na temat
obowiązujących przepisów oraz o konsekwencjach ich łamania.
Wykorzystujemy wszelkie możliwe środki, aby z informacjami dotrzeć do jak największej liczby osób. Z radiowozów słychać treści
komunikatów, w których nawołujemy do zachowania się zgodnego
z zasadami, na stronie internetowej publikujemy codziennie informacje związane z obecnym zagrożeniem. Informujemy o nowych
zadaniach podejmowanych przez policjantów, których celem jest
wspólne bezpieczeństwo.
Wprowadzone nakazy i zakazy mają nam pomóc w walce z zagrożeniem. Stosowanie się do nich jest więc działaniem na rzecz wspólnego dobra, natomiast lekceważące podejście do obecnego stanu,
wymaga podjęcia konkretnego działania. W rażących sytuacjach
naruszania prawa osoba zostanie ukarana mandatem.
Tak było w przypadku trzech osób, które 26.03.br po południu, pomimo obowiązującego zakazu grupowania się, spotkały się towarzysko na terenie Zawiercia. Za takie zachowanie kodeks wykroczeń
przewiduje karę nawet do 500 zł.
Policjanci, patrolując ulice powiatu zawierciańskiego, szczególną uwagę zwracają na respektowanie obecnych przepisów. W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców kontrolowane są place zabaw, boiska, skwery. Sprawdzane są miejsca, w których mieszkańcy, korzystając z pięknej pogody, chętnie spotykali się całymi rodzinami. Celem tego rodzaju działań jest minimalizacja rozprzestrzeniania się zagrożenia, jakim jest koronawirus. Przed nami weekend i zapowiadana piękna aura, zachęcająca do spacerów. Apelujemy o rozsądek i pozostanie w domach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczone jest swobodne poruszanie się. Tylko w konkretnych celach takich jak bytowe, zdrowotne, czy zawodowe możemy opuścić swoje mieszkanie.

DALSZE OGRANICZENIA PRZY PRZEKRACZANIU GRANICY RP
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca tego
roku, wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia przy przekraczaniu granicy państwowej. Będą one dotyczyły osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale
pracują na co dzień w państwie sąsiada i do tej pory przekraczały granicę regularnie.
Dotychczas, w drodze do i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego stanowiły dokumenty potwierdzające
zatrudnienie po drugiej stronie granicy.
Począwszy od 27 marca 2020 r. - w piątek o północy - 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywały na wszystkich granicach RP.

ZŁAMAŁA KWARANTANNĘ, BO CHCIAŁA... ROZWIESIĆ PRANIE
Większość objętych kwarantanną domową nie opuszcza swoich mieszkań i stosuje się
do zaleceń. Niestety, nie wszyscy w dobie zagrożenia wykazują się odpowiedzialnością.

Czesci Motocyklowe
Daniel Szendzielorz

,

tel.: 507-167-531 • 42-400 Zawiercie, ul. Żabia 41 a

MotoRiders - Części Motocyklowe Zawiercie

Policjanci sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną domową stosują się do zaleceń i czy
pozostają w swoich mieszkaniach. Mundurowi apelują też o poważne i odpowiedzialne
podejście do zagrożenia, jakim jest rozprzestrzenianie się koronawirusa. Cieszy fakt, że
w większości przypadków osoby stosują się do ograniczeń. Niestety, nie wszyscy wykazują się powagą i odpowiedzialnością. W dniu 21.03.br po południu policjanci otrzymali informację, że jedna z mieszkanek Zawiercia nie stosuje się do zaleceń i pomimo domowej
kwarantanny, którą została objęta, spaceruje po klatce schodowej.
Gdy dzielnicowy przyjechał na miejsce, kobieta była już w swoim domu. Mundurowy
ustalił jednak, że rzeczywiście opuszczała ona swoje mieszkanie. Zawiercianka tłumaczyła
się, że wyszła, gdyż chciała... rozwiesić pranie na strychu budynku.

WANDAL ZATRZYMANY
Policjanci z Zawiercia zatrzymali 22-latka, podejrzanego o uszkodzenie zaparkowanego
pojazdu. Sprawca wybił dwie szyby. Zniszczył też dach auta. Mężczyzna usłyszał już zarzut.
Za popełnione przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat więzienia.

