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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

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
Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

tel: 733 749 921
polub nas na

optyk.ogrodzieniec

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

KONKURS

II edycja na facebooku
wygraj 500zł!

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

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

Tel. 728 122 613
DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO
OD 22 LAT!!!

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM I DOMÓW:
ALARMY • KAMERY • ANTENY • WIDEODOMOFONY
SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zyskaj spokój
i atrakcyjną ofertę

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
ul. Piłsudskiego 113, 42-400 Zawiercie
tel. kom. 693 455 625
mdubinski@agentpzu.pl

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny
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HURT - DETAL
FARBY / LAKIERY
PODKŁADY / EMULSJE

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

SILIKONY / SPRAYE
AKCESORIA
LAKIERNICZE I MALARSKIE
KOSMETYKA SAMOCHODOWA

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

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

Kolormax Zawiercie- sprawdź aktualne promocje!
Zawiercie, ul. Widok 1 tel. 510 115 055, 501 278 135, 505 252 936

Nowe trasy rowerowe w mieście

Trwa budowa tras rowerowych razem z węzłami przesiadkowymi. Inwestycja
będzie kosztować ponad 13,5 mln złotych, ale otrzymaliśmy dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ponad 9,5 mln zł) - podkreśla Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.
Trasy rowerowe będą przebiegały
przez: Zawiercie (dworzec PKP)
- Kolonię Ręby - Blanowice Pomrożyce - Skarżyce - Morsko
(około 13, 5 k m) ora z pr z e z
Zawiercie - Kromołów - Skarżyce
(około 12,3 km).
Wykonano nawierzchnię: trasy rowerowej w Kromołowie (od ul. Żelaznej
do ul. Okiennik w Skarżycach), trasy
w Skarżycach (przy ul. Ostańcowej),
trasy od ul. Ostańcowej w okolice
Zamku Bąkowiec, trasy od Pomrożyc
do Skarżyc, trasy od Blanowic do
Pomrożyc oraz od ul. Miejskiej do
ul. Armii Krajowej.
Obecnie prace przy budowie tras
rowerowych prowadzone są między
innymi przy ulicach: Blanowskiej,

Grunwaldzkiej, Spacerowej, Armii
Krajowej, Sikorskiego, Równoległej.
Powstaną także elementy tzw. małej
architektury.

W mieście pojawią się łącznie 102
stojaki rowerowe i 5 wiat rowerowych, w których znajdzie się po 20
stanowisk rowerowych. Przy wę-

złach przesiadkowych pojawi się
oświetlenie solarne, ławki, stacje
naprawy rowerów i kosze na śmieci.
Zakładamy, że inwestycja potrwa do
końca 2020 roku. Przetarg wygrała
firma DOMAX (Boronów).
v zawiercie.eu

Budowa tężni solankowej
Właśnie rozpoczęła się budowa tężni
solankowej. Konstrukcja wykonana
będzie z drewna świerkowego i będzie
miała kształt sześcioboku. W ramach
zadania, na terenach Ośrodka Sportu
i Rekreacji, pojawią się także elementy
małej architektury oraz cała infrastruktura techniczna.
Liczymy na to, że budowa zakończy się
jeszcze w tym roku. Wykonawcą inwestycji wartej blisko 400 tys. zł jest firma
Aquarius Środa & Holisz sp. z o. o.
v zawiercie.eu

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

Przygotujemy dla Ciebie
paczki na Mikołaja

DUŻY WYBÓR
ŚWIĄTECZNYCH
PREZENTÓW
I UPOMINKÓW

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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Ulica Polska już gotowa
Właśnie zakończyła się przebudowa ulicy Polskiej w Zawierciu. Efekt prac robi wrażenie. Pierwszy etap polegał na budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę.
Następnie wymieniona została
nawierzchnia i rozbudowano
oświetlenie uliczne od skrzyżowania z ul. Łośnicką niemal do
skrzyżowania z ul. Przechodnią.
Inwe st yc ja p oleg a ła ta k ż e
na w y m ia n ie c hod n i k a od
ulicy Przechodniej do ulicy
Sienkiewicza oraz na przebudowie parkingu przy Zakładzie
Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Wykonawcą zadania, opiewającego na kwotę ponad 3 mln
386 tys. zł, była firma Tranzit
Sp. z o.o. Na realizację zadania
miasto pozyskało 50 proc. dofinansowania w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych. Warto
także podkreślić dobrą współpracę naszego miasta z CMC
Poland Sp. z o.o. Huta dołożyła
do inwestycji 300 tys. zł.

Dziś of icjalnego odbioru inwestycji dokonali pracownicy
Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych oraz Wydziału
Nieruchomości, Gospodarki
Miejskiej i Transportu Urzędu
M iejsk iego w Zaw ierciu.
W odbiorze uczestniczyła także
Zastępca Prezydenta Miasta

Justyna Miszczyk oraz przedstawiciele CMC Poland Sp. z o.o.:
Zbigniew Kołton - Dyrektor
ds. Logist yk i oraz zastępca
Dyrektora, a zarazem Radny
Rady Miejskiej w Zawierciu Mariusz Golenia.

Serwis samochodów osobowych
Diagnostyka komputerowa
Wymiana filtrów i oleju

v zawiercie.eu

Napełnianie klimatyzacji
Wymiana i wyważanie opon

Ułatwiamy dojazd do zakładów
w Strefie Aktywności Gospodarczej

Oficjalnego odbioru inwestycji
dokonali pracownicy Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych
oraz Wydziału Nieruchomości,
Gospodarki Miejskiej i Transportu
Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Inwestycja po przetargu kosztowała ponad 841 tys. zł brutto. Była

możliwa dzięki pozyskaniu przez
miasto środków z Funduszu Dróg
Samorządowych. Przetarg wygrała firma Usługi RemontowoBudowla ne „ J U R KO T ”
z Zawiercia.
v zawiercie.eu

Remonty i wymiany silników
Wymiana sprzęgieł i kół zamachowych
Zapraszamy w dni powszednie od 8:00 do 16:00
Zawiercie ul. Myśliwska 76 • Tel: 601-655-504
www.wymianasilnikow.pl
Sklep internetowy otwarty całą dobę pod adresem
www.motogop.pl

OFE RTA

Zakończyła się przebudowa ulicy Technologicznej,
która polegała na poszerzeniu jezdni na początkowym odcinku od ul. Inwestycyjnej (około 540 m). Dzięki
temu ułatwiony został dojazd do zakładów w Strefie
Aktywności Gospodarczej. Powstał też nowy chodnik.

