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GwarekZawiercianski

698 805 242, 510 190 038
www.gwarek-zawiercianski.pl
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, Pradło, Rokitno Szlacheckie, Rudniki, Siedliszowice, Sierbowice, Smoleń, Sokolniki,
SZCZEKOCINY, Szypowice, Turza, Udórz, WŁODOWICE, Zawada Pilicka, ZAWIERCIE, Zarzecze, Złożeniec, ŻARNOWIEC.

TURBO-DIESEL-SERVIS

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

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

SPRZEDAŻ WĘGLA
WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

Tel. 728 122 613

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
PŁYTA OSB
Tel. 606-139-619

tel. 669 502 000

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

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

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

EKOPAL XXI Tomasz Rudy MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA 24h
SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

PAMIĘTAJ

Korzystanie z myjni
podczas trwania
epidemii nie jest
zabronione!
U nas bezpiecznie
umyjesz auto bez
kontaktu z innymi
osobami (stanowiska
są oddzielone szybami).

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

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

tel. 603 387 695
MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zadbaj o to,
co posiadasz

• SZCZOTKA
• SPECJALNY ŚRODEK
DO OPRYSKU FELG
• AKTYWNA PIANA XXL

• 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.

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

Umów się z agentem PZU
Marcin Dubiński
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

ZUS pomoże przy świadczeniach

Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbędnym m.in. do ustalenia prawa
i wypłaty zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. W czasie pandemii ZUS chce
pomóc klientom w dopełnieniu formalności przy uzyskaniu tych świadczeń. W sytuacjach,
gdy klient nie będzie mógł dostarczyć odpisu aktu cywilnego to Zakład Ubezpieczeń
Społecznych na jego wniosek wystąpi o ten dokument do Urzędu Stanu Cywilnego.
- W tym wyjątkowym i trudnym
czasie dla wszystkich, chcemy pomóc naszym klientom w załatwianiu formalności przy składaniu
wniosków o zasiłek macierzyński
i zasiłek pogrzebowy. Trzeba pamiętać jednak o tym, że aby ZUS
mógł uzyskać potrzebny odpis aktu
stanu cywilnego, musi otrzymać od
klienta wniosek o zasiłek i oświadczenie z danymi, które umożliwią
Urzędowi Stanu Cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy - informuje Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego.
Zasiłek macierzyński

Co zrobić, aby ZUS uzyskał z USC
odpis aktu urodzenia dziecka potrzebny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego? Z wnioskiem o zasiłek
macierzyński ubezpieczony musi
przekazać do ZUS dane dziecka,
czyli imię, nazwisko, datę urodzenia,
numer PESEL. - Może zdarzyć się,
że rodzic nie zna numeru PESEL,
dlatego ważne żeby podał dodatkowo miejscowość, gdzie się dziecko
urodziło. Na naszej stronie internetowej jest udostępniony formularz
oświadczenia do uzyskania przez
ZUS odpisu aktu urodzenia dziecka
- informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie śląskim.
Do pracodawcy lub do ZUS

Wypełniony formularz należy
przekazać pracodawcy, jeśli wnioskodawca jest się pracownikiem lub
zleceniobiorcą. Pracodawca przekazuje oświadczenie do ZUS wraz

Nowe zasady dotyczące sportu i rekreacji
Premier Mateusz Morawiecki i Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk przedstawili nowe zasady dotyczące sportu i rekreacji. Od 4 maja będzie można korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym.
Zostaną udostępnione (dla maksymalnie sześciu osób korzystających na danym obiekcie):

• dezynfekcja urządzeń
po każdym użyciu
i każdej grupie,

• stadiony sportowe (piłkarskie,
lekkoatletyczne i inne),

• obowiązkowa dezynfekcja
rąk dla wchodzących
i opuszczających obiekt,

• boiska szkolne
i wielofunkcyjne
(w tym orliki),

• infrastruktura zewnętrzna
do uprawiania sportów
motorowych oraz lotnictwa,
• pola golfowe,

• stadniny koni

z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a.
Natomiast w przypadku osób prowadzących własną firmę, współpracujących z osobą prowadzącą działalność
gospodarczą, osób duchownych czy
osób, które maja prawo do zasiłku
macierzyńskiego po ustaniu tytułu
ubezpieczenia dokumenty składamy
do ZUS.
Zasiłek pogrzebowy