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

SKUP AUT

Osobowe • Dostawcze
SKUP MOTOCYKLI QUADÓW

Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391
Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

REKLAMA W GAZECIE
 698 805 242

Dyżurny zawierciańskiej jednostki otrzymał informację o demolowaniu zaparkowanego
przy ul. Paderewskiego w Zawierciu samochodu. Na miejsce udali się mundurowi. Na widok radiowozu sprawca zaczął uciekać. Po krótkim pościgu był już w rękach stróżów prawa.
Jak się okazało, mężczyzna uszkodził dwie szyby i dach samochodu osobowego. 22-latek
spędził noc w policyjnym areszcie. Dziś przyznał się do zarzucanego czynu. Kodeks karny
za popełnione przestępstwo przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

USZUKANI NA CHAŁUPNICTWIE
Zawierciańscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie oszustwa związanego z pracą chałupniczą. Taka
forma zarobku była oferowana w ogłoszeniach umieszczanych w Internecie oraz w prasie.
Chętni mieli skręcać długopisy. Warunkiem rozpoczęcia pracy było wpłacenie pieniędzy
w kwocie od 7 zł do 11 zł. Po przelewie do współpracy nie dochodziło.
Pokrzywdzeni dokonywali wpłat na wskazane konta:
48 1060 0076 0000 3130 0121 5392; 07 1300 0000 2601 2974 5000 0001;
98 2490 0005 0000 4000 4256 3429; 51 2490 0005 0000 4004 3564 0382.
Wszystkie osoby, które dokonały wpłat pieniężnych na wyżej wymienione rachunki bankowe i są zainteresowane wystąpieniem w prowadzonym postępowaniu w charakterze
pokrzywdzonego, proszone są o kontakt z policjantami z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zawierciańskiej jednostki. W związku z obecną sytuacją związaną
z koronawirusem i zaleceniami, aby jak najrzadziej wychodzić z domu, zainteresowane
tematem osoby prosimy o kontakt telefoniczny z policjantami w/w wydziału – 47 853 53
72, 47 853 52 70.

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

Informacje

PORADY JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM
Główny Inspektor Sanitarny przekazał dziesięć porad, które należy stosować,
aby zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem.

1. CZĘSTO MYJ RĘCE
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma
takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza
ryzyko zakażenia.

fekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie
korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

2. PODCZAS POWITANIA UNIKAJ UŚCISKÓW I PODAWANIA DŁONI
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być
zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania
i podawania dłoni na powitanie.

8. STOSUJ ZASADY OCHRONY PODCZAS KICHANIA I KASZLU
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je
środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas
kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym
wirusów.

3. UNIKAJ PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ, KORZYSTAJ Z KART PŁATNICZYCH
Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy
i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj
z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.
4. UNIKAJ DOTYKANIA OCZU, NOSA I UST
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone
wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami,
może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
5. REGULARNIE MYJ LUB DEZYNFEKUJ POWIERZCHNIE DOTYKOWE
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki
światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody
z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.
6. REGULARNIE DEZYNFEKUJ SWÓJ TELEFON I NIE KORZYSTAJ
Z NIEGO PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą
się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezyn-

7. ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD ROZMÓWCY
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą, z która
rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

9. ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO I PAMIĘTAJ O NAWODNIENIU ORGANIZMU
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw
i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj
ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów
wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
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MOBILNY SERWIS KOMPUTEROWY "LuXoMaT"
DOJAZD DO KLIENTA!

• serwis, naprawa
laptopów i komputerów
• czyszczenie układów chłodzenia
• instalacja systemów
operacyjnych, programów
• doradztwo komputerowe
• FAKTURA VAT

Kontakt codziennie od 700 - 2130 - tel. 731 565 418
www.luxomat.pl
serwisluxomat@gmail.com

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ
• PROTEZY
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ
• PROTEZY ZĘBOWE

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6 • NAKŁADKI DO
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

WYBIELANIA

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

10. KORZYSTAJ ZE SPRAWDZONYCH
ŹRÓDEŁ WIEDZY O KORONAWIRUSIE
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego
zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy
opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

POLICJA OSTRZEGA I RADZI
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ NA „INFORMACJE O KORONAWIRUSIE” !!!
•

UWAŻAJ NA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LEKÓW LUB MEDYKAMENTÓW
ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19)

•

KORZYSTAJ TYLKO ZE SPRAWDZONYCH PORTALI ZAKUPOWYCH LUB AUKCYJNYCH

•

BĄDŹ WYCZULONY PRZY ZMIANIE HASEŁ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

