
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, Wierbka, WŁODOWICE, Zawada Pilicka, ZAWIERCIE, Zarzecze, Złożeniec, ŻARNOWIEC.

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE

e-mail: kons_dach@op.pl
Ogrodzieniec ul. Kościuszki 69A

tel. 32 673 38 90

F.H.U.

KONS-DACH

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

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 

PRODUCENT BLACHY 
• BLACHY TRAPEZOWE
• BLACHODACHÓWKA
• OBRÓBKI DEKARSKIE
• RYNNY
•  AKCESORIA

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• WŁASNY TRANSPORT
• REALIZACJA W 24 GODZ.

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zadbaj o to,
co posiadasz
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

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PŁYTA OSB
 Tel. 606-139-619

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

PŁYTA OSB
 Tel. 606-139-619

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

tel. 669 502 000
inż. ŁUKASZ JANECZEK

42-400 ZAWIERCIE , ul. Łośnicka 12

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM I DOMÓW:
ALARMY • KAMERY • ANTENY • WIDEODOMOFONY

SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO

OD 22 LAT!!!

* dotyczy oprawek od 199 zł
i szkieł z antyrefleksem

* nie łączy się z innymi promocjami
* bon ważny do 31.11.2020r.

Ogrodzieniec
ul Kościuszki 106.BON50zł.

na zakup kompletnej pary okularów (oprawki+szkła)

tel. 733 749 921

29 PAŹDZIERNIKA 2020 
Nr 10/2020 (054)
ISSN: 2451-0904 

www.gwarek-zawiercianski.pl

GwarekZawiercianski

gwarekzawiercianski@wp.pl

698 805 242, 510 190 038



2

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

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Piątek od 800 do 1900

Sobota od 800 do 1800 • Niedziela od 900 do 1500
Kwiaciarnia Renata Pasierb

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

ZNICZE o wyjątkowych kształtach i stylistyce
oraz duży wybór CHRYZANTEM 

UWAGA MIESZKAŃCY!  
CAŁY KRAJ W CZERWONEJ STREFIE!

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem Premier Mateusz 
Morawiecki ogłosił, że od soboty 24 października cały kraj jest objęty czerwo-
ną strefą. Poniżej przedstawiamy nowe zasady bezpieczeństwa.

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
EDUKACJA, KULTURA, SPORT

• nauka w klasach 4-8 szkół podstawowych w trybie zdalnym
• w godzinach 8-16 przemieszczanie się osób do 16 r.ż. pod opieką dorosłego
• szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
• wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
• zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni

GOSPODARKA 
• zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia trwających turnusów
• lokale gastronomiczne i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej  

(jedynie na wynos i dowóz)
• 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 mkw
• 1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych powyżej 100 mkw
• w transporcie publicznym zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich

ŻYCIE SPOŁECZNE 
• ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób 

spoza gospodarstwa domowego
• ograniczenie przemieszczania się osób 70+

Z wyłączeniem:
• wykonywania czynności zawodowych
• zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego
• sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

HURT - DETAL

Zawiercie, ul. Widok 1 tel. 510 115 055, 501 278 135, 505 252 936

pon. - pt. 9.00 - 17.00, sob. 9.00 - 13.00

Kolormax Zawiercie- sprawdź aktualne promocje!

FARBY / LAKIERY
PODKŁADY / EMULSJE

SILIKONY / SPRAYE

AKCESORIA
LAKIERNICZE I MALARSKIE

KOSMETYKA SAMOCHODOWA

- BOLL
- NOVOL
- Spectral
- Farecla
- Sonax
- Gold Car
- Troton
- Perfect
- Plak
- K2
- Formula 1
- Menzerna
- 3M
- Senso
- Nielsen
- Italko
- APP
- Motip

- Śnieżka
- Cynkal
- Dulux
- Nobiles
- Dekoral
- Altax
- Jedynka
- Tajonit
- Bielinka
- Pilmas
- Dimer
- Bakrylex
- Blue Dolphin
- Drewnochron
- Farbowap
- Vidaron
- Renoskór
- QMar

Informacje
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

• Ogrodzenia  • Gabiony • Bramy • Automatyka • 
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

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

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

Zakończyła się przebudowa ulicy 
Dojazd. Są nowe miejsca parkingowe

Odbioru inwestycji dokonali pracownicy Wydziału Inwestycji i Zamówień 
Publicznych oraz Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Trans-
portu Urzędu Miejskiego w Zawierciu. 
Przebudowę odcinka u l icy 
Dojazd i budowę miejsc parkin-
gowych wykonała Firma Jansbud 
z Zawiercia. Inwestycja koszto-
wała nieco ponad 200 tys. zło-
tych. Miała zostać zrealizowana 
do końca listopada, ale prace udało 
się zakończyć znacznie wcześniej. 
Powstała nowa nawierzchnia na 
odcinku od strony ul. Wierzbowej 
i od strony ul. Zaparkowej.
Kierowców ucieszą 24 miejsca 
parkingowe (w tym dwa dla osób 

niepełnosprawnych) naprze-
ciwko bloków przy ul. Dojazd 
19 i 21. Na całej powierzchni 
parkingu wykonana została na-

wierzchnia z kostki brukowej. 
W tym miejscu zamontowano 
także nowe oświetlenie.

Samoobsługowa stacja  
naprawy rowerów w Zawierciu

Przy Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” powstała samoobsługowa stacja naprawy 
rowerów. To element projektu „Zdrowy rower i bezpieczny rowerzysta”, którego celem 
jest zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Zawiercia. Chodzi także o zachęca-
nie do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Projekt otrzymał dofinansowa-
nie w konkursie FIO „Śląskie 
Lokalnie 2020”. Zrealizowała 
g o  n i e f o r m a l n a  g r u p a 
„ZakrĘceni”, która działa przy 
Zawierciańskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Połączyła ich 
miłość do roweru. To przede 
wszystkim pasjonaci i przyja-
ciele, którzy spędzają czas na 
wspólnych wycieczkach. 

