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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

Zyskaj spokój
i atrakcyjną ofertę

• 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.

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

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni
Rząd poinformował o kolejnym etapie znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa?

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować,
jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.
Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas
musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.
Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Uroczystości religijne i pogrzeby

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos.
Są to:

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi
– nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

•
•
•
•
•
•

autobusy i tramwaje,
sklepy,
kina i teatry,
salony masażu i tatuażu,
kościoły,
urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.
ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos,
określi Główny Inspektorat Sanitarny.
Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między
stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU,
POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej
pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na
poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub
liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Zgromadzenia na powietrzu do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy
muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans
społeczny.
Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu
na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia nie powinny się odbywać.
Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu
terytorialnego.
Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych,
w których bierze udział do 150 osób.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach
sanitarnych:
•
•
•
•

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI
Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana
odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować
stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą
zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.
wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.
Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady
obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa sanitarne.
dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

kina, teatry, opery, balet,
baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,
sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.
Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.
Konkretne zalecenia sanitarne

Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.
Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie
i innych.
v Źródło: gov.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

Informacje
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Kolejne testy wśród pracowników
Szpitala Powiatowego w Zawierciu
Znane są wyniki badań przesiewowych pracowników Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Próbki pobrano zarówno od personelu medycznego, jak i pracowników administracji, którzy na co dzień pracują w głównej lokalizacji szpitala przy ul. Miodowej 14
w Zawierciu. Na 388 testów, 387 dało wynik negatywny, dodatni okazał się tylko jeden.
W sumie szpital wykonał już ponad
1000 wymazów głównie wśród personelu medycznego. Tym razem badaniami objęto także grupy zawodowe,
które do tej pory nie były testowane
kontrolnie. Badany jest także każdy
pacjent zgłaszający się do szpitala na
operację.
Szpital Powiatowy w Zawierciu prowadzi także poradnię chorób zakaźnych, gdzie pobierane są wymazy od
mieszkańców powiatu z podejrzeniem
koronawirusa i osób w kwarantannie.
Od początku epidemii wykonano po-

nad 1350 takich badań. Kolejnych 500
w wymazobusie, który pracownicy placówki obsługują na zlecenie Sanepidu.

Dysponujemy także własnym laboratorium, które przeprowadza badania
na obecność wirusa. Ich liczba przekroczyła już 1000. Udało się to dzięki
wsparciu finansowemu miasta, które
zakupiło aparat do testów. W ostatnich
dniach, na prośbę Urzędu Miejskiego
w Zawierciu przebadano tam próbki
nauczycieli i pracowników, którzy
mają kontakt z uczniami przychodzą-

cymi na konsultacje dla ósmoklasistów.
Wszystkie wyniki okazały się ujemne.

v www.szpitalzawiercie.pl

Znane są już terminy egzaminów i rekrutacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej podało nowe informacje na temat terminów rekrutacji w szkołach i nowych zasad przeprowadzania egzaminów. W związku z rygorem
sanitarnym odbędą się one bez części ustnych.
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie przedstawiał
się następująco:
• Od 15 czerwca do 10 lipca
będzie można składać
do szkół dokumenty
z wnioskiem o przyjęcie.
• 23 czerwca - 7 lipca odbędą się sprawdziany
uzdolnień kierunkowych,

• 26 czerwca - 10 lipca - to
termin, w którym będzie
trzeba dostarczyć świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej.
• 12 sierpnia zostanie podana lista
kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
• 13-18 sierpnia - to termin,
w którym należało

będzie potwierdzić wolę
przyjęcia do szkoły.

• egzamin zawodowy
- od17 sierpnia.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów

Wymiana filtrów i oleju
Napełnianie klimatyzacji
Wymiana i wyważanie opon
Remonty i wymiany silników

Terminy egzaminów:

• egzamin ósmoklasisty
-od16 czerwca

Diagnostyka komputerowa

Naprawa zawieszenia, hamulców itp

• 19 sierpnia - ogłoszone zostaną
ostateczne listy kandydatów.
• matury - od 8 czerwca
(Odbędą się one bez części
ustnej. Sesja poprawkowa
egzaminu maturalnego
planowana jest na 8 września)