•

NIE OTWIERAJ LINKÓW Z NIEZNANYCH STRON INTERNETOWYCH

•

NIE ODPOWIADAJ NA PODEJRZANE SMS-Y DOT. EPIDEMII CZY PRZESYŁEK KURIERSKICH

•

UWAŻAJ NA UMOWY I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZAWIERANE PRZEZ INTERNET

•

ZASTANÓW SIĘ BIORĄC „ATRAKCYJNE” POŻYCZKI ORAZ KREDYTY DŁUGOTERMINOWE
•

UWAŻAJ NA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE LUB KOMUNIKATY (#FAKE NEWSY!)

•

POSZUKUJĄC INFORMACJI KORZYSTAJ Z OFICJALNYCH STRON INSTYTUCJI
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ORAZ SŁUŻB

•

PAMIĘTAJ, ŻE MINISTERSTWO ZDROWIA ORAZ SŁUŻBY NIE ZWRACAJĄ SIĘ POPRZEZ SMS
LUB E-MAIL Z INFORMACJĄ O PŁATNYCH USŁUGACH

•

NIE WPUSZCZAJ DO DOMU NIEZNANYCH OSÓB PODAJĄCYCH SIĘ ZA FUNKCJONARIUSZY
RÓŻNYCH FORMACJI I SŁUŻB - ŻĄDAJ OKAZANIA DOKUMENTÓW SŁUŻBOWYCH

•

UWAŻAJ NA NOWĄ METODĘ OSZUSTWA POLEGAJĄCĄ NA WYŁUDZANIU PIENIĘDZY
NA LECZENIE OSOBY BLISKIEJ NP. CHOREJ NA COVID-19
SPRAWDZAJ KAŻDĄ NIEPOKOJACĄ INFORMACJĘ, ZADZWOŃ DO RODZINY LUB PRZYJACIÓŁ

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI, POWIADOM TELEFONICZNIE POLICJĘ
WYDZIAŁ PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ BIURA PREWENCJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

NA CO MOGĄ LICZYĆ OSOBY
OBJĘTE KWARANTANNĄ? SPRAWDŹ!
Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś
objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam
sobie. Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.
Na pomoc mogą liczyć osoby starsze, samotne i niepełnosprawne.
Policjant pomoże!
Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami
sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną
uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka
pomocy społecznej.
Ciepły posiłek w domu
W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna,
bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego
posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli
gmina.
Potrzebujesz pomocy psychologa?
Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie
bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie.
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www.MEBLEbenek.pl

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

"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 • Pradło •
• Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń • Sokolniki • Szczekociny •
• Szypowice • Turza • Udórz • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec • Żarnowiec.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na
terenie powiatu zawierciańskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest
własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

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

znajdź nas na

Facebooku
MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

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

CENY

JUŻ OD 10 zł/m2

AKUMULATORY
CIĄGOWICE

Sprzedaż • Serwis • Wymiana

RYBY ŻYWE
• PSTRĄG
• KARP
• INNE

SPRZEDAŻ
CAŁOROCZNA

Zapraszamy do autoryzowanej
stacji obsługi akumulatorów

od wtorku do soboty

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

Rudniki,
ul. Cegielniana
tel. 725 569 705

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

Czynne:

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

OKNA • MARKIZY • ROLETY
• Okna Aluminium oraz PCV:
Veka, Salamander, Rehau, Schuco, Aluplast
• Markizy: balkonowe, tarasowe, zaciemniające
• Rolety zewnętrzne
• Rolety wewnętrzne:
plisy, dzień/noc, materiałowe, wolno wiszące,
rzymskie,rolety do okien dachowych Fakro
BARDZO DUŻY WYBÓR TKANIN
• Żaluzje: drewniane, bambusowe, aluminiowe,
• Moskitiery:
okienne, balkonowe, plisowane, przesuwne
• Akcesoria: klamki, kotwy montażowe,
pochwyty balkonowe, odwodnienia, uszczelki

PROFESJONALNA
OBSŁUGA I MONTAŻ
DORADZTWO
USŁUGA POMIARU
Zapraszamy:
poniedziałek- piątek
1000- 1800
sobota 1000- 1400

Zawiercie ul. Żabia 39 (przy PSB Mrówka- Format) • tel.: 668 555 890, 531 721 000 • www.budoluxokna.pl, www.budo-lux.pl