- Aby ZUS mógł pozyskać z Urzędu
Stanu Cywilnego odpis aktu zgonu
we wniosku o zasiłek pogrzebowy
na formularzu Z-12 bardzo uważnie
i dokładnie należy wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej: imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu.
Jeśli numer PESEL nie został nadany
osobie zmarłej, należy wpisać miejsce zgonu (miejscowość) - wyjaśnia
rzeczniczka.
Na tej podstawie ZUS wystąpi do
urzędu o wydanie odpisu skróconego
aktu zgonu tylko w przypadku, gdy
wnioskodawcą w sprawie o zasiłek

pogrzebowy jest członek rodziny
osoby zmarłej.
Wnioski i oświadczenie
elektronicznie lub papierowo

- Oświadczenia i wnioski elektronicznie należy składać wyłącznie
przez PUE. Proszę pamiętać o tym,
że dokumenty przesłane e-mailem
nie będą przyjmowane do rozpatrzenia. Na stronie internetowej
ZUS szczegółowo opisano jak złożyć wnioski za pośrednictwem PUE,
w jaki sposób dołączyć plik oświadczenia. Udostępnione zostały też
formularze do wydruku, jeśli ktoś
chce złożyć dokumenty papierowo
- dodaje Beata Kopczyńska.

Dokumenty, które – zgodnie z przepisami - nie mogą być przekazane
do ZUS w formie elektronicznej
(np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone
w oryginale, w formie papierowej.
v Źródło: ZUS

i półotwarte. Będzie obowiązywał limit czterech osób na kort.

Kolejne etapy luzowania obostrzeń zależą od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

Otwarte zostaną obiekty takie
jak: strzelnice, tory łucznicze,
ETAP III
tory gokartowe, tory wrotkar- • Maksymalnie sześcioosobowe
skie i rolkowe. Możliwe będzie
grupy w halach i salach
korzystanie z infrastruktury • weryfikacja uczestników
otwartej do uprawiania sportów
(zgłoszenie do zarządcy osób
wodnych. Z jednej łódki, roweru
wchodzących na obiekt),
wodnego czy kajaka będą mogły
•
brak możliwości
korzystać jednocześnie dwie
korzystania z szatni i węzła
osoby. W przypadku kortów
sanitarnego (poza WC),
tenisowych, w II etapie, zostaną
udostępnione obiekty otwarte

• korzystanie z osobistego
sprzętu treningowego
lub dezynfekcja po
każdym użyciu.
ETAP IV

• Wznowienie działalności
klubów tanecznych,
basenów, siłowni, klubów
fitness, klubów tenisa
stołowego, squasha,
badmintona, sportów
walki, kręgielni, parków
trampolin, skateparków,
ścianek wspinaczkowych
• organizowanie imprez
sportowych na otwartej
przestrzeni do 50 osób,
bez udziału publiczności

Kiedy odbędą się egzaminy?
To pytanie zadawali sobie m.in. tegoroczni maturzyści. Dziś poznaliśmy
odpowiedzi.
1. Egzaminy maturalne rozpoczną
się 8 czerwca egzaminem
z języka polskiego. Matury,
tylko w formie pisemnej,
potrwają do końca czerwca.
2. Egzamin ósmoklasisty
rozpocznie się 16 czerwca.

3. Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie potrwa
od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy zaplanowany
jest od 17 do 28 sierpnia.
4. Szkoły, przedszkola i żłobki
mają być zamknięte do 24 maja.

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

Informacje
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Ułatwimy dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej
Pozyskaliśmy więcej środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście
zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckiego znalazły się także
dwie inwestycje ujęte w jednym wniosku.
Pierwsza związana jest z przebudową ulicy Technologicznej,
a druga z remontem kapitalnym
chodnika przy ul. Kresowej przekazał Prezydent Zawiercia
Łukasz Konarski.
W ramach prz ebudow y u l.
Technologicznej zostanie poszerzona jezdnia na początkowym
odcinku od ul. Inwestycyjnej
(515 metrów). Dzięk i temu
ułatwiony zostanie dojazd do
zakładów w Strefie Aktywności
Gospodarczej.

Druga inwestycja to remont
kapitalny chodnika przy ul.
K r e s o w e j (o d c i nek o d u l .
Miodowej do ul. Uskok, po
stronie budynków z numerami
nieparzystymi). W obu przypadkach zakończenie prac planowane jest do końca roku.
- W ramach wniosku otrzymaliśmy 583 tysiące złotych dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych na obie inwestycje, ich łączny koszt to ponad

milion złotych – mówi Prezydent
Zawiercia Łukasz Konarski.
Wcześniej pozyskaliśmy ponad 3
mln zł dofinansowania na przebudowę ulicy Technologicznej
(III odcinek) w Stref ie
A kt y w ności Gospodarczej.
Szczegóły tutaj: http://bitly.pl/
e40kA

Na 2 zadania z w iązane
z przebudową Technologicznej
gmina ogłosiła już przetargi.
Ostateczne koszty poznamy po
ich rozstrzygnięciu.