Naprawa zawieszenia, hamulców itp

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
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Reklama

Uwaga, brak numeru
na budynku może oznaczać
poważne kłopoty!
Urząd Miasta w Porębie przypomina o obowiązku zamieszczania numeru na posesji. Jego brak
nie tylko utrudnia życie listonoszowi czy kurierowi, skutkować może także mandatem lub - co
gorsza - kłopotami, gdy pogotowie nie będzie
mogło dotrzeć do nas na czas.
Rzecz niby oczy wista.
Ty mczasem okazuje się, ż e
o zamieszczeniu numeru na
swoim domu wielu zapomina.
- A to bardzo istotna sprawa,
a prawnie - po prostu obowiązek właściciela posesji przypominają przedstawiciele
Urzędu Miasta Poręba.
W sytuacji, gdy posesja nie ma
widocznego numeru, problem
z dotarciem do nas mogą mieć
nie tylko spółki miejskie, ale
na przykład karetka pogotowia
czy policja, którą wezwiemy
w trudnej sytuacji. Na kiepską
sytuację w tym zakresie skarży
się też Poczta Polska i firmy
kurierskie.

wości). Dodatkowo każda taka
tabliczka powinna być oświetlona na tyle, by była dobrze
widoczna w nocy.

Co jeśli posesja nie jest odpowiednio oznaczona? Brak
Przedstawiciele Urzędu Miasta spełnienia tego obow iązku
w Porębie przypominają, że praw nego moż e w iązać się
zgodnie z obowiązującym od z prz yk r y mi, f inansow y mi
7 czerwca 2013 roku prawem, konsekwencjami. Za niedowłaściciel nieruchomości jest stosowanie się do tego przepisu
zobligowany do jej właściwego grozi nam kara w w ysokości
250 złotych.
oznaczenia. W jaki sposób?
Na tabliczce informacyjnej, - Apelujemy o to, by spełnić
która powinna znajdować się swój obowiązek i na swoim buna głównej, frontowej ścia- dynku zamontować tabliczkę
nie, oprócz numeru budynku z jego numerem - przekonują
powinna znajdować się nazwa władze Poręby..
ulicy (opcjonalnie też miejsco-

v umporeba.pl

Dzień Otwarty Notariatu 2020

Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem – to temat przewodni
11. edycji Dnia Otwartego Notariatu. W sobotę 28 listopada br. w godzinach 10-16 notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych pozwalających lepiej chronić majątek –
zarówno telefonicznie, mailowo, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Dzień Otwarty Notariatu to
akcja realizowana już po raz 11.
przez Krajową Radę Notarialną
i rady izb notarialnych mająca na
celu podnoszenie świadomości
prawnej obywateli poprzez informowanie o rodzajach umów
i czynnościach notarialnych,
które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów, jak
również o konsekwencjach podjętych decyzji.

można załatwić także sprawy
ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, takie jak m.in. zabezpieczenie roszczeń, zawarcie
ugody czy powołanie zarządcy
sukcesyjnego.

Mało kto wie, że wielu czynności prawnych można dokonać alternatywnie przed sądem
i w kancelarii notarialnej (np.
sprawy związane z dziedziczeniem czy umowy alimentacyjne),
tym samym oszczędzając czas
i pieniądze.

Rzecznik Finansow y
jest partnerem merytorycznym tegorocznej
edycji Dnia Otwartego
Notariatu.
W jaki sposób
możesz porozmawiać
z notariuszem?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
wszystkich uczestników
11. edycji DON-u orNa jakie tematy możesz
ganizatorzy zrezygnoporozmawiać z notariuszem?
wali z dotychczasowej
Jak zawsze informacje prawne Przyk ładowo pot wierdzenie formuły stacjonarnych
udzielane przez notariuszy w cza- praw do spadku u notariusza (po- spotkań. W tym roku
sie Dnia Otwartego Notariatu świadczenie dziedziczenia) trwa informację prawną będotykają ważnych spraw zwią- ok. 2 godzin a nie, jak w sądzie, dzie można uzyskać na
zanych z ochroną majątku i bez- kilka miesięcy. Na temat wszyst- kilka sposobów:
pieczeństwem obrotu prawnego. kich czynności notarialnych – na
w indywidualnych
Warto skorzystać z okazji i za- kilka różnych sposobów – będzie
rozmowach
pytać notariusza, jak bezpiecznie można porozmawiać z rejentem
prowadzonych
zawrzeć umowę najmu, jak po- w ostatnią sobotę listopada.
telefonicznie
dzielić majątek spadkowy, do- W tym roku notariuszom będą
• Katowice i okolice: 32 205 05 08
konać podziału majątku przed towarzyszyć eksperci z biura • Białystok i okolice: 85 688 13 10
rozwodem i po rozwodzie, jak Rzecznika Finansowego, którzy • Gdańsk i okolice: 58 727 30 41
prawidłowo sporządzić testa- mailowo i na czacie poinformują, • Kraków i okolice: 12 442 95 07
ment, odrzucić spadek czy zrzec na co należy zwrócić uwagę przy • Lublin i okolice: 81 532 80 46
się dziedziczenia. Rejenci dora- podpisywaniu umowy kredytu, • Łódź i okolice: 42 620 09 05
dzą również, jak ustrzec się przed także hipotecznego, oraz zawie- • Poznań i okolice: 61 669 83 20
złymi pożyczkami oraz nie dać raniu umowy pożyczki.
• Rzeszów i okolice: 17 283 22 50
• Szczecin i okolice: 91 443 55 81
się oszukać przy umowach przewłaszczenia nieruchomości na Tzw. nieautoryzowane transakcje • Warszawa i okolice: 22 100 90 03
to coraz większy problem klien- • Wrocław i okolice: 71 738 17 23
zabezpieczenie.
tów banków w Polsce – warto
w odpowiedzi na pytania
Powszechnie notariusz kojarzy wiedzieć, co zrobić, gdy z nasię ze sprawami spadkowymi szego konta znikną pieniądze, nadesłane mailem na adres
oraz nieruchomościami, tym- a nam nic nie wiadomo o realizo- pytanie@porozmawiajznotariuczasem w kancelarii notarialnej wanych przez nas transakcjach. szem.pl

na czacie i w trakcie transmisji
prowadzonej na żywo na profilu
Porozmawiaj z Notariuszem na
FB.
Kontakt:
Małgorzata Rakoca
tel. 690 300 549
m.rakoca@krn.org.pl

Szczegółowe informacje:
www.porozmawiajznotariuszem.pl

Partner strategiczny: PZU
v lazy.pl
Zdjęcie: niedziela.pl

• 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”.