- To pierwsza w Zawierciu sa-
moobsługowa stacja naprawy 
rowerów. Dzięki wyposażeniu 
stacja może służyć naprawie 
nagłych usterek roweru, wózka 
dziecięcego, inwalidzkiego, hu-
lajnogi. Stacja ma również spe-
cjalny kod pozwalający podej-
rzeć w sieci materiały pomocne 
przy naprawie roweru - dodaje 
Maria Grabowska.

 v zawiercie.eu 

Informacje
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Zmarł ks. kan. Leonard Zagórski
Ks. kan. Leonard Zagórski pochodził z Zawiercia, co zawsze 
podkreśl z dumą. Urodził się 23 lipca 1940 roku i z ziemią zawier-
ciańską związany był emocjonalnie całe życie.
To tutaj ukończył technikum 
samochodowe. Tutaj mieszka 
jego najbliższa rodzina. Potem 
wyjechał na studia, uwieńczone 
przyjęciem święceń kapłań-
skich 20 czerwca 1965 roku. 
Przez wiele lat pełnił posługę 
kapłańską w różnych zakątkach 
Polski, jednakże po latach wró-
cił w rodzinne strony.
By ł w ikar iuszem w trzech 
para f iach: Wal ichnowach, 
Parzymiechach i Osjakowie. 
W latach 1971-79 był probosz-
czem w Drobnicach, gdzie 
wybudował plebanię i zało-
żył cmentarz. W Ręcznie był 
proboszczem w latach 1979-
86. Tam wybudował kościół 
filialny w Strobnicy i był ka-
pelanem tamtejszego szpitala. 
Wreszcie przybył do Łaz jako 
proboszcz, gdzie pełnił po-
sługę kapłańską w parafii św. 
Michała Archanioła w Łazach 
w latach 1986 – 2015.
Ks. Leonard Zagórski znany 
był z żarliwego ducha wiary 
i miłości, ekspresy jnie wy-
rażanego w bogactwie słowa 
oraz pięknych homiliach prze-
kazywanych z pasją podczas 
mszy świętych. To właśnie te 
cechy sprawiły, że nazywany 
był „złotoustym”.
21 czerwca 2015 roku w ko-
ściele św. Michała Archanioła 
w Łazach podczas uroczystej 
Eucharystii parafianie żegnali 

odchodzącego na emeryturę 
dziekana łazowskiego deka-
natu, kanonika gremialnego 
Kapituły Olkusko-Pilickiej, 
a nade wszystko swojego dłu-
goletn iego proboszcza k s . 
kan. Leonarda Zagórskiego. 
Tłumnie przybyli do parafial-
nej świątyni, aby obecnością 
i wspólną modlitwą podzięko-
wać kapłanowi za blisko 30 lat 
jego gorliwej, owocnej i pięknej 
posługi w łazowskiej parafii.
Po latach posługi 23 czerwca 
2015 roku biskup sosnowiecki 
Grzegorz Kaszak w ręczy ł 
dekret ks. kan. Leonardowi 
Zagórskiemu, powołując go 
na penitencjarza w parafii pw. 
Dobrego Pasterza w Olkuszu.
19 października 2020 roku, po 
długiej chorobie, w szpitalu 

w 80. roku życia i 55. roku ka-
płaństwa, odszedł do Pana ks. 
kan. Leonard Zagórski, eme-
rytowany proboszcz parafii św. 
Michała Archanioła
i NSPJ w Łazach, który od 
2015 roku mieszkał w Domu 
księży św. Józefa w Będzinie.
„Miłosierny Boże spraw, aby 
Twój sługa, prezbiter Leonard, 
którego w ziemskim życiu za-
szczyciłeś świętym posłannic-
twem, radował się wiecznie 
w niebieskiej chwale. Przez 
Chr ystusa , Pana naszego. 
Amen.

 v Źródło: lazy.pl 
Zdjęcie: niedziela.pl
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Bądź bezpieczny i zostań w domu
W całej Polsce ruszył Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora. W ramach progra-
mu Wspieraj seniora 2020 osoby w wieku powyżej 70 lat będą mogły liczyć na 
pomoc przy robieniu zakupów. Chodzi o podstawowe artykuły spożywcze czy 
środki higieny osobistej.

1.Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu 
w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię 
uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wspierania Seniorów.

22 505 11 11 – bezpłatna infolinia dla osób powyżej 70. roku życia

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy 
społecznej w Twojej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3.Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, 
weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności 
na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, obejmujących artykuły podstawo-
wej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

UWAGA! Koszty zakupów pokrywa senior.

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

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

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

Tężnia solankowa
OSiR Zawiercie ogłosił przetarg na budowę tężni solankowej. Wychodzimy 
bowiem z założenia, że zawsze warto inwestować w zdrowie mieszkańców.
Specjaliści zaznaczają, że go-
dzinny pobyt w pobliżu tężni 
solankowej pozwala na przyswo-
jenie takiej samej dawki jodu, jak 
w trakcie trzech dni spędzonych 
nad morzem. Wdychanie solanki 
ma potwierdzony przez lekarzy 
zbawienny wpływ na organizm 
człowieka. Powietrze wokół 
tężni tworzy mikroklimat po-
dobny do tego, którym możemy 
cieszyć się nad morzem - mówi 
Prezydent Zawiercia Łukasz 
Konarski.
Planujemy, że inwestycja zosta-
nie zrealizowana do 23 grud-

nia. Do przetargu firmy mogą 
zgłaszać się do 26 października. 
Obiekt będzie zlokalizowany 
na terenach Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Zawierciu (od 
strony ul. Sienkiewicza, w rejo-
nie kortów).

Reklama
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ZAPRASZAMY! Zawiercie, ul. Porębska 48A • tel.: 531 487 856

SALON MATERACY I ŁÓŻEK
www.swiatsypialni.com.pl

Zaufały nam już tysiące klientów
– teraz czas, abyś i Ty dobrze się wyspał!

Największy wybór
MATERACY

ŁÓŻKA tapicerowane, drewniane

Poduszki, stelaże

Produkty MEDYCZNE

Fachowa pomoc
przy doborze materaca!