Dokończymy zachodnią obwodnicę Zawiercia!
Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na
2020 rok. - Dostaliśmy zielone światło i dzięki temu wybudujemy ostatni
odcinek zachodniej obwodnicy Zawiercia.
Chodzi o około 50 metrów drogi
oraz rondo, które połączy nową
drogę z drogą wojewódzką nr 796.
Będzie to zwieńczenie zachodniej obwodnicy miasta - mówi
Prezydent Zawiercia Łukasz
Konarski.
To jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w powiecie zawierciańskim. Rondo ma powstać
w okolicach stacji diagnostycznej
przy ulicy Obrońców Poczty
Gdańskiej w Zawierciu.

na liście inwestycji przewidzianych do dofinansowania w 2020
r. Są to środki z Funduszu Dróg
Samorządowych. Do tej pory
czekaliśmy na ostateczne zatwierdzenie listy przez Prezesa Rady
Ministrów.

- Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości około 2 milionów złotych. Cała inwestycja
może kosztować nawet 5 milionów złotych, ale ostateczny koszt
poznamy po rozstrzygnięciu po5 grudnia ubiegłego roku otrzy- stępowania przetargowego, które
maliśmy informacje od Wojewody obecnie trwa. Roboty budowlane
Śląskiego, że zadanie znalazło się mają być zakończone w tym roku.

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

Powstanie zachodniej obwodnicy
miasta pozwoli samochodom
ciężarowym omijać Marciszów podsumowuje Prezydent Łukasz
Konarski.

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
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Reklama

KRZYŻÓWKA

SUDOKU

Poziomo:
1. Komiksowy kolega Tytusa
4. Z boku filiżanki
7. Stop cyny służący do łączenia metali
8. Leczone przez nefrologa
9. Liściowy sukulent w doniczce
10. Mikroskopijny otwór w skórze
11. Brana u krawca
12. Patologiczna jama w narządzie
13. Prześladowanie, uciskanie kogoś
18. Buntowniczy młodzian z lat 60.
19. Uschła łodyga ziemniaka lub pomidora
21. Jednostka monetarna EWG
22. „Skoczny” przyrząd gimnastyczny
23. Spodnie lub książka
24. Fatum, przeznaczenie
25. Opłata klimatyczna
26. Kwitnie tylko raz

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

Pionowo:
1. Dobra opinia i rozgłos
2. Zastąpiona hektarem
3. Dawna moneta kwadratowa
4. Żółtka z cukrem na kogel-mogel
5. Andrzej, współtwórca „Polskiego Zoo”
6. Miejsce zasięgu czegoś
14. Pot. trunek
15. Dawniej o wiolonczeli
16. Ruch igły magnesu
17. Noszona ze spódniczką
19. Dawny internat
20. Pensja posła

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.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW "PRZYJAŹŃ"
TACHOGRAFY CYFROWE
AKUMULATORY
KLIMATYZACJA

STARY CZYNNIK R134A: 229 zł*
NOWY CZYNNIK R1234YF: 349 zł*
* w cenie 100 g czynnika, za każde kolejne 100 g: stary czynnik 20 zł, nowy czynnik 60 zł
KLIENCI OSKP PRZYJAŹŃ - odgrzybianie klimatyzacji GRATIS!

O FE RTA

Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 123D, tel.: 570 070 006

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

NIE CZEKAJ I DOŁĄCZ
DO NAJLEPSZYCH!

Docieramy
bezpłatnie do ponad
40 miejscowości!

REKLAMA W GAZECIE
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU
698 805 242, 510 190 038
gwarekzawiercianski@wp.pl
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DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE
DATA
28.04

ADRES

TELEFON

KĄCIK KULINARNY

FOCACCIA Z ZIEMNIAKAMI
I ROZMARYNEM ORAZ CZOSNKIEM
Focaccia z ziemniakami i rozmarynem oraz czosnkiem to genialne danie aby
wykorzystać ziemniaki pozostałe z poprzedniego dnia. To pyszna włoska wersja
pieczywa, występuje w wersji cienkiej jak i grubszej. Ja tym razem zrobiłam
grubszą, aby wykorzystać ją jako podstawę kanapek.