Serwis samochodów osobowych

zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust
i nosa obowiązuje na terenie całej
szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających
lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie i egzaminu zawodowego

v nowe.lazy.pl

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

KRZYŻÓWKA

SUDOKU

Poziomo:
3. Wtręt w tekście
7. Nad nim blindaż
9. Cieśnina między Portoryko a Haiti
10. Cuma
11. Reklamowany specyfik ziołowy
12. Kulszowa, to ischias
13. Klasa w liceum
15. Robin, legendarny banita z Sherwood
18. Rodzaj welwetu
20. Sport R. Nadala
21. Producent przyprawy Delikat
24. Owad pasożytniczy
27. Daw. pobór do wojska
28. Roślina motylkowata z czepnymi
wąsami
29. Pierwszy w gminie
30. ... archaiczna
31. Waluta Brazylii

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

Pionowo:
1. Miłostka
2. Obejście, zagroda
4. Pot. przeciętny zjadacz chleba
5. Bóg w islamie
6. Zasilane wpłatami
8. Tkanina na ciepłe bluzy
14. Słynne muzeum w Paryżu
16. Zimne lub bengalskie
17. Uczucie zaspokojenia
19. Sharon, amer. aktorka („Nagi instynkt”)
22. Wałkoń
23. Pas ziemi obsadzony roślinami
ozdobnymi
24. Piłkarze z Mediolanu
25. Niesamowity upał
26. Odmiana renety

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!

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

500 200 941

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

ZDROWY POMYSŁ NA DOBRY
POCZĄTEK DNIA – ŚNIADANIE !
Ja nie wyjdę z domu jeśli nie zjem śniadania. Jeśli tak się zdarzy, to cały dzień
mogę jeść, wszystko co mi się przed oczy nasunie. Naprawdę uważam, że najważniejszy to posiłek. A jak najważniejszy to i najzdrowszy, dzisiaj rano obudziłam się
z myślą takiego śniadania.
Nie wiem co mi się śniło dzisiaj
w nocy, ale jak już się obudziłam
przed piątą rano to w myślach miałam to śniadanie. Zadziwiające,
ale tak było i prosto w piżamie
poszłam zerwać sałatę, wyrwać
rzodkiewkę…
Takie więc było dzisiejsze śniadanie i będzie częściej gościć w moim
menu.

Zaczynamy od omletu, do małej miseczki wbijamy jajka, mieszamy je porządnie widelcem.
Rozgrzewamy małą patelnię, dodajemy olej i po chwili wylewamy
na to nasze jajka. Gdy zobaczysz, że
nasza masa wygląda już jak omlet ,
przewróć na drugą stronę ostrożnie, niech się przypiecze z drugiej
strony przez kilkanaście sekund,

PRODUKT POLSKI – KUPUJ ŚWIADOMIE
Czy wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu
danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój
patriotyzm manifestuje podczas zakupów w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi? Znak „PRODUKT POLSKI” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie
produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.
Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich
surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „PRODUKT POLSKI” i zasady jego
stosowania. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym,
że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii)
w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.
Wybierając żywność z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne
znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.
www.polskasmakuje.pl

Trasy rowerowe i udogodnienia
dla pasażerów autobusów

Zdrowy pomysł na dobry
początek dnia – Śniadanie!
• 2 jajka
• 4 liście sałaty
• 1 łyżeczka przyprawy
„Vegeta Natur przyprawa
warzywna do potraw”
• pół avocado
• 1/ 2 marchewki
• 2 rzodkiewki
• 3 łyżki serka naturalnego
• 1 łyżeczka oleju
rzepakowego
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Już niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z systemu dynamicznej
informacji pasażerskiej. W ramach ogromnej inwestycji przewidziano także
cztery zintegrowane węzły przesiadkowe. Na tym nie koniec pozytywnych
informacji, ponieważ powstaną również trasy rowerowe.
żebyśmy mieli pewność że nie będzie surowego jajka. Zdejmij omlet
i odłóż na deskę do wystygnięcia.
Liście sałaty ułóż tak, aby zmieścił
się na nich omlet, żeby można go
było w niego zawinąć.
Marchewkę obierz i zrób z niej
cienkie paseczki. Avocado obierz
i pokrój w plasterki. Rzodkiewkę
pokrój w plasterki a potem w paski. Biały serek wymieszaj z Vegetą
Natur.