-20%
NA

MATERACE

M&M FIRANY ZAWIERCIE ZAPRASZA!

ul. Westerplatte 15, 
42-400 Zawiercie 

(pasaż naprzeciwko
LIDL/POLO MARKET)

Tel.: 733 444 233 

M&M FIRANY

W sprzedaży:
• Firany polskich producentów z metra
• Tkaniny zasłonowe oraz obrusowe
• Polskie pościele i prześcieradła
• Kołdry i poduszki
• Art. Dekoracyjne

Oferujemy:
• Szycie firan i zasłon
• Szycie obrusów na wymiar
• Pomiar u klienta

Niezwykła ścieżka  
edukacyjna w Porębie

Jakie owoce spadają z dębu, jak wygląda wilk i jaką sierść ma 
lis? Maluchy z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie im. Misia 
Uszatka dowiedziały się tego wszystkiego na trasie nowej ścież-
ki edukacyjnej w naszym mieście.
To była wyjątkowa wycieczka. 
Kilkanaście dni temu, korzy-
stając z dobrej pogody, poręb-
skie przedszkolaki wybrały się 
przetestować nową miejską 
atrakcję - ścieżkę edukacyjno-
-przyrodniczą, która wiedzie 
wzdłuż ulicy Rzecznej (śladem 
zbudowanej w zeszłym roku 
ścieżki pieszo-rowerowej).
Co napotkały na jej trasie? - 
Atrakcji było naprawdę dużo. 
Pomysłodawcy przedsięwzię-
cia - Urząd Miasta w Porębie 
- zatroszczył się m.in. o tablice 
edukacyjne (np. ze zdjęciami 
flory i fauny) oraz tablice z cie-
kawostkami o naszym mieście. 
Dzieci bawiły się labiryntem 
wiedzy, skorzystały z paneli 
obrotowych i… leśnych łami-
główek. Rozwiązując zadania, 
porębskie przedszkolaki, dowie-
działy się m.in. jakie zwierzęta 
kryją się w lasach, jaki kształt 
mają owoce leszczyny i co jedzą 
kaczki. Co ciekawe - na tra-
sie nowej ścieżki edukacyjno-
-przyrodniczej stanęły dwa 
kaczkomaty z jedzeniem dla 
tych uwielbianych przez dzieci 
ptaków.
Teraz ze ścieżki skorzystać 
mogą już wszyscy. Władze 
miasta na jej trasę zapraszają 

zarówno placówki edukacyjne, 
jak i całe rodziny. Przy ścieżce 
zamontowano nowe ławeczki 
i kosze na śmieci. Dodatkowo, 
w ramach inwestycji, powstał 
kolorowy folder informacyjny, 
który odebrać można m.in. 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Porębie.  Jego treść opisuje 

walory przyrodnicze i tury-
styczne Poręby.
„Inwestycję dof inansowano 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  G o s p o d a r k i  W o d n e j 
w Katowicach".

 v Źródło: umporeba.pl

Informacje
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Nie truj siebie i sąsiadów. Zrezygnuj z „kopciucha” już teraz 
Ostatnie tygodnie lata są dobrym momentem, by przygotować się do kolejnego sezonu grzewczego. To wyzwanie dla wielu 
gospodarstw domowych – znaczna część z nich nadal korzysta z nieekologicznych i nieefektywnych kotłów węglowych, 
czyli tzw. „kopciuchów”. Co gorsza, nierzadko w tego typu urządzeniach spalane są również odpady.
„Kopciuchy” w Polsce stanowią ogromną część źródeł ciepła. 
Zgodnie z szacunkami Polskiego Alarmu Smogowego, w naszym 
kraju pracuje ok. 3 mln urządzeń tego typu1. Niestety, powoduje to 
problemy związane z jakością powietrza w miesiącach zimowych, 
kiedy temperatura jest najniższa, a wykorzystanie nieekologicznych 
pieców najwyższe.
– W okresie od listopada do lutego mamy do czynienia z proble-
mem tzw. niskiej emisji, czyli wydzielaniem do powietrza szko-
dliwych gazów i pyłów ze źródeł umiejscowionych na wysokości 
do 40 m, czyli z domowych kotłów i lokalnych kotłowni. Wśród 
najbardziej trujących substancji w nich zawartych wymienia się 
m.in. rakotwórczy benzo(a)piren. To właśnie używanie węgla 
miernej jakości, w przestarzałych i niewydajnych kotłach, w połą-
czeniu ze specyficznymi warunkami atmosferycznymi, prowadzi 
do częstego powstawania zimą smogu. Wciąż dużym problemem 
jest spalanie w piecach odpadów, np. starych mebli, zawierających 
szkodliwe lakiery, plastikowych butelek czy innych produktów 
z tworzyw sztucznych. Tego rodzaju postępowanie, pomimo gro-
żących kar, w dalszym ciągu ma miejsce i w zdecydowany sposób 
pogarsza jakość powietrza – tłumaczy Anna Sawicka, ekspert 
ds. rozwoju strategii ekologicznej Banku Ochrony Środowiska. 
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wskazuje, 
że aż 84 proc. wydzielanych do atmosfery wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych pochodzi z procesów spalania poza 
przemysłem, w głównej części z gospodarstw domowych2. Co 
jednak ważne, od 1 lipca 2020 r. nie mogą one już zaopatrywać 
się w najgorszej jakości miał węglowy. Ogrzewanie budynków 
wydajniejszym energetycznie paliwem powinno przyczynić się 
do ograniczenia smogu. 

Czysty wybór

Na szczęście istnieje wiele możliwości zastąpienia nieefektyw-
nych „kopciuchów” znacznie wydajniejszymi urządzeniami. Jedną 
z nich są kotły wykorzystujące gaz ziemny bądź gaz w postaci 
płynnej (LPG). Pierwsze rozwiązanie można zastosować, gdy 
nasz dom posiada podłączenie do sieci gazowej. W przypadku 
wyboru drugiej opcji konieczne jest wygospodarowanie miejsca 
na zbiornik z paliwem. 

– Przed wymianą źródła ciepła trzeba rozważyć przeprowadzenie 
całościowej termomodernizacji. Dobrym rozwiązaniem będzie 
docieplenie budynku, a także zadbanie o uszczelnienie drzwi 
i okien i usunięcie mostków termicznych, czyli miejsc gorzej izo-
lowanych od reszty obiektu. To zmniejszy straty ciepła, dzięki 
czemu do ogrzania domu konieczna będzie mniejsza ilość energii, 
a tym samym paliwa – podkreśla Anna Sawicka z BOŚ. 
Ogrzewanie węglowe można też zastąpić odnawialnymi źródłami 
energii (OZE). Przykładem ich wykorzystania są pompy ciepła, 
które pobierają energię cieplną z gruntu, wody bądź powietrza. Co 
istotne, tego typu urządzenia są jeszcze bardziej ekologiczne i eko-
nomiczne w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, produkują-
cymi prąd niezbędny do funkcjonowania pompy ciepła. 