DO SPRZEDANIA
dom 146 m kw z garażem wysoki
standard w pełni wyposażony
w urokliwym miejscu nieopodal
zalewu położony na 10 a.
działce gm. Kroczyce.
Cena: 730 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
domok.300 mkwtrzy kondygnacje,
budowany iwykończony zsolidnych
materiałów,dozamieszkania,posiada
trzy niezależnewejścia,położonyna
9 arowejdziałcewKluczach.
Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
domok.170mkw,dwiekondygnacje
pluspoddaszedoadaptacji,
podpiwniczony,dozamieszkania,
położonynamalowniczej,dużej26
arowejdziałcewOsieku.
Cena: 480 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 15 a z
dostępem do mediów: gaz, prąd,
kanalizacja, o prostokątnym
kształcie otoczona brzozowym
lasem, położona w zacisznej
dzielnicy Zawiercia.
Cena: 111 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka 38 a, budowlana ok. 8 a,
pozostała część: zieleń nieurządzona,
dojazd drogą asfaltową, z dostępem
do mediów: gaz, prąd, woda,
usytuowana w cichej i malowniczej
miejscowości Rodaki.
Cena: 125 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
W pełni budowlana 43 a działka,
w bardzo dobrej lokalizacji,
świetna lokata kapitału, oferta
zarówno dla osoby prywatnej, jak
i Dewelopera we wschodniej
części Zawiercia.
Cena: 300 tys. PLN
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Nowe zasady bezpieczeństwa
obowiązujące do 27 grudnia
Premier Mateusz Morawiecki przekazał nowe informacje na temat
zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Tzw. etap odpowiedzialności będzie obowiązywał od 28 listopada do 27 grudnia.
Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4
stycznia do 17 stycznia przyszłego roku i zastąpi
dotychczasowe ferie zimowe. Dzieci i młodzież
pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Od 28 listopada zostanie przywrócona możliwość
funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.
W sklepach i galeriach handlowych będzie obowią- • Targi i wydarzenia: w formie online
zywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m kw. • Parki rozrywki: działalność zawieszona
Pozostałe zasady:

• Przemieszczanie się: dystans 1,5 m od innych
osób; ograniczenia w przemieszczaniu się
dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od
poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej)
w godzinach 8 - 16 mogą poruszać się jedynie
z rodzicem lub opiekunem prawnym.
• Wydarzenia kulturalne i kina:
działalność zawieszona

• Komunikacja zbiorowa - ograniczenia
liczby osób w transporcie publicznym: 50%
liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby
wszystkich miejsc siedzących i stojących,
przy jednoczesnym pozostawieniu
w pojeździe co najmniej 50% miejsc
siedzących, które nie są zajęte.

• Kult religijny: Ograniczenie liczby osób
w kościołach - max. 1 os. na 15 m kw.,
obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m
od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
• Zgromadzenia i spotkania: w zgromadzeniu
może uczestniczyć max. 5 osób. Imprezy
organizowane w domu - z udziałem
max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy
osób, które wspólnie mieszkają.

• Edukacja: nauczanie zdalne dla
uczniów wszystkich klas szkoły
podstawowej i ponadpodstawowej.

• Sklepy i galerie handlowe: ograniczona
liczba klientów – max. 1 os./15 m kw.,
godziny dla seniorów – od poniedziałku
do piątku w godzinach 10 - 12.

• Hotele: działalność zawieszona, z wyjątkiem
gości przebywających w podróży
służbowej, sportowców oraz medyków.
• Gastronomia: wyłącznie „na
wynos” i „na dowóz”.

• Salony fryzjerskie i kosmetyczne:
funkcjonowanie w reżimie sanitarnym - min.
1,5 m odległości między stanowiskami.
• Siłownie, kluby fitness i aquaparki:
działalność zawieszona.

• Współzawodnictwo i wydarzenia
sportowe: bez udziału publiczności.

• Etap stabilizacji, czyli powrót do
podziału Polski na trzy nowe strefy –
czerwoną, żółtą i zieloną, jest możliwy
dopiero od 28 grudnia i zależy od
sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

• Wesela, komunie: zakaz organizacji.

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

v zawiercie.eu

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

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

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
42- 445 Szczekociny, ul. Zielona 62
ZAKRES
WYKONYWANYCH BADAŃ:
- samochód osobowy
- samochód ciężarowy
- autobus
- traktor
- motocykl

tel.: 34 345 90 25
czynne: Pon. - Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00
Zapraszamy również na nasze Myjnie Samoobsługowe
znajdujące się tuż przy Stacjach Kontroli Pojazdów!
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POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN
• profesjonalny
serwis okien i drzwi
• regulacja
• naprawy
• wymiana
uszkodzonych
elementów
• sprawdzanie
szczelności
(termowizja)
• konserwacja,
• smarowanie