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15

32 6466235

Apteka Cefarm 36,6 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

32 6742009

Focaccia z ziemniakami,
rozmarynem i czosnkiem

1.05 - 2.05

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16

736698065

3.05 - 4.05

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

32 4941302

5.05 - 6.05

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 6721964

7.05 - 8.05

Apteka ul. Reymonta 1

32 6707821

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
20

571322407

11.05 - 12.05

Apteka Śląska Pfarmaland ul. 11 Listopada 2/4

32 7333088

13.05 - 14.05

Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 6700161

• 300 g ugotowanych ziemniaków
• 300-400 ml ciepłej wody
• 1 łyżeczka soli
• 650 g mąki pszennej
• 20 g drożdzy świeżych
plus 1 łyżeczka cukru
• 3 łyżki oliwy
• oliwa do posmarowania wierzchu focacci
• 2-3 łyżki suszonego rozmarynu
• 3 ząbki czosnku (
u mnie mrożony )
• sól morska (użyłam wędzonej soli w płatkach)

15.05 - 16.05

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 6702222

17.05 - 18.05

Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 6724168

19.05 - 20.05

Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25

32 6702003

21.05 - 22.05

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1

32 6721044

23.05 - 24.05

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 6721790

25.05 - 26.05

Apteka Plus ul. Polska 46 B

32 6712819

27.05 - 28.05

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

32 6783710

29 .04- 30.04

9.05 - 10.05

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.

500 200 941

Drożdże rozetrzeć z łyżeczką cukru, wymieszać z 2 łyżkami ciepłej
wody i odstawić na 15 minut aby
zaczyn urósł. Ja stawiam na kubku
z ciepłą wodą.
Ziemniaki rozgniotłam widelcem,
wymieszałam z mąką i solą w misie robota dodałam zaczyn drożdżowy i miksując ciasto powoli
wlewałam oliwę i wodę – ciasto
powinno być raczej luźne, klejące.
Ilość wody zależy od tego, jak wilgotne są ziemniaki, dlatego należy
dodawać ją stopniowo.
Kiedy konsystencja ciasta będzie
gładka, przykryć miskę folią i od-

stawić na 1,5 – 2 godziny, aż ciasto podwoi objętość. I tu znowu
przyspieszyłam całość – gotował
się rosół więc na jakiego pokrywce
postawiłam miskę z ciastem.
Formę do pieczenia wyłożyć papierem do pieczenia. Przełożyć ciasto
Opuszkami palców zrobić w wierzchu wgłębienia, posmarować oliwą,
posypać solą i rozmarynem i poukładać czosnek w plasterkach.
Piekarnik nagrzać do 180 st C.

Wstawić focaccię i piec ok. 30-40
minut, do czasu zrumienienia.
Lekko przestudzić (wówczas lepiej
się kroi).
Focaccia jest wspaniała w towarzystwie oliwy, oliwek, dobrej włoskiej
wędliny. Możesz ją podgrzać następnego dnia w tosterze. Oj .. rozmarzyłam się ; )
Smacznego!

Ulla Pałka

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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SPEED TYNK KAMIL FORMICKI

PIJANY, BEZ UPRAWNIEŃ, SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ I UCIEKŁ

• TYNKI MASZYNOWE

Do kolizji doszło 21.04.br po południu. W Zawierciu na ul. 11 listopada samochód osobowy
uderzył w tył innego pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Sprawca
uciekł z miejsca zdarzenia. Chwilę później był już w rękach policjantów. Mężczyzna miał
ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Jak się okazało, nie miał uprawnień do kierowania. Za łamanie prawa odpowie także partnerka kierowcy, która wiedząc, że jest pijany,
udostępniła mu samochód.

GIPSOWE • CEMENTOWO-WAPIENNE

• GŁADZIE
• ELEWACJE

TEL: 794 047 951

Płytki
już od

9 zł/m2

Najnowsze
Kolekcje!

TEL. 882-925-287

POLICJA

Zapewniamy
Transport!