Pomoc finansowa

Kluczem do sukcesu jest określenie potrzeb – inny wymiar prac 
konieczny będzie np. w przypadku już ocieplonego domu, a inny, 
gdy nie posiada on odpowiedniej izolacji. W tym kontekście dla 
wielu osób problemem może być bariera f inansowa. Jedną z opcji 
jest skorzystanie z rządowego programu „Czyste powietrze”. 
Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości nawet 
37 000 zł. Dofinansowanie obejmuje zarówno wymianę nieefek-
tywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne 
i mniej emisyjne, jak i prace termomodernizacyjne. Z dotacją łą-
czy się również tzw. ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość 
odliczenia od podstawy podatku wydatków na materiały  budow-
lane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkal-
nym. Warto również przyjrzeć się ofercie komercyjnej banku 
specjalizującego się w inwestycjach proekologicznych.

ZAKRES
WYKONYWANYCH BADAŃ:

- samochód osobowy
- samochód ciężarowy

- autobus
- traktor
- motocykl

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
42-425 Kroczyce, ul. Sienkiewicza 3

ZAKRES
WYKONYWANYCH BADAŃ:

- samochód osobowy
- samochód ciężarowy

do 3,5 tony
- ciągnik rolniczy do 3,5 tony

- motocykl

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
42- 445 Szczekociny, ul. Zielona 62

Zapraszamy również na nasze Myjnie Samoobsługowe
znajdujące się tuż przy Stacjach Kontroli Pojazdów!

tel.: 34 315 20 54
czynne: Pon. - Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

tel.: 34 345 90 25
czynne: Pon. - Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

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

USŁUGI ROZSIEWU
pylistych i granulowanych
nawozów wapiennych
TEL: 606 322 291
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• Lata pracy w marketingu, reklamie poparte wykształceniem i praktyką
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach tematycznych
• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Wykonujemy profesjonalne sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem
nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu

• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali
płatnych i bezpłatnych

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

DOSPRZEDANIA
dom dwurodzinny 150 m kw
w Szklarach, działka 20 a.

Cena: 719 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
dom120m kww stanie

surowymwAlwerni, działka 5 a.
Zacisznemiejsce, rozległe widoki.

Cena: 249 ty. PLN

DOSPRZEDANIA
dom146m kw z garażemwysoki
standard w pełni wyposażony
w zacisznymmiejscu nieopodal

zalewu położony na 10 a.
działce gm. Kroczyce.
Cena: 730 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działkabudowlana43a

wbardzodobrejlokalizacji,świetna
lokatakapitału,ofertazarównodla

osobyprywatnej, jakidlaDewelopera
wewschodniejczęściZawiercia.

Cena: 350 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działka budowlana 15 a

otoczona brzozowym lasem
wmalowniczo położonej
dzielnicy Zawiercia.
Cena: 135 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działkausługowo-budowlana

wKrakowie,przyul.Kobierzyńskiej,
opowierzchni770mkw. Media

wdziałce.WZnabudynekhandlowo
usługowyzczęściąmieszkalną.

Cena: 1.200 tys. PLN

Odbiór odpadów w czasie 
pandemii: ważne wskazówki

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa 
Zdrowia maseczki i rękawiczki są odpadami komunalnymi zmieszany-
mi i należy je wrzucać do czarnego pojemnika. Należy jednak pamiętać 
o tym, że na takiej maseczce może pozostać groźny wirus. Podobnie, jak 
na innych odpadach.
• Czy można nie 

segregować odpadów?

Pandemia nie zwalnia z obowiązku 
segregowania odpadów. Cały czas 
powinniśmy przestrzegać zasad 
sortowania na 5 frakcji: papier 
(pojemnik niebieski), tworzywa 
sztuczne i metale (pojemnik żółty), 
szkło (pojemnik zielony), bio (po-
jemnik brązowy) oraz odpady zmie-
szane (pojemnik czarny).
• Co zrobić z odpadami 

na kwarantannie?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, 
że osoby skierowane na kwaran-
tannę przez Sanepid w żadnym ra-
zie nie powinny wychodzić z domu 
nawet z odpadami. Poniżej ważne 
wytyczne rządowe dla osób prze-
bywających w izolacji (chorych lub 
podejrzanych o chorobę zakaźną):
• zaleca się odczekanie 72 godzin 

zanim przekaże się worek 
z odpadami do odbioru,

• należy umieścić odpady 
w worku i w miarę możliwo-
ści worek spryskać prepa-
ratem wirusobójczym,

• zapełnić worek odpadami 
do 3/4 jego pojemności 
i nie zgniatać zawartości,

• po zapełnieniu worka zawiązać 
worek i po ustaleniu z osobą 
wynoszącą odpady z miejsca 
izolacji, wystawić worek z po-

mieszczenia, w którym prze-
bywa osoba będąca w izolacji,

• osoba wynoszącą odpady 
z miejsca izolacji wkłada (w rę-
kawiczkach) wystawiony przez 
osobę w izolacji worek do dru-
giego worka, zawiązuje/zamyka 
go i zabezpiecza przed przy-
padkowym otwarciem w chwili 
jego odbioru (oprócz dokład-
nego zawiązania worka, można 
zamknąć go dodatkowo przy 
pomocy taśmy samoprzylepnej 
lub sznurka) oraz oznacza datę 
i godzinę zamknięcia worka,

• worek z odpadami należy 
przenieść w rękawiczkach 
do miejsca przeznaczonego 

do gromadzenia odpadów 
i umieścić w pojemniku na 
odpady zmieszane (czarny).