tel. 882 007 801
Koronawirus: informacje i zalecenia

Miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem? Sprawdź, co robić w takiej sytuacji! Ustal rodzaj kontaktu i obserwuj swoje samopoczucie – to najważniejsze kroki, gdy podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Co jeszcze powinieneś zrobić?
Ustal, czy kontakt był bliski czy przelotny
• Co w przypadku, gdy kontakt nie był bliski?
Przede wszystkim przypomnij sobie, w jakiej sytuacji miałeś styczność
z osobą chorą. Jeśli spotkanie było przelotne, z odległości większej niż
2 metry, ryzyko zakażenia jest niewielkie. W takim przypadku obserwuj swój stan zdrowia, dbaj o siebie i zachowuj się zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa. Nie musisz poddawać się kwarantannie.
• Co w przypadku, gdy kontakt był bliski?
Jeśli jednak:
• kontakt z zakażonym był bliższy niż 2 metry
i dłuższy niż 15 minut (przebywanie
• w jednym pomieszczeniu, bezpośrednia rozmowa),
• jeśli nastąpił kontakt fizyczny (np. podanie ręki,
dotknięcie zużytej chusteczki, narażenie na kaszel),
– istnieje większe prawdopodobieństwo zakażenia.
W takiej sytuacji:
1. Zgłoś się do sanepidu. Wypełnij i wyślij formularz
zgłoszeniowy na stronie internetowej
www.gov.pl/koronawirus w zakładce Kontakt.
2. Zostań w domu do momentu otrzymania
decyzji o nałożeniu kwarantanny.
3. Informacja ta zostanie Ci przekazana telefonicznie, poprzez
automatyczne powiadomienie o kwarantannie.
4. Zainstaluj obowiązkową aplikację Kwarantanna
domowa po otrzymaniu powiadomienia
Ważne! W tej sytuacji Twoi domownicy nie są objęci kwarantanną.
Jeśli masz pytania dotyczące kwarantanny – sprawdź koniecznie portal
gov.pl/koronawirus, na którym znajdziesz odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania.
O kwarantannie poinformuj swojego
pracodawcę telefonicznie, ZUS zrobi resztę
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje Twojego pracodawcę
o objęciu kwarantanną. Nie potrzebujesz eZLA czy zaświadczenia
z sanepidu. Warto jednak, żebyś mailowo lub telefonicznie zawiadomił szefa o przyczynie nieobecności w pracy.
Gdy jednak zdarzy się, że w systemie nie będzie informacji dla pracodawcy – złóż oświadczenie o przebywaniu na kwarantannie. Masz
na to 3 dni od zakończenia kwarantanny.
Oświadczenie powinno zawierać kilka niezbędnych informacji:

1. Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer PESEL,
serię i numer dowodu osobistego lub paszportu),
2. Dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny
i dzień jej zakończenia,
3. Twój podpis.
Jeśli nie masz objawów, zakończysz kwarantannę po 10 dniach
Po 10 dniach, w sytuacji braku objawów, Twoja kwarantanna jest
zakończona. Możesz upewnić się o tym, sprawdzając informacje na
Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).
Pamiętaj! Obserwuj swoje samopoczucie. Jeśli poczujesz się gorzej
i będziesz miał objawy COVID-19 – zadzwoń do lekarza pierwszego
kontaktu. On oceni stan Twojego zdrowia i w razie potrzeby wystawi
skierowanie na test.
Jeśli zostanę skierowany na test, to…
Zlecenie testu przez lekarza POZ zmieni Twoją sytuację. Negatywny
wynik automatycznie kończy kwarantannę. Pozytywny oznacza zakażenie i izolację. W tej sytuacji Twoi współdomownicy zostaną poddani
kwarantannie.
Przebyłeś COVID-19?
Sprawdź, jak samodzielnie dojść do formy po chorobie
Powrót do pełni zdrowia po przebyciu koronawirusa może zająć
sporo czasu. Fakt, że objawy i powikłania choroby są różnorodne,
powoduje dodatkowy niepokój. Krajowa Izba Fizjoterapeutów przygotowała we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO)
broszurę „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”. Znajdziesz w niej ćwiczenia, które
pomogą Ci w powrocie do pełni zdrowia. A także informacje, na co
zwracać szczególną uwagą podczas rekonwalescencji.
Broszura jest skierowana głównie do osób, których stan zdrowia
w związku z COVID-19 znacznie się pogorszył i były hospitalizowane. Skutki przebycia zakażenia to kwestia indywidualna dla każdego ozdrowieńca, ale wskazówki zawarte w folderze są uniwersalne.
Warto więc, by każda osoba, która pokonała koronawirusa, a także
jej bliscy, zapoznali się z poradnikiem.
Jakie informacje znajdziesz w broszurze?
Ćwiczenia i wskazówki postępowania przy problemach zdrowotnych
podzielone są na kategorie:
• postępowanie w przypadku duszności;
• ćwiczenia fizyczne po opuszczeniu szpitala;
• postępowanie w razie problemów z głosem;

• porady dotyczące przyjmowania pokarmów,
płynów oraz przełykania;
• postępowanie w razie problemów ze skupieniem
uwagi, pamięcią oraz logicznym myśleniem;
• radzenie sobie z codziennymi aktywnościami;
• radzenie sobie ze stresem oraz wahaniami nastroju.
W każdej z sekcji znajdziesz opis objawów, które mogą się u Ciebie
pojawić (np. duszności) oraz informację, kiedy i w jakim nasileniu ich
występowanie powinno niepokoić. Wskazane jest także, co powinieneś zrobić w sytuacji, gdy Twój stan się pogorszy. Ponadto, każda
kategoria zawiera opis ćwiczeń, które powinny pomóc wrócić do pełni
sprawności. Bez obaw, nie potrzebujesz do tego rehabilitanta. Są na
tyle proste, że wykonasz je samodzielnie w domu!
Pozycje, które łagodzą duszność
W przypadku wskazanych wyżej problemów z oddechem, znajdziesz
pozycje łagodzące duszność oraz techniki oddychania. Jeśli masz problemy z głosem czy pamięcią, poradnik wskazuje na zasady postępowania, które przyspieszą Twój powrót do zdrowia.
Proste treningi
Rozdział „ćwiczenia fizyczne po opuszczeniu szpitala” to 13 stron
przykładów prostych treningów. Ćwiczenia na różne części ciała możesz wykonywać bez pomocy rehabilitanta, czy trenera. Znajdziesz tu
m.in. elementy rozciągania, techniki wzmacniające oraz wyciszające.
W poradniku autorzy zamieścili również opis konkretnych przypadków, w których należy skontaktować się z personelem medycznym.
v zarnowiec.pl
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DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE
26.11

ADRES
Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10

32 6721154

27.11 - 28.11

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

32 4941350

29.11 - 30.11

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15

32 6466235

1.12 - 2.12

Apteka Cefarm 36,6
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

32 6742009

3.12 - 4.12

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16

736698065

5.12 - 6.12

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

324941302

7.12 - 8.12

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 6721964

Apteka ul. Reymonta 1

32 6707821

11.12 - 12.12

Apteka Dbam o Zdrowie
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

571322407

13.12 - 14.12

Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4

32 7333088

15.12 - 16.12

Apteka Cefarm 36,6
ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 6700161

17.12 - 18.12

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 6702222

19.12 - 20.12

Apteka Jurajska II
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 6724168

21.12 - 22.12

Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25

32 6702003

9.12 - 10.12

w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na
ogólnopolską infolinię uruchomioną
w ramach programu Solidarnościowy
Korpus Wspierania Seniorów.