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

ZAWIERCIE
ul. Sienkiewicza 38

Nie zachował ostrożności kierujący osobowym oplem, który po godz. 16 na ul. 11 listopada
uderzył w inny pojazd zatrzymany przed przejściem dla pieszych. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia. Chwilę później mężczyzna był już w rękach policjantów. Na szczęście nikomu
nic się nie stało, choć mogło dojść do tragedii, bo 58-latek w organizmie miał ponad 2,5
promila alkoholu. Dodatkowo mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
Odpowiedzialność poniesie także jego znajoma, która wiedząc, że jest on pod działaniem alkoholu, udostępniła mu swój pojazd. Teraz
mężczyzna odpowie za wykroczenia i przestępstwo, które popełnił. Od początku kwietnia br. policjanci zawierciańskiej drogówki zatrzymali 5 kierujących bez uprawnień do kierowania pojazdami oraz 2 nietrzeźwych sprawców zdarzeń drogowych.

SZUKAMY SPRAWCY USZKODZENIA AUTA
Do uszkodzenia zaparkowanego w rejonie ul. Huldczyńskiego w Zawierciu pojazdu doszło
pod koniec marca br. Mężczyzna wyrzucił za ogrodzenie znaleziony na śmietniku element.
Przedmiot uderzył w tył zaparkowanego w pobliżu osobowego citroena, wybijając szybę
i uszkadzając tylną klapę auta. Całą sytuację zarejestrowała kamera monitoringu. Niestety
zła jakość nagrania utrudnia identyfikację sprawcy.
Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę, proszony jest o kontakt telefoniczny z policjantami Wydziału Kryminalnego tel. 47 853 52 39 lub tel. 47 853 52 55. Informacje można także przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl . Do
dyspozycji jest również formularz „Powiadom nas” zamieszczony na naszej stronie internetowej. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość.

ZNALEZIONO ODZIEŻ MOTOCYKLOWĄ. WŁAŚCICIELA PROSIMY O KONTAKT
Jeden z mieszkańców budynku przy ul. Gałczyńskiego w Zawierciu w swojej piwnicy znalazł
odzież motocyklową. Mężczyzna nie wie, kto mógł pozostawić rzeczy w niezamykanym przez
niego pomieszczeniu. Cztery kurtki i trzy pary spodni mają przyczepione firmowe metki z cenami. Odzież jest zabrudzona i zakurzona.
Właściciela prosimy o kontakt telefoniczny z dzielnicowym mł. asp. Łukaszem Osmędą tel.
47 853 526 7, tel. kom. 696 444 395, e-mail: dzielnicowy.zawiercie.5@zawiercie.ka.policja.
gov.pl. W tej sprawie można się także kontaktować z dyżurnym zawierciańskiej komendy tel.
47 853 52 55.

SPOKOJNE ŚWIĘTA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Święta Wielkanocne na terenie powiatu zawierciańskiego minęły spokojnie. Mieszkańcy
przeważnie stosowali się do obowiązujących przepisów. Ruch drogowy był znikomy. Poza
jedną kolizją, nie było żadnych zdarzeń drogowych. Okres przedświąteczny kojarzy się
przede wszystkim z zakupami, wzmożonym ruchem na ulicach i ogólnym zgiełkiem. W tym
roku zarówno ten czas, jak i same Święta Wielkanocne były zupełnie inne. Ulice świeciły
pustkami. Większość osób pozostała w domach. Taka sytuacja może świadczyć o poważnym
podejściu do zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Okoliczności te zapewne przyczyniły się do spokojnego przebiegu świąt, w trakcie których
nie odnotowano poważniejszych zdarzeń. Przez trzy dni, począwszy od soboty, mundurowi pouczyli 39 osób, które naruszyły zasady bezpieczeństwa. W 24 przypadkach nałożono
mandaty karne, a wobec 10 osób zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu. W okresie
świątecznym policjanci sprawdzali też, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do zaleceń. Do Powiatowego Inspektora Sanitarnego
przekazano informację o 3 przypadkach złamania obowiązujących przepisów.

TYMCZASOWY ARESZT DLA WNUCZKA

Czesci Motocyklowe
Daniel Szendzielorz

,

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

MotoRiders - Części Motocyklowe Zawiercie

Dozór policyjny, nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do swojej babci – takie
środki zapobiegawcze pod koniec marca br. zostały zastosowane wobec 21-latka. Niestety,
zawiercianin ich nie przestrzegał. Wciąż nachodził 85-latkę, ubliżał jej i awanturował się.
Kobieta wielokrotnie musiała uciekać ze swojego mieszkania. W miniony piątek znów interweniowała tam policja. Mężczyzna został zatrzymany. Zawierciańscy policjanci zgromadzili
materiał dowodowy, który pozwolił prokuraturowi na wystąpienie z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku śledczych. Mężczyzna, który w przeszłości był już karany, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwo
grozi mu kara nawet 5 lat więzienia.