Przed i po każdej czynności zwią-
zanej z pakowaniem/przenosze-
niem odpadów, należy używać 
rękawiczek ochronnych i koniecz-
nie umyć i/lub dezynfekować ręce. 
Odpady, których nie można łączyć 
z innymi odpadami (tj. zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte baterie i akumulatory, zu-
żyte świetlówki) powinny być po-
zostawione w domu w czasie izolacji 
i przekazane do systemu gminnego, 
kiedy będzie można opuścić miejsce 
izolacji.

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

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

O
F

E
R

T
A
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DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE

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.

DATA ADRES TELEFON

29.10 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 736698065

30.10 - 31.10 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 324941302

1.11 - 2.11 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 6721964

3.11 - 4.11 Apteka ul. Reymonta 1 32 6707821

5.11 - 6.11 Apteka Dbam o Zdrowie  ul. Obrońców Poczty 
Gdańskiej 20 571322407

7.11 - 8.11 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 7333088

9.11 - 10.11 Apteka Cefarm 36,6  ul. Bohaterów Westerplat-
te 33 32 6700161

11.11 - 12.11 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 6702222

13.11 - 14.11 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikor-
skiego 26 32 6724168

15.11 - 16.11 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 6702003

17.11 - 18.11 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 6721044

19.11 - 20.11 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 6721790

21.11 - 22.11 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 6712819

23.11 - 24.11 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 32 6783710

25.11 - 26.11 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 6721154

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

FANCIK 
Bardzo miły i grzeczny zadbany piesek
Przedstawiamy Fancika – super miłe-
go, prze-fajnego, bardzo grzecznego 
psiaka, który trafił pod naszą opiekę.
Fancik to psiak niewielki; waży około 
12 kg, w tej chwili ma około 4-5 lat.
Psiak niedowidzi, ale bardzo dobrze 
radzi sobie na spacerach. Będziemy 
konsultować psiaka u specjalisty.
Fancik jest super grzecznym zwier-
zaczkiem; jest cichy, grzeczny i nie-
kłopotliwy.
Cierpliwie czeka na spacer z opiekuna-
mi, nie jest hałaśliwy, to rewelacyjny 
zwierzak.
Nasz podopieczny ładnie chodzi na 
smyczy, nie ciągnie, nie wyrywa się 
podczas spacerów. Jest super grzecz-
ny.
Bardzo prosimy o dobry, troskliwy 
i kochający dom dla Fancika. Mimo, iż 
słabiej widzi zasługuje na najlepszy 
i troskliwy kącik w domu… i w sercu. 

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, 
jest ogólnie zdrowy. Został odroba-
czony i odpchlony. Jest zaczipowany 
i zostanie wykastrowany.

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem 
do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim 
(około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane 
i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani 
szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy 
na Państwa pytania. 
Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy                                    schroniskopsiepole.pl

FERIA
Cudowna psia dziewczynka
Przedstawiamy Ferię – śliczną, kocha-
ną, wspaniałą suczkę, która trafiła pod 
naszą opiekę.
Feria jest młodziutka; obecnie ma około 
1,5 roku, waży 27 kg, prawdopodobnie 
jeszcze trochę podrośnie.
Nie będzie olbrzymia, ale już teraz jest 
większą dziewczynką.
Feria jest wspaniała, kochana, bardzo 
pozytywnie skierowana do opiekunów. 
Przytula się, lubi głaskanie i bliskość 
człowieka.
Sunieczka pięknie chodzi na smyczy, 
nie ciągnie i nie wyrywa się podczas 
spacerów. Jest SUPER POSŁUSZNĄ 
DZIEWCZYNKĄ.
Feriulka trafiła do nas wygryziona, 
zaniedbana. Odzyskuje piękny wygląd 
i wkrótce będzie jeszcze piękniejsza 
niż teraz.
Bardzi prosimy o dobry, kochający i tro-
skliwy dom dla tej uroczej piękności.
Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest 
w coraz lepszej formie. Została odro-
baczona i odpchlona. Jest zaczipowana 
i zostanie wysterylizowana.

NIEDŹWIADKA
Prześliczna ciemno-bura kotka
Przedstawiamy Niedźwiadkę – prze-
śliczną burą kotkę, która trafiła pod 
naszą opiekę.
Kicia została zabezpieczona na terenie 
zakładu, w którym urodziła czwórkę 
pięknych, kolorowych kociąt. Maluchy 
także są u nas.
Niedźwiadka jest młoda;ma około 2 lat, 
jest dość duża, waży 4,5 kg.
Na razie Niedźwiadka jest trochę nie-
ufna, ale na pewno przekona się do 
człowieka.
Kicia potrzebuje trochę czasu na adapta-
cję. Wkrótce więcej informacji.

Profilaktyka:
Kotka ma komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona 
i odpchlona. Jest zaczipowana i zostanie 
wysterylizowana.

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie

www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN

tel. 882 007 801

• profesjonalny
serwis okien i drzwi

• regulacja
• naprawy
• wymiana
uszkodzonych
elementów

• sprawdzanie
szczelności
(termowizja)

• konserwacja,
• smarowanie
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Władimir, prezydent Rosji
4. „Obudowa” przezrocza
7. Marka kosmetyków męskich
8. Angielski harcerz
9. Ofiara zabójstwa, wypadku
10. Kudłaty kosmita z amer. serialu
11. Zajazd przy ruchliwej drodze
12. Imię cesarzy niem.
13. Jednostka ludzka
16. Straszydło, cudo
20. Dawniej o żonie chłopa
21. Zatrzymanie się w locie
22. Kopytka jelenia
23. „Palindromowa” łódź

Pionowo:
1. Kosmyk włosów innego koloru
2. Wyrób pasiaków
3. ... Kukulska, wokalistka
4. Robert, grał w „Żądle”
5. Pot. bagaż podróżny
6. Imię Banderasa, hiszp. aktora
14. Lotnicza figura akrobatyczna
15. Mieszkaniec Sarajewa
17. Bodziec do dalszej pracy
18. Koszykarska wierzba
19. Kobieta, na której ciąży

odpowiedzialność za coś

NAGRODY:

Adam Faber "MIASTO SNÓW"

Jankins Reid " NA ZAWSZE, ALE Z PRZERWĄ"

Litery na zielonychpolach
czytane odgóry dodołu utworzą hasło.

Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w
poniedziałek (2.11. br.) między 9.00 a 9.30 do redakcji
Gwarka Zawierciańskiego pod numer tel.: 510 190 038

i podadzą poprawne hasło mamy książki!

KĄCIK KULINARNYKĄCIK KULINARNY

CAMEMBERT ZAPIEKANY Z FIGAMI
Kto nie kocha camemberta, zapiekanego i na ciepło poda-
nego ? No, kto ? Wiem, pewnie ktoś by się znalazł, ale jednak 
większość z nas go kocha, kombinacji podania jest wiele ale ja chciała-
bym zaproponować Wam zestawienie go z figami. Ja już przetestowałam i  
kolacja była pyszna! Naprawdę polecam ten przepis.
Camembert  
zapiekany z figami:
• 1 duży okrągły 

camembert 
• 5 fig niedużych
• 2 ząbki czosnku
• świeżo mielony pieprz
• miód
• ew. świeży rozmaryn 

+ 1 arkusz papieru 
do pieczenia

Piekarnik rozgrzałam do 180° C.
Camemberta wyciągamy z pu-
dełka i papieru, przecinamy go 
w poziomie na pół. Do pude-
łeczka z którego go wyjęliśmy 
wkładamy przycięty papier do 
pieczenia.
Ja arkusz papieru złożyłam na 
pół, przecięłam go i zgniotłam 
w rękach ponieważ wtedy pro-
ściej go rozłożyć . Wyłożyłam 
papierem pudełeczka (górę i dół) 
na to położyłam ser.
Figę delikatnie myjemy, osu-
szamy i kroimy w cienkie pla-
sterki. Układamy figę na serze, 
na to dajemy cienko pokrojone 
plasterki czosnku, oprószamy 
czarnym pieprzem i układamy 
po małej łyżeczce miodu na 
środku, oprósz lekko świe-

żym rozmarynem pokrojonym 
drobno. Wstawiamy do piekar-
nika, po jakiś dwóch minutach, 
pędzelkiem rozprowadziłam 
miód po figach (miód się lekko 
rozpuścił pod wpływem ciepła)

Całość piekłam około 10 minut. 
Podałam z kromeczkami z ba-
gietki, do tego kieliszek czerwo-
nego wytrawnego wina i kolację 
można zacząć.

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

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

„BALLADA O LUTNIKU” WIKTOR PASKOW
Czy przedmioty mają pamięć? Jeśli tak, jakie wspomnienia przechowują skrzypce, którym 
wybitnie uzdolniony lutnik szeptał intymne wyznania?
Heniga poznajemy przez pryzmat wspomnień dojrzewającego chłopca. Magiczna osobowość 
mistrza wypełnia cały świat Wiktora. W warsztacie starego lutnika powstają nie tylko skrzyp-
ce – to także schronienie przed mrocznym światem stalinizmu w Bułgarii. Droga Wiktora do 
dorosłości prowadzi przez niełatwe spotkania z przemijaniem i śmiercią, z niezrozumieniem 
i ekscentrycznymi sąsiadami z kamienicy.

„NA ZAWSZE, ALE Z PRZERWĄ” TAYLOR JENKINS REID
Elsie Porter to dwudziestokilkulatka, której życie składa się z monotonii, przewidywalności i pizzy 
z  knajpki Georgie’s Pizza. Kiedy w deszczowy pierwszy dzień nowego roku Elsie wpada odebrać 
swoje zamówienie, nie spodziewa się, że to właśnie teraz, w żółtych kaloszach i z mokrymi od 
deszczu włosami, pozna miłość swojego życia. Szybko staje się oczywiste, że Ben i Elsie byli 
sobie po prostu przeznaczeni.
Uczucie rozwija się błyskawicznie i para, którą w styczniowe popołudnie połączyło gorące 
uczucie, już w maju przysięga sobie miłość i wierność na zawsze. Kilka dni później mężczyzna 
ginie w tragicz-nym wypadku, a świat Elsie rozbija się na milion kawałków i wydaje się, że nic 
już nie zdoła go po-sklejać.
Taylor Jenkins Reid z delikatnością i wyczuciem pisze o rozpaczy i bólu po utracie ukochanej osoby, zgłębiając trudny 
i czasochłonny proces przepracowywania żałoby i wracania do życia na nowo.

„HISTERIA” IZABELA JANISZEWSKA
Największy obłęd bierze się z niemocy. Komisarz Bruno Wilczyński popada w obsesję – nie może 
pogodzić się z tym, że wciąż nie udało mu się wsadzić za kratki psychopatycznego mordercy. 
Musi jednak wyruszyć w nowy pościg, gdy na warszawskim Ursynowie kobieta zostaje brutalnie 
zamordowana. Zwyrodnialec z przeszłości mimo wszystko nie daje o sobie zapomnieć.
Tymczasem reporterka Larysa Luboń wpada na trop zagadkowego mężczyzny w masce, który 
prześladuje mieszkańców Warszawy. Czy naprawdę jest on potworem, jak sugerują media? 
A może prawda jest bardziej złożona?

„RYTUAŁ ŁOWCY” PRZEMYSŁAW BORKOWSKI
Młoda prokurator Gabriela Seredyńska po przeprowadzce do Warszawy dostaje swoją pierwszą 
poważną sprawę – morderstwo. Zwłoki znaleziono w pobliżu muru cmentarza, a twarz ofiary 
została mocno okaleczona. Komisarz Aleksanderski, odnajduje pod murem cmentarza kartkę 
z wierszem, który zdaje się jedynym tropem policji.
Wkrótce pojawia się kolejna ofiara, a po niej następne. Wszystkie łączy to samo: niecodzienne 
obrażenia zadawane po śmierci, które mogą wskazywać na jakiegoś typu praktyki magiczne.
Z czasem Seredyńskiej udaje się wpaść na trop zbrodniarza. Niestety również on zwraca na nią 
uwagę. Jest młoda, piękna, inteligentna i idealnie nadaje się na jego kolejną ofiarę…

WARTO PRZECZYTAĆ
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"TWOJE ŚWIATŁA - NASZE BEZPIECZEŃSTWO" W ZAWIERCIU
22.10.br zainaugurowana została kampania "Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo". Jej celem jest zwrócenie uwagi kie-
rujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. W ramach akcji można 
przeprowadzić bezpłatną kontrolę oświetlenia pojazdów, która w Zawierciu będzie realizowana przez 
stację diagnostyczną przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 24A. Zapraszamy do wzięcia udziału 
w kampanii!
Okres jesienno-zimowy i towarzyszące mu zjawiska atmosferyczne mają ogromny wpływ na widocz-
ność na drodze. Prawidłowe działanie świateł jest zależne nie tylko od ich stanu technicznego, ale 
także od odpowiedniego ustawienia wysokości, prawidłowego rozkładu granicy światła i cienia oraz 
natężenia emitowanego światła. Elementy te wymagają profesjonalnej oceny. W ramach kampanii od-
będą się ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach kontroli pojazdów, funkcjonujących pod patronatem 
Instytutu Transportu Samochodowego, zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należą-
cych do Polskiego Związku Motorowego, jak też na innych stacjach, które zgłosiły chęć uczestnictwa 
w kampanii.