TELEFON

G m i n n y O ś r o d e k Po m o c y
Społecznej we Włodowicach realizuje program polegający w szczególności na dostarczaniu Seniorom
zakupów obejmujących artykuły
podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny
osobistej.
Jak skorzystać z Programu?

1. Osoba starsza w wieku 70 lat
i więcej, która zdecyduje się pozostać

Numer telefonu na infolinie: 22 505
11 11

Osoby starsze potrzebujące pomocy
i wsparcia ze strony pracowników socjalnych mogą dzwonić bezpośrednio
na numer telefonu Ośrodka Pomocy
Społecznej we Włodowicach.
Numery telefonów do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej: 34/315
30 49, 503 769 564
2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc

do ośrodka pomocy społecznej
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 podstawowej
potrzeby, w tym artykuły spożywcze,
środki higieny osobistej.
Zapraszamy Seniorów do skorzystania z pomocy i pozostania w domu.

KOSZT Y ZAKUPÓW
POKRYWA SENIOR..
v zawiercie.eu

MASZ OBJAWY CHOROBY?
Chcesz wiedzieć czy chorujesz na koronawirusa?

ZRÓB TEST PCR!

�Pobieramy wymaz w domu pacjenta �Wynik w ciągu 24h
�Testy robione przez akredytowane laboratorium

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.

Polub nas na Facebooku

Zadzwoń:

668 046 428

MultiagencjaKK
Boisz się skutków
zachorowania na COVID?
Już dziś ubezpiecz się
na trudne czasy.

MAXI
TARCZA
GSU

Jeżeli nie ukończyłeś
jeszcze 56 lat zadzwoń pod nr
Pomoc i ochrona
po diagnozie COVID - 19

512 069 386
505 048 012
lub wyślij sms o treści

TARCZA
Uproszczona procedura
zawarcia umowy

Koszt to tylko 19,99 zł lub 29,00 zł miesięcznie

Opłata za połączenie według stawek operatora

DATA

Program „ Wspieraj Seniora”
Gmina Włodowice przystąpiła do realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach
Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia
Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

KĄCIK KULINARNY

CIASTO Z JABŁKAMI NA ZIMNO
Ostatnio przypominał mi się ten przepis, pokombinowałam
i wyszło ciasto prawie takie. Takie, jak lata temu gdy chodziłam do podstawówki i mieliśmy zajęcia ZPT. To chyba jedyne fajne kulinarne moje wspomnienie z tamtych czasów.

KAPRYSEK

Przedstawiamy Kapryska - spokojnego, na
razie trochę przestraszonego psiaka, który
trafił pod naszą opiekę.
Kaprysek to psiak młodziutki; ma około
1-1,5 roku, waży 10-11 kg, to jego właściwa
masa ciała. Większy nie będzie.
Usposobienie
Nasz podopieczny jest miły, spokojny,
grzeczny. Jest wspaniałym zwierzaczkiem. Doświadczeniami, których w już tak
młodym wieku zdobył Kaprysio można by
obdzielić dziesięć innych psiaków.
Maluch jest super do innych psów, nie
zwraca też uwagi na kotki. Jest cichym
zwierzakiem. Psiak potrzebuje trochę
czasu by zaufać nowemu człowiekowi,
ale to wspaniały psi przyjaciel. Zasługuje
na najlepszy dom.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest
w dobrej formie, zdrowy, zadbany. Został
odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany
i został wykastrowany.
Telefon kontaktowy: Iwona – 793993779

DIDINKA

Przedstawiamy Didinkę - super uroczą,
kochaną, miłą sunię, która trafiła pod naszą
opiekę.
Didinka jest maleńka; waży około 7 kg,
obecnie ma około 7 lat. Didinka ma dysfunkcję kończyn miednicznych spowodowane zwyrodnieniami w lędźwiowym
odcinku kręgosłupa.
Na dzień dzisiejszy ciężko jest w ogóle
dostrzec, ze Didinka porusza się inaczej niż
zdrowy psiak, ale mamy świadomość, że na
"starość" problem może wrócić.
Obecnie Didinka czuje się bardzo dobrze,
jest wesoła, radosna i chętna do zabawy,
spacerów, chętna by towarzyszyć człowiekowi.
Usposobienie:
Didinka jest super miła, kochana, przyjazna.
Lubi przytulanie, noszenie na rękach, jest
prawdziwym słodziakiem.Gdyby mogła
przytulałaby się non stop. Sunia rozdaje
całuski, jest bardzo urocza i słodka.
Didusia potrafi chodzić na smyczy, bardzo
zwraca uwagę na opiekunów. To wspaniała
mała dziewczynka.
Bardzo prosimy i dobry, troskliwy i kochający dom dla tej chodzącej słodyczy <3.
Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest pod
opieką lekarza weterynarii. Została odrobaczona i odpchlona. Jest zaczipowana
i została wysterylizowana.