ŁAMIĄC ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPADLI Z NARKOTYKAMI

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

GwarekZawiercianski

W poniedziałek 6.04. br. w godzinach nocnych policjanci zauważyli pięciu mężczyzn, którzy
w jednym z niefunkcjonujących już lokali na terenie gminy Łazy zorganizowali sobie spotkanie towarzyskie. W trakcie podjętej interwencji mundurowi przy dwóch osobach znaleźli
środki odurzające. 18-latek posiadał amfetaminę, z której można było przygotować prawie
50 „działek” dilerskich. 10 takich „działek” z posiadanych przy sobie środków odurzających
i psychotropowych mógł też przygotować jego 38-letni kolega. W trakcie podjętych czynności policjanci ustalili też, że młodszy mężczyzna kilkukrotnie udzielił substancji odurzających innym osobom. Odpowie on też za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.
Ponadto cała piątka została ukarana mandatami, za złamanie obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty, do których się przyznali. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności

JEDNYM ZACHOWANIEM NARUSZYLI KILKA PRZEPISÓW PRAWNYCH
W związku z epidemią koronawirusa na obywateli zostały nałożone ograniczenia. Ich głównym
celem jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się zagrożenia. Nad przestrzeganiem wprowadzonych zasad czuwają policjanci, którzy reagują na każdą sytuację niestosowania się do przepisów.
Mundurowi nie pozostają jednak bierni w stosunku do innych, niezgodnych z prawem zachowań.
W poniedziałek 6.04. br. policjanci ze Szczekocin zauważyli dwóch szarpiących się w miejscu publicznym mężczyzn. Okazało się, że obaj są nietrzeźwi. Mało tego, jeden z nich był nieletni. 15-latek miał
w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Jak tłumaczył, procentowym trunkiem został poczęstowany
przez swojego kompana. Obaj mężczyźni poniosą konsekwencje swoich nieodpowiednich zachowań.
Odpowiedzą nie tylko za swój wybryk, ale również za naruszenie przepisów porządkowych o zachowaniu się w miejscach publicznych, wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się
koronawirusa. Wobec nieletniego mundurowi wystąpią do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich myszkowskiego sądu. Policjanci będą prowadzili także czynności pod kątem rozpijania małoletniego.

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

Informacje

7

WAŻNE KOMUNIKATY

Policja przypomina: Wypalanie traw jest nielegalne !
„W lasach oraz na terenach
śródleśnych, jak również w odległości
do 100 m od granicy lasu, zabrania się
działań i czynności mogących wywołać
niebezpieczeństwo”
art. 30 ustawy o lasach państwowych

„Zabrania
się
wypalania
łąk,
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych
oraz trzcinowisk i szuwarów”
art. 124 ustawy o ochronie przyrody

„Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki,
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary - podlega
karze aresztu albo grzywny”
art. 131 ustawy o ochronie przyrody

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ
• PROTEZY
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ

„Spowodowanie zniszczeń w świecie
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych
rozmiarach – sprawca czynu podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”
art. 181 kodeksu karnego

„Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować
pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie
prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji,
polegających m.in. na niedozwolonym używaniu
otwartego ognia, paleniu tytoniu - wykroczenie
zagrożone jest karą aresztu (od 5 do 30 dni), grzywny
(od 20 do 5000 zł) albo nagany”
art. 82 kodeksu wykroczeń

• PROTEZY ZĘBOWE

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

WYBIELANIA

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

Apelujemy o rozsądek!

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

Oszczędzajmy wodę. To dotyczy każdego z nas,
nie tylko rolników! zaapelował minister rolnictwa
i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Obecny,
niski stan wód oraz zapowiedzi meteorologów
o niskim prawdopodobieństwie pojawienia się
wystarczającej ilości opadów zapowiadają kolejny
rok, w którym susza da bardzo mocno znać
o sobie. W warunkach niedoboru wody bardzo
istotne jest jej oszczędzanie na każdym kroku
oraz zatrzymywanie do celów gospodarczych
wód opadowych.

gwarekzawiercianski@wp.pl
GwarekZawiercianski

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

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

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 • 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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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
PRZYDOMOWE
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

CIĄGOWICE

Sprzedaż • Serwis • Wymiana
Zapraszamy do autoryzowanej
stacji obsługi akumulatorów

To oszczędność 2000 zł na rok
w porównaniu do zwykłego szamba!

SZEROKI ASORTYMENT

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

tel. 697 032 232

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

www.cisowa.com

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