7 i 21 listopada w godzinach 07:00 - 15:00 na terenie stacji diagnostycznej przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 24A w Zawierciu miesz-
kańcy powiatu zawierciańskiego będą mogli sprawdzić oświetlenie swoich pojazdów. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!

POLICYJNY DOZÓR ZA NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
W czwartek 22.10.br policjanci z komisariatu w Łazach podjęli interwencję wobec osób szarpiących się w sklepie. Mundurowi ustalili, że dwóch męż-
czyzn wbiegło do lokalu za trzecim, który w obawie przed nimi schronił się na zapleczu. Osoby były pod działaniem alkoholu. W trakcie podjętych 
przez stróżów prawa czynności, jeden z mężczyzn nie tylko znieważył ich, ale naruszył także nietykalność cielesną policjantów. 26-latek został za-
trzymany. Jak się okazało, mężczyzna groził i zaatakował wcześniej 38-latka, który szukał w lokalu schronienia. Mieszkaniec Łaz usłyszał już zarzuty. 
Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Ma również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

TRZY MIESIĄCE ARESZTU ZA CZYNNĄ NAPAŚĆ NA POLICJANTA I PRZEMOC WOBEC BLISKICH
Policjanci z Łaz otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który będąc pod wpływem alkoholu awanturował 
się i atakował swoich bliskich. Na miejscu policjanci ustalili, że mężczyzna znęcał się nad rodziną, 
a także groził swoim bliskim. W trakcie przeprowadzanych czynności, mundurowi zostali zaatakowani 
przez agresywnego 59-latka. Mieszkaniec gminy Łazy próbował siłą zmusić policjantów do odstąpie-
nia od czynności. Znieważył i naruszył nietykalność stróżów prawa. Dopuścił się też czynnej napa-
ści na policjantkę, usiłując zadać jej cios siekierką. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. 
Usłyszał zarzuty. W sobotę sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe 3 miesiące 
spędzi za kratkami.

Przypominamy!

Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia 
wolności od roku do 10 lat, natomiast za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza grozi kara do 3 lat więzienia.

POLICJANCI Z ZAWIERCIAŃSKIEJ DROGÓWKI URATOWALI ŻYCIE MĘŻCZYŹNIE
Policjanci z zawierciańskiej drogówki uratowali życie 71-latka. Mężczyzna zasłabł za kierownicą. Dzię-
ki szybkiej reakcji mundurowych mieszkaniec Zawiercia odzyskał oddech. Policjanci zareagowali rów-
nież na niedocukrzenie. Podali odpowiedni produkt, ratując tym samym życie mężczyzny. Jak wynikało 
z przeprowadzonych przez załogę karetki pogotowia badań, stan mężczyzny był poważny i wymagał 
udzielenia natychmiastowej pomocy.

Pomagamy i chronimy - to dewiza, która przyświeca każdemu policjantowi, bez względu na charakter 
pełnionej służby. Udzielona pomoc i wsparcie nie musi być wcale aktem wielkiego heroizmu, aby dla 
pokrzywdzonej osoby miało ogromne znaczenie. Tak właśnie było w przypadku mieszkańca Zawiercia, 
który w miniony poniedziałek zasłabł za kierownicą. Jadący na miejsce zdarzenia policjanci zawier-
ciańskiej drogówki wiedzieli, że za kierownicą zaparkowanego samochodu osobowego, stojącego w re-
jonie remontowanego odcinka ulicy Piłsudskiego w Zawierciu, znajduje się mężczyzna, który, jak wynikało ze zgłoszenia, nie dawał oznak 
życia. Aspirant Adam Miśkiewicz oraz młodszy aspirant Krystian Kolanko natychmiast przystąpili do działania.

KIEROWCA NA „ZAKAZIE” UCIEKAŁ PRZED POLICJANTAMI
16.10.br. około godziny 15:30 we Włodowicach, na ulicy Żareckiej policjanci z prewencji zauważy-
li samochód, którym, według przypuszczeń mundurowych, kierował mężczyzna z sądowym zakazem 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, dali znać kie-
rowcy, aby się zatrzymał. 21-latek przyspieszył jednak i zaczął uciekać. Po chwili, na ulicy Poprzecz-
nej porzucił osobowego forda i uciekał pieszo. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Przypuszczenia 
mundurowych potwierdziły się. Mężczyzna miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. Teraz odpowie nie tylko za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, ale także niewyko-
nanie polecenia policjantów do zatrzymania się. Zatrzymanemu grozi 5 lat więzienia.

NIE ZAAKCEPTOWAŁA I ZAREAGOWAŁA. UDAREMNIŁA JAZDĘ PIJANEMU KIEROWCY
W Zawierciu przy ulicy Szerokiej godną uznania postawą wykazała się 33-latka. Mieszkanka 
Zawiercia wracając z pracy około godziny 23:00 zatrzymała się przed sklepem. Zauważyła tam 
mężczyznę, którego zachowanie świadczyło, iż może być pijany. Kierowca wsiadł do osobo-
wego nissana i uruchomił silnik. Gdy próbował ruszyć, kobieta zabrała kluczyki z pojazdu. Na 
miejsce wezwała policyjny patrol. 
Na widok mundurowych mężczyzna próbował uciekać, jednak natychmiast został zatrzymany.
Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie prawie 2 promile alkoholu. 53-latek 
usłyszał już zarzut, do którego się przyznał. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Strach po-
myśleć, jak tragiczne mogły być skutki jego jazdy. Na szczęście tym razem się nic nie stało. 
Mieszkanka Zawiercia nie zaakceptowała takiego zachowania kierowcy i wykazała się godną naśladowania postawą.