BRYSIA

Niewielka drobna kotka
Przedstawiamy Brysię - malutką kotkę,
która trafiła pod naszą opiekę.
Koteczka jest niewielkich rozmiarów, jest
starszą kotką, ma co najmniej 11-12 lat.
Kicia trafiła do nas bardzo wycieńczona
i niedożywiona. Otrzymała niezbędną
pomoc lekarza weterynarii i obecnie jest
zdrowiutka, piękna, zadbana.
Koteczka dzielnie znosi zabiegi pielęgnacyjne i weterynaryjne. Jest bardzo dzielna,
kochana, delikatna.
Kicia doskonale dogaduje się z innymi kotkami, jest troskliwa, wspaniała, delikatna.
Koteczka akceptuje także psy.
Jest czyściutka, korzysta z kuwety, nie sprawia żadnych problemów. Ma dobry apetyt,
ale nie szuka się na jedzenie.
Bardzo prosimy o dobry, troskliwy i kochający dom dla Brysieńki.
Profilaktyka:
Kotka otrzymała komplet szczepień, jest
w coraz lepszej kondycji. Została odrobaczona i odpchlona.
Jest zaczipowana i po tym, jak wróciła do
zdrowia, została wysterylizowana. Kicia
czuje się dobrze.
Telefon kontaktowy: Iwona - 793993779

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

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

Ciasto to potem robiłam kilka
razy w domu, a ostatnio jakoś
tak nagle przyszło mi na myśl
i nie było co robić, oprócz tego
żeby je zrobić już. To ciasto na
zimno, nie potrzeba piekarnika
tylko lodówka się przyda.
Ja na spód tym razem wykorzystałam słomkę ptysiową z cynamonem. Bardzo ją lubię jest
chrupiąca i fajnie cynamonowa.
Taka też została na spodzie tego
ciasta.
Ciasto z jabłkami na zimno:
• Słomka ptysiowa
z cynamonem
• 3 duże jabłka
• 1 łyżka masła
• 1 galaretka cytrynowa
• 0,5 litra śmietany 30%
• 2 łyżeczki cukru
• 1 galaretka malinowa
• 250 ml wody
Formę ( u mnie mała kwadratowa ) wykładamy papierem do
pieczenia i układamy na nim
naszą słomkę. Jabłka myjemy
i ścieramy na tarce, ja starłam
ze skórką. Zaraz pod skórką
ukryte są witaminy szkoda ich
wyrzucać.
Na patelni rozgrzewamy masło
i przesmażamy na nim jabłka,
jabłka winny puścić trochę soku

– jeśli nie dodaj 2 łyżki wody.
Gdy jabłka będą już uprażone
dodaj galaretkę i dok ładnie
w ymieszaj. Przełóż masę na
ułożoną słomkę . Wyrównaj.
Zostaw do wystygnięcia.
Ubij bitą śmietanę z cukrem.
Zagotuj 250 ml wody i rozpuść
w niej galaretkę, przestudź, wlej
do śmietany i wymieszaj. Wylej
delikatnie na jabłka i zostaw do

przestudzenia, a potem wstaw na
całą noc do lodówki. Z tej mieszanki wyjdzie pyszna pianka.
Zerknij do lodówki czy pianka
już stężała, jeśli tak wyjmij delikatnie za końce papieru, pokrój,
udekoruj słomką ptysiową. Zrób
sobie kawę, herbatę .. usiądź
i odpocznij delektując się ciastem
z mojego dzieciństwa..

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

SALON MATERACY I ŁÓŻEK
www.swiatsypialni.com.pl

ŚWIĄTECZNA PROMOCJA
Materace -20%
Największy wybór MATERACY
ŁÓŻKA tapicerowane, drewniane
Poduszki, stelaże
Produkty MEDYCZNE
Fachowa pomoc
przy doborze materaca!

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

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

941
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KRZYŻÓWKA

SUDOKU

Poziomo:
1. Łączy główkę fajki z ustnikiem
4. Siatkarze z Bełchatowa
7. Trzeci miesiąc
9. Główny cel ataku w szachach
10. Pot. przyjaciel, towarzysz
11. Polska w nim od III 1999 r.
12. Połknął Czerwonego Kapturka
13. Leśny ssak z kitą
17. Surowiec do produkcji etanolu
18. Włoski bolid w Formule 1
19. Pola ..., czyli Apolonia Chałupiec
22. Zielona odmiana berylu
24. Imię Duczyńskiej, malarki
25. Urywek, wycinek
26. Imię Klossa, z serialu
Pionowo:
1. Składnik betonu
2. Pilnuje skarbów zamku w Łęczycy
3. Realizowany w banku
5. Leczy choroby serca
6. Biały dog w czarne cętki
8. Wsypywany do herbaty
14. Śpiewał w grupie The Police
15. Oficjalna kontrola publikacji,
filmów itp.
16. Drobniutki, ostry kawałek drewna
20. ... Piaf, fr. piosenkarka
21. Bukareszteńczyk
23. Okrutny grecki bóg wojny

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

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.

www.MEBLEbenek.pl

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

MEBLE

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

DO TWOICH

500 200 941

POTRZEB

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

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

SYN_OPTYK
ul. 3-go Maja 15
(obok salonu Orange)

ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)
ul. (obok
3-go
ul. salonu
3-go
MajaMaja
15 (obok
15 (obok
salonu
salonu
Orange)
SYN(
Zawiercie
ul. 3-go
Maja 15
Orange)
ul. (obok
3-go
ul. salonu
3-go
MajaMaja
15
SYN_OPTYK
ul. Orange)
3-go Maja 15
Orange

500 200 941

500941
200 941
500 200

DOPASOWANE

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

SYN_OPTYK
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Reklamy

POLICJA

Polub nas na Facebooku
i śledź zawsze aktualne informacje!

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

NOWA METODA KRADZIEŻY „NA ODPIĘTY KOLCZYK”
W ostatnim czasie do zawierciańskich policjantów zgłosiły się dwie kobiety, które zostały okradzione. Zarówno
80-latka, jak i o dwa lata starsza kobieta straciły złotą biżuterię. Pokrzywdzone nie spodziewały się, że w środku
dnia, na ulicy padną ofiarą złodziejki i z uszu znikną ich złote kolczyki. Działania sprawczyń były podobne. 80-letnia mieszkanka Zawiercia stojąc w kolejce do jednego ze sklepów na terenie miasta, została zaczepiona przez
młodą kobietę, która stwierdziła, że ma ona odpięty kolczyk. Seniorka poprosiła więc o pomoc w jego zapięciu. Po
chwili zorientowała się, że została okradziona. Dotknęła zapinanego kolczyka i wyczuła, że został on podmieniony.
Podobnie było w przypadku 82-letniej zawiercianki. Kobieta również stała w kolejce, kiedy podeszła do niej młoda
osoba i poinformowała ją, że ma odpiętą biżuterię. Również i w tej sytuacji złodziejka została poproszona o pomoc
w zapięciu kolczyka. O kradzieży dokonanej pod pozorem troski i chęci pomocy, starsza kobieta dowiedziała się
dopiero w domu, kiedy zerkając w lustro zauważyła, że w jej uszach są dwa różne kolczyki. W obu sytuacjach „podarowana” pokrzywdzonym biżuteria była bezwartościowymi świecidełkami.
Ostrzegamy wszystkich przed podobnymi działaniami złodziei. Wykorzystują oni zaufanie osób. Pod pozorem
pomocy, kryją się niestety niecne zamiary. W przypadku sugestii ze strony nieznajomej nam osoby, że mamy odpiętą biżuterię, postarajmy się zapiąć ją sami. Możemy też wyjąć z ucha kolczyk i go schować. Nie dajmy się nabrać
i okraść! Porozmawiajmy ze swoimi bliskimi i uprzedźmy ich przed tego rodzaju kradzieżami!