Łyk herbaty i zaczynamy składać
nasze śniadanie.
Na przygotowanych liściach sałaty
układamy omlet, na nim rozsmarowujemy nasz doprawiony już
serek, na to układamy avocado,
marchewkę, paski rzodkiewki.
Całość zwijamy, ja przewiązałam
całość długimi zielonymi pędami
czosnku wprost z grządki.
Nasze śniadanie gotowe, do tego
herbata, widok na miasto i od razu
dobrze zaczynamy dzień !

Ulla Pałka

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

W mieście wdrożony zostanie system
dynamicznej informacji pasażerskiej.
To elektroniczne tablice, z których
dowiemy się kiedy przyjedzie nasz
autobus. Pojawiają się także informacje o opóźnieniach, utrudnieniach
oraz alerty bezpieczeństwa. Powstaną
również cztery węzły przesiadkowe, na
których pojawi się opcja Bike&Ride. To
system parkingów dla rowerów.
Cała inwestycja kosztować będzie
ponad 13,5 mln złotych. Na jej realizację otrzymaliśmy dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20142020 (ponad 9 mln 653 tys. zł).
Obecnie trwają prace projektowe.
Pierwszy węzeł zlokalizowany będzie
w okolicach dworca PKP w centrum
Zawiercia. Drugi powstanie obok

kapliczki Św. Jana Nepomucena
w Kromołowie. Trzeci planowany
jest w rejonie kościoła w Skarżycach.
Ostatni węzeł powstanie obok końcowego przystanku w rejonie sklepu
w Zawierciu-Blanowicach.

Węzły wyposażone będą w tablice
informacyjne bazujące na systemie
kiedyprzyjedzie.pl, co będzie bardzo
korzystne dla pasażerów. W ramach
zadania - dofinansowanego z unijnych
środków - powstaną także trasy rowerowe. Projekt zakłada realizację prac
polegających między innymi na utwardzeniu nawierzchni i oznakowaniu.

Trasy rowerowe będą przebiegały przez:
Zawiercie (dworzec PKP) – Kolonię
Ręby – Blanowice – Pomrożyce –
Skarżyce – Morsko (13,98 km) oraz
przez Zawiercie – Kromołów –
Skarżyce (12,36 km).

Powstaną także elementy tzw. małej architektury. W mieście pojawi się łącznie
100 stojaków rowerowych i 5 wiat rowerowych, w których znajdzie się po 20
stanowisk rowerowych. Przy węzłach
przesiadkowych pojawi się oświetlenie solarne, ławki i kosze na śmieci.
Wstępnie założono, że inwestycja
potrwa do końca 2020 roku. Przetarg
wygrała firma DOMAX (Boronów).

OFE RTA

DZIAŁKI BUDOWLANE
NA SPRZEDAŻ
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

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SZCZEKOCINACH
Osiedle wypoczynkowo-mieszkaniowe przy drodze do Bógdału

ILOŚĆ DZIAŁEK
BUDOWLANYCH: 48 sztuk.
POWIERZCHNIA
CAŁOŚCIOWA: 13,7735 HA
POWIERZCHNIE
DZIAŁEK BUDOWLANYCH
OD 0,23 A DO 0,30 A

Kontakt:
34 345 90 25
697 597 852
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AKTUALNE INFORMACJE
zawsze na

POLICJA

GwarekZawiercianski
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

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

ZAGINĘŁA MIESZKANKA LGOTY MUROWANEJ
Zawierciańscy policjanci poszukują 37-letniej Anny Szczepanik. ma 160 cm wzrostu, średnią budowę ciała
krótkie, proste, ciemne włosy i niebieskie oczy. Mieszkanka Lgoty Murowanej 18 marca br. przebywała ze swoim bratem w rejonie katowickiego rynku. Tam rodzeństwo się rozdzieliło. Od tego dnia kobieta nie nawiązała
kontaktu z rodziną. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej proszone są
o pilny kontakt z zawierciańskimi policjantami - telefon 47 853 52 55 lub z najbliższą jednostką Policji tel. 112.
Wszelkie informacje można przekazać także za pomocą poczty elektronicznej kryminalny@zawiercie.
ka.policja.gov.pl lub za pomocą formularza „Powiadom nas”. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!