POLICJA

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

Tel.: 883 384 925 • Infolinia: 801 011 416
www.kolizja.eu

Bezpłatny bus zastępczy 
na wypadek kolizji

Rozwiązania 
dla 
firm

Czesci Motocyklowe,

Daniel Szendzielorz

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

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

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

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

KONKURENCYJNE CENY!!!

C.R.C
car repair center

Blacharstwo

Lakiernictwo

Mechanika pojazdowa

Diagnostyka komputerowa

Renowacja aut zabytkowych

798 445 572
Zawiercie, ul. Wojska polskiego 74

• AUTO-HANDEL
SPRZEDAŻ
SAMOCHODÓW
KLASY PREMIUM

• WULKANIZACJA
• KLIMATYZACJA
- ODGRZYBIANIE
- PRZEGLĄDY
- SERWIS

POMOC
DROGOWA

GwarekZawiercianski

Polub nas na Facebooku
i śledź zawsze aktualne informacje!

SKUP AUT
Osobowe • Dostawcze

SKUP MOTOCYKLI QUADÓW
Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

Reklamy
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ul. Króla KazimierzaWielkiego
29pokój 34, 32-300Olkusz

gwarekzawiercianski@wp.pl

GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl

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

510 190 038

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

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

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

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ 

• PROTEZY 
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ

• PROTEZY ZĘBOWE 

• NAKŁADKI DO 
WYBIELANIA 

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v „PSY I KOTY 3: ŁAPA W ŁAPĘ” 

Reżyseria: Sean McNamara, Gatunek: Familijny, Produkcja: USA 
• 2020-11-06 17:00 - 2D • 2020-11-07 17:00 - 2D • 2020-11-08 17:00 - 2D 
• 2020-11-09 17:00 - 2D • 2020-11-10 17:00 - 2D • 2020-11-11 17:00 - 2D 
• 2020-11-12 17:00 - 2D • 2020-11-13 17:00 - 2D • 2020-11-14 17:00 - 2D 
• 2020-11-15 17:00 - 2D • 2020-11-16 17:00 - 2D • 2020-11-17 17:00 - 2D

 v „POLOT” 
Reżyseria: Michał Wnuk, Gatunek: Obyczajowy, Produkcja: Polska 
• 2020-11-06 19:00 - 2D • 2020-11-07 19:00 - 2D • 2020-11-08 19:00 - 2D 
• 2020-11-09 19:00 - 2D • 2020-11-10 19:00 - 2D • 2020-11-11 19:00 - 2D 
• 2020-11-12 19:00 - 2D

 v „TAJEMNICZY OGRÓD” 
Reżyseria: Marc Munden, Gatunek: Dramat/Familijny, Produkcja: Francja/Wielka Brytania 
• 2020-11-07 11:00 - 2D • 2020-11-08 11:00 - 2D • 2020-11-11 11:00 - 2D • 2020-11-14 11:00 - 2D • 2020-11-15 11:00 - 2D

W dniach 26.10 - 3.11 Kino i Kasy Biletowe będą nieczynne w związku z rozpoczynającymi się pracami związanymi z wymianą naszego sprzętu kinowego.  
Zmieniamy się dla Was. Wszystko po to, by dbać o standard i komfort korzystania z kina. W tym czasie polecamy szczególnie opcję zakupu biletów online.

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

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

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

Bogaty wybór materiałów polskich oraz egzotycznych.

• Koszenie działek i poboczy
• Karczowanie terenu
• Sprzątanie działek
• Wycinka drzew
• Wywóz złomu
• Usługi kosiarką bijakową
• Odśnieżanie

Zapraszamy do kontaktu

796 126 773

Oferujemy takie usługi jak:

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

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych 

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

WIKBUD

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

www.wikbud.com.pl 

IV GMINNY KONKURS PIOSENKI  
I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ "KWIATY POLSKIE..."
Konkurs odbędzie się w tym roku w formie online. Nagrania piosenek i pieśni konkursowych 
prosimy przesyłać do 20 listopada. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym 
na stronie ogrodzieniec.pl gdzie znajdą Państwo również wszystkie potrzebne dokumenty.

• Własny Transport
• Skupujemy auta 
   bez opłat, całe,
   powypadkowe.
• Wycena przez telefon w parę minut
• Prowadzimy usługi AUTO-LAWETĄ

do
10 tys.

PLN

Skup Samochodów

BED-CAR
PŁACIMY NAJLEPSZE CENY!

Tel.: 661-982-860

☎ 698 805 242
REKLAMA JUŻ OD 60 ZŁ BRUTTO

Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

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

Czynne:

AKUMULATORY 
CIĄGOWICE

Sprzedaż • Serwis • Wymiana
Zapraszamy do autoryzowanej

stacji obsługi akumulatorów

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

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

CENY
JUŻ OD 10 zł/m2

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

znajdź nas na
Facebooku

Czynne:  Pon. - Pt. 700 - 2000

      Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA

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

HURT-DETAL
• CAŁA ROZMIARÓWKA ODZIEŻY ROBOCZEJ!
• PEŁNA OFERTA RĘKAWIC DLA KAŻDEJ BRANŻY
• DUŻY WYBÓR OBUWIA OCHRONNEGO
• UBRANIA SPAWALNICZE
• PRZYŁBICE, MASECZKI, OKULARY
OCHRONNE I INNE AKCESORIA BHP

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

DOWÓZ NA TERENIE POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO GRATIS!!! KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

tel. 697 032 232
www.cisowa.com

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

SZEROKI ASORTYMENT

USŁUGI ZWYŻKĄ

21
metrów

+48 608 394 729
+48 519 595 668

Atrakcyjne
ceny!

Łazy
ul. Brzozowa 29
Godziny otwarcia:

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

EKOPAL XXI Tomasz Rudy

tel. 603 387 695

• ZŁOM STALOWY
• ŻELIWO
• METALE KOLOROWE

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

Reklamy