POSZUKIWANY ARTUR FLORCZYK
Policjanci z Zawiercia poszukują 24-letniego Artura Florczyka, podejrzanego o przestępstwo z art. 278 §1 Kodeksu karnego. Poszukiwany mężczyzna ma 173 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i krótkie, proste, blond włosy.
Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu prosimy kierować pod nr tel. 47 85 352 55,
47 85 352 80 lub tel. alarmowy 112.

MŁODOCIANY NAPASTNIK TRAFIŁ DO ARESZTU
Policjanci zatrzymali ostatniego z napastników, którzy pod koniec października br. na terenie gminy Ogrodzieniec
dokonali rozboju.
Pod koniec października br. na terenie gminy Ogrodzieniec doszło do rozboju. Zamaskowani napastnicy wdarli
się na posesję, a następnie pobili 27-latka będącego w garażu. Zabrali również jego dwa telefony. Pokrzywdzony o wszystkim powiadomił policjantów. Mundurowi szybko ustalili przestępców. Kilka dni po zdarzeniu sześciu
mężczyzn w wieku od 19 do 23 lat zostało aresztowanych na okres trzech miesięcy. Wśród sprawców był również
15-latek, o którego losach zadecyduje sąd rodzinny. Działania mundurowych pozwoliły ustalić ostatniego już rozbojarza. 17-latek ukrywał się nie tylko ze względu na przestępstwo, jakie popełnił. Był też poszukiwany opiekuńczo, ponieważ uciekł z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Wczoraj sąd zadecydował o jego tymczasowym
aresztowaniu. Zgodnie z prawem karnym, 17-latek za popełnione przestępstwo odpowie, jak osoba dorosła. Najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

65-LATEK NISZCZYŁ PRZYSTANEK. TERAZ ODPOWIE PRZED SĄDEM

SKUP AUT

Osobowe • Dostawcze
SKUP MOTOCYKLI QUADÓW

Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

Policjanci patrolujący ulicę Piłsudskiego w Zawierciu zauważyli mężczyznę, który niszczył przystanek autobusowy.
Na ścianie świeżo wyremontowanej wiaty 65-latek markerem napisał wulgarny napis. Reakcja mundurowych była
natychmiastowa. Straty oszacowano na 300 zł. Mężczyzna usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Nie umiał jednak wytłumaczyć swojego zachowania. Do sądu skierowany został wniosek o ukaranie.

KIEROWCA ODPOWIE ZA POPEŁNIONE PRZESTĘPSTWA
Dnia 16.11.br. policjanci z zawierciańskiej patrolówki na ulicy Blanowskiej w Zawierciu zauważyli kierującego osobowym oplem. Mundurowi podejrzewali, że ma on aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Stróże prawa użyli więc sygnałów świetlnych i dźwiękowych, aby mężczyzna zatrzymał pojazd. Bezskutecznie.
28-latek nie zastosował się do wydanych poleceń i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu mieszkaniec gminy Kroczyce był już w rękach policjantów. Mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu, jednak jego zachowanie wzbudziło
podejrzenia mundurowych. Wstępne badania narkotestem wykazały, że zażywał wcześniej amfetaminę. Został
przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu próbkę krwi do dalszych badań. Za popełnione przestępstwa grozi
mu kara nawet do 5 lat więzienia.

OSZUSTWO NA "AMERYKAŃSKIEGO LEKARZA"

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

C.R.C
car repair center

Blacharstwo
Lakiernictwo
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka komputerowa
Renowacja aut zabytkowych

798 445 572
Zawiercie, ul. Wojska polskiego 74

16.11.br. do zawierciańskiej komendy zgłosiła się 50-letnia kobieta, która miesiąc temu na jednym z komunikatorów poznała „amerykańskiego lekarza wojskowego ”. Mężczyzna wzbudził jej zaufanie. Zaproponował, że jak
zakończy swoją niebezpieczną misję w Afganistanie, na której obecnie przebywa, mogą stworzyć razem związek.
Stwierdził też, że ma 14-letnią córkę. Dziewczynka również korespondowała z kobietą. Nastolatka w przypadku
śmierci ojca miała otrzymać jego oszczędności. Oszust zaproponował, aby mieszkanka gminy Łazy przechowała
pieniądze i jego osobiste rzeczy, a w przypadku czarnego scenariusza przekazała je dziewczynce. Obiecał, że wyśle na jej adres paczkę z oszczędnościami. Kobieta w wiadomości e-mail otrzymała rzekome potwierdzenie od
firmy kurierskiej o nadaniu przesyłki zaadresowanej do niej, a także informację o konieczności dokonania za nią
opłaty. 50-latka zaciągnęła kredyt, aby pokryć koszty. Pojawiła się jednak przeszkoda z dostarczeniem przesyłki,
która wymagała kolejnej, większej opłaty. Wtedy kobieta zorientowała się, że została oszukana. Bezpowrotnie
straciła ponad 15 tys. złotych.

ARESZT ZA POSIADANIE PRAWIE KILOGRAMA NARKOTYKÓW
Zawierciańscy kryminalni ustalili, że mieszkaniec Łaz może posiadać duże ilości środków odurzających. Podejrzenia policjantów okazały się słuszne - mundurowi znaleźli przy mężczyźnie marihuanę. Kryminalni na tym nie
poprzestali i przeszukali także mieszkania 23-latka. Tym sposobem stróże prawa ujawnili duże ilości środków psychoaktywnych. Wstępne badania potwierdziły, że znalezione substancje to amfetamina, z której mogło powstać
prawie 8000 działek dilerskich, a także marihuana, którą można było podzielić na prawie 180 porcji. Dodatkowo
policjanci zabezpieczyli elektroniczną wagę oraz pieniądze na poczet przyszłych kar. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt.