W MIESZKANIU PRZECHOWYWAŁ 600 GRAMÓW MARIHUANY
W piątek 22.05 br. zawierciańscy kryminalni zatrzymali 26-latka, który w swoim mieszkaniu przechowywał marihuanę. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Operacyjne działania zawierciańskich kryminalnych zakończyły się zatrzymaniem 26-latka. Policjanci podejrzewali, że mężczyzna w swoim
mieszkaniu przechowuje znaczną ilość narkotyków. Przypuszczenia mundurowych się potwierdziły. Mieszkaniec Łaz posiadał 600 gramów marihuany. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał już zarzut, do którego się
przyznał. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór.
Przypominamy! Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych
grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

MIESZKANIEC ŁAZ POBIŁ SWOJĄ MATKĘ - POLICYJNY DOZÓR ZAMIENIŁ NA ARESZT
Wobec zatrzymanego w miniony piątek tj. 22.05.br 30-latka były już stosowane środki zapobiegawcze.
Pod koniec kwietnia br. mężczyźnie zarzucono znęcanie się nad swoją matką. Prokurator wydał wtedy
postanowienie o zakazie zbliżania się do kobiety, a także nakazał opuścić wspólnie zajmowany lokal.
Mieszkaniec gminy Łazy został też objęty policyjnym dozorem. Spokój nie trwał jednak długo. W miniony
piątek tj. 22.05.br agresywny mężczyzna uszkadzając drzwi, wdarł się do mieszkania matki, a następnie
grożąc kobiecie, pobił ją. Na miejscu interweniowali policjanci. Mieszkaniec gminy Łazy został zatrzymany. Był nietrzeźwy. Miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna kolejny raz usłyszał
zarzuty, do których się przyznał. Wczoraj na wniosek policjantów komisariatu w Łazach i prokuratury
zawierciański sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. 30-latek najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami. Za popełnione
przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

UPRAWIAŁ KONOPIE W LESIE. WPADŁ PODCZAS ICH PIELENIA!
21.05 br. policjanci z Łaz zatrzymali 39-latka, podczas pielenia… uprawy konopi. Mundurowi zabezpieczyli ponad
30 sztuk sadzonek. Właściciel uprawy usłyszał już zarzuty. Mieszkaniec Zawiercia został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
Policjanci z łazowskiego komisariatu ustalili, że na terenie Kuźnicy Masłońskiej prowadzona jest uprawa
krzewów konopi. Mundurowi prowadzili obserwację tego miejsca, na którym wczoraj pojawił się właściciel
uprawy. 39-latek został zatrzymany podczas… pielenia swoich roślin. Jak stwierdził, sam je zasiał, a przyjechał, aby dosadzić kolejne trzy sadzonki. Badanie testerem wykazało, że są to konopie inne niż włókniste.
Śledczy oprócz sadzonek zabezpieczyli także elektroniczną wagę, która mogła służyć do porcjowania narkotyków, a także butelkę z płynem na mszyce i inne owady. „Miłośnik ogrodnictwa” usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Prokurator zastosował wobec niego
dozór policji. Teraz mieszkańcowi Zawiercia grozi kara do 8 lat więzienia.

UWAGA ZAWIERCIE, UTRUDNIENIA W RUCHU - ZALECANE OBJAZDY
Informujemy, że na odcinku drogi DK78 w Zawierciu prowadzone są roboty drogowe (remont wiaduktu kolejowego). Prace remontowe potrwają przez okres 2 miesięcy. Sytuacja ta skutkuje koniecznością zastosowania ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną, co z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu
pojazdów tym odcinkiem drogi, powoduje duże utrudnienia (korki). Proponujemy następujące objazdy:
kierunek: ZAWIERCIE - KIELCE
objazd przez BLANOWICE, SKARŻYCE - wyjazd na drogę krajową 78 (skrzyżowanie ul. Okiennik, Fredry, Jurajska),
objazd przez BLANOWICE, SKARŻYCE, PIASECZNO, LGOTĘ MUROWANĄ - wyjazd na drogę krajową w LGOCIE MUROWANEJ
kierunek: KIELCE - ZAWIERCIE
objazd przez SKARŻYCE, BLANOWICE - zjazd z drogi krajowej 78 (w ul. Okiennik) - wyjazd na skrzyżowaniu ul. Aptecznej, Obrońców Poczty
Gdańskiej, Wojska Polskiego w Zawierciu
objazd przez LGOTĘ MUROWANĄ, PIASECZNO, SKARŻYCE, BLANOWICE - zjazd z drogi krajowej DK78 w Lgocie Murowanej - wyjazd na
skrzyżowaniu ul. Aptecznej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Wojska Polskiego w Zawierciu