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

MaChina Paweł Bretner

• AUTO-HANDEL
SPRZEDAŻ
SAMOCHODÓW
KLASY PREMIUM
• WULKANIZACJA
• KLIMATYZACJA

WARSZTAT SAMOCHODOWY

- ODGRZYBIANIE
- PRZEGLĄDY
- SERWIS

POMOC
DROGOWA

Wymiana: Rozrządów • Sprzęgieł • Oleju
Filtrów • Tarcz • Klocków itp.
Naprawa Zawieszeń
Kompleksowy Serwis Klimatyzacji
KONKURENCYJNE CENY!!!
ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

Informacje

Świąteczne warsztaty online z Bajką Pana Kleksa
Zbliża się grudzień, a wraz z tym dużo świątecznych atrakcji! Niestety, w tym roku nie spotkamy się
z Wami na corocznych Miejskich Mikołajkach, ale mamy dla Was wyjątkowy pomysł na spędzenie
wspólnego czasu. Przenosimy kulturę do sieci, i proponujemy Wam nowatorskie wydarzenie online,
które z pewnością może Was zainteresować!
W sobotę, 5 grudnia o godz.
16:00 odbędą się warsztaty online dla dzieci pt. "Święta Pana
Kleksa". Będzie to 45-minutowe
aktywne spotkanie "na żywo"
z Bajki Pana Kleksa, w trakcie
którego czeka wiele atrakcji:
ciekawe doświadczenia, pokazy
i zajęcia, które każde dziecko będzie mogło wykonać z przedmiotów dostępnych w domu!
Warsztaty są prowadzone przez
doświadczonego animatora; popularyzatora nauki. Warsztaty
będą nadawane prosto z wnętrza
Bajki Pana Kleksa. Podczas połączenia, rodziny będą miały możliwość wykonywania doświad-

czeń i zajęć. To wszystko dzięki
temu, że podczas zajęć będą
wykorzystywane proste przedmioty i materiały, które każdy
z nas posiada w domu. Będzie
to niebywała okazja na wspólne
spędzenie czasu i wprawienie
w przedświąteczny nastrój.
Informacje: przed zajęciami,
zostanie udostępniona lista materiałów potrzebnych do wykonania zajęć. Każdy uczestnik,
po w y pełnieniu formularza,
otrzyma mailowo link, pod którym odbędzie się transmisja (nie
wymaga instalacji dodatkowych
programów).
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HURTOWNIA Z PRODUKTAMI
DO STYLIZACJI PAZNOKCI

inki
Zapraszamy po świąteczne upom
ZAWIERCIE, ul. Marszałkowska 4

Dodatkowo, po w ydarzeniu
każ dy uczestnik spotkania,
otrzyma 3 autorskie ebooki od
"Bajki Pana Kleksa":

737 163 949

e-mail: glam.nailbar@wp.pl

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ

„15 pomy słów na rodzinne
Święta"- animatorzy Bajki przedstawią swoje pomysły na ciekawe
spędzenie Gwiazdki,

• PROTEZY
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ

„Pyszne Święta"- przewodnik
kulinarny, przygotowany przez
Szefa Kuchni Hotelu Rezydencja
Luxury- Krystiana Cieślę,

• PROTEZY ZĘBOWE

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6 • NAKŁADKI DO

Uwaga! Udział jest bezpłatny, ale
„Familijne warsztaty naukowe"- ilość miejsc jest ograniczona, ruzbiór domowych eksperymentów, szają zapisy pod linkiem: https://
przygotowanych przez zespół forms.gle/qi7jidziqL6wPNg19
naukowców pod patronatem dr.
v mok.pl
Książczyka.

(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

WYBIELANIA

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com
Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

REKLAMA JUŻ OD 60 ZŁ BRUTTO
☎ 698 805 242

Firma EFEKT

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 519 575 126

AUTO SKUP I AUTO ZŁOM

Oferujemy takie usługi jak:
• Koszenie działek i poboczy
• Karczowanie terenu
• Sprzątanie działek
• Wycinka drzew
• Wywóz złomu
• Usługi kosiarką bijakową
• Odśnieżanie

• SKUPUJEMY AUTA CAŁE
ORAZ USZKODZONE
• ZŁOMUJEMY AUTA BEZ OC
I PRZEGLĄDU
• DO 10 TYS, ODBIÓR LAWETĄ

Zapraszamy do kontaktu

796 126 773

tel. 601 223 939

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.

SCHODY
I PARKIETY
Z DREWNA
SCHODY NA WYMIAR
- wykonanie i montaż
PARKIETY I PODŁOGI
- sprzedaż, montaż
i cyklinowanie
Bogaty wybór materiałów polskich oraz egzotycznych.

ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie,
tel: 32 6 70 26 06 • 6 02 395 436
e-mail: biuro@e-domax.pl • www.e-domax.pl

„Gwarek Zawierciański” jest kolportowany w miejscowościach:
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice • Fugasówka •
• Grabiec • Irządze • Kiełkowice • Kleszczowa • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy •
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba • Pradła •
• Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń • Sokolniki • Szczekociny • Szypowice
• Turza • Udórz • Wierbka • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec • Żarnowiec.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na
terenie powiatu zawierciańskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest
własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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AKUMULATORY

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

CIĄGOWICE

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

Sprzedaż • Serwis • Wymiana
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

EKOPAL XXI Tomasz Rudy
SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

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

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

•
•
•
•
•

CAŁA ROZMIARÓWKA ODZIEŻY ROBOCZEJ!
PEŁNA OFERTA RĘKAWIC DLA KAŻDEJ BRANŻY
DUŻY WYBÓR OBUWIA OCHRONNEGO
UBRANIA SPAWALNICZE
PRZYŁBICE, MASECZKI, OKULARY
OCHRONNE I INNE AKCESORIA BHP
DOWÓZ NA TERENIE POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO GRATIS!!!

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

HURT-DETAL

tel. 603 387 695

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

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

CENY

JUŻ OD 10 zł/m2

USŁUGI ZWYŻKĄ

21
metrów

Atrakcyjne
ceny!
+48 608 394 729
+48 519 595 668

• 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