HANDLOWAŁ PODRÓBKAMI

Czesci Motocyklowe
Daniel Szendzielorz

,

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

17.05.br. policjanci z zawierciańskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zabezpieczyli towar, którym handlował obywatel Bułgarii. Mężczyzna w rejonie ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu sprzedawał
odzież z podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Wśród ponad 140 sztuk odzieży znalazły się koszulki, spodnie i czapki. 28-latek wiedział, że towar jest podrobiony. Teraz przedstawiciele producentów określą
wartość strat. Za złamanie przepisów ustawy o prawie własności przemysłowej, grozi kara grzywny i nawet 2-letni
pobyt w więzieniu.

MotoRiders - Części Motocyklowe Zawiercie

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

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

C.R.C
car repair center

MaChina Paweł Bretner
KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

Blacharstwo
Lakiernictwo
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka komputerowa
Renowacja aut zabytkowych

798 445 572
Zawiercie, ul. Wojska polskiego 74

• Diagnostyka układu
• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna

KONKURENCYJNE CENY!!!

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

Informacje
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DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE
DATA

ADRES

28.05

TELEFON

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

32 6783710

29.05 - 30.05

Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10

32 6721154

31.05 - 1.06

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

32 4941350

2.06 - 3.06

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15

32 6466235

4.06 - 5.06

Apteka Cefarm 36,6 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

32 6742009

6.06 - 7.06

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16

736698065

8.06 - 9.06

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

324941302

10.06 - 11.06

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 6721964

12.06 - 13.06

Apteka ul. Reymonta 1

32 6707821

14.06 - 15.06

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

571322407

16.06 - 17.06

Apteka Śląska Pharmakand ul. 11 Listopada 2/4

32 7333088

18.06 - 19.06

Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 6700161

20.06 - 21.06

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 6702222

22.06 - 23.06

Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 6724168

24.06 - 25.06

Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25

32 6702003

• 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

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.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
poinformowało, że
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
nadal nie prowadzą dyżurów stacjonarnych.
Porady udzielane są wyłącznie telefonicznie.
Termin można ustalić pod numerem telefonu:

32 45 07 122

poniedziałek: godz. 700 - 1600
wtorek - czwartek: godz. 700 - 1500
piątek: godz. 700- 1400

WIKBUD

• AUTO - HANDEL
• WULKANIZACJA
• KLIMATYZACJA
- ODGRZYBIANIE
- PRZEGLĄDY
- SERWIS

• OZONOWANIE

POMOC
DROGOWA

gwarekzawiercianski@wp.pl
GwarekZawiercianski

• WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU BUDOWLANEGO
ORAZ ELEKTRONARZĘDZI
• USŁUGI MINIKOPARKĄ
• PRODUKCJA PRZEWODÓW:

hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych, gazowych

MEBLE NA WYMIAR

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

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

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

www.MEBLEbenek.pl

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych
• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH
I WARSZAWSKICH
• HYDRAULIKA SIŁOWA
• WYNAJEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

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

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

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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AKUMULATORY
CIĄGOWICE

Sprzedaż • Serwis • Wymiana

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

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

Zapraszamy do autoryzowanej
stacji obsługi akumulatorów

DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

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

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

Facebooku
MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

Czynne:

znajdź nas na

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

CENY

JUŻ OD 10 zł/m2

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

HURT-DETAL
• BOGATA OFERTA RĘKAWIC DLA KAŻDEJ BRANŻY!
• PRZYŁBICE, MASECZKI, OKULARY OCHRONNE
I INNE AKCESORIA BHP

SZEROKI ASORTYMENT

• UBRANIA SPAWALNICZE

tel. 697 032 232
www.cisowa.com

• OBUWIE OCHRONNE
• ODZIEŻ ROBOCZA

DOWÓZ NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO GRATIS!!!

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

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

