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

NOWA KOLEKCJA
Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

tel: 733 749 921
polub nas na

optyk.ogrodzieniec

TURBO-DIESEL-SERVIS

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

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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TEL.: 697 980 401, 697 319 424
Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 111

SPRZEDAŻ WĘGLA
WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

2021

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 23 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

Poręba obchodziła 76. rocznicę wyzwolenia miasta
Skromnie, ale z należytym szacunkiem. Przedstawiciele Urzędu Miasta w Porębie - pamiętając o rocznicy wyzwolenia miasta - zapalili znicze pod pomnikiem
zadedykowanym „Bohaterom Poległym w Walkach o Ojczyznę”.
Tak uczczono przypadającą na
dzień 20 stycznia 76. rocznicę
wyzwolenia Poręby spod okupacji niemieckiej. Symboliczne
znicze pod pomnikiem zadedykowanym „Bohaterom Poległym
w Walkach o Ojczyznę” zapalił burmistrz Poręby Ryszard
Spyra, a także Przewodnicząca
Rady Miasta Poręba - Elżbieta
Kołodziej oraz Sekretarz Miasta
- Barbara Baran.
Jak 20 stycznia 1945 roku zapisał
W związku z sy tuacją pan- się w historii Poręby? „Koniec
demiczną w nasz y m k raju, wojny zbliżał się szybko. W nocy
z r e z y g no w a no o c z y w i ś c ie 16 stycznia 1945 roku nad obz tradycyjnych obchodów Dnia szarem ziemi zawierciańskiej,
Wyzwolenia Poręby - m.in. w tym i Poręby, przeleciały saz uczestnictwa w święcie delega- moloty zwiadowcze. Podobnie
cji ze szkół czy innych instytucji. było przez następne trzy dni.

Rankiem 20 stycznia 1945 roku
do Poręby wkroczyli pierwsi żołnierze radzieccy…” - tak zapisano wydarzenia tamtego czasu.

v umporeba.pl

DOBRY POMYSŁ, CENNA INICJATYWA
Wspaniałym pomysłem zabłysnęły panie z KGW „Borowianki” w Zdowie. Tym razem
wymyślono wykonanie pojemnika w którym będzie można zbierać różnorakie
przedmioty w ramach szlachetnych akcji. Przykładem mogą być kolorowe, plastikowe zakrętki z butelek po napojach, ale nie tylko.
Pojemnik ma kształt serca, jest
wykonany ze stali i pokryty wysokiej jakości czerwoną farbą.
I jak to w życiu najczęściej bywa
panie w ymyślają a panowie
realizują.

Tym razem dzieła podjął się sołtys Zdowa Zbigniew Piekarczyk
który wspólnie z byłym radnym
i sołtysem Józefem Jęderką wykonali bardzo elegancki pojemnik z własnych środków
i materiałów.

Jest umieszczony w samym centrum miejscowości przy wejściu
na plac kościelny.

To bardzo chwalebna inicjatywa
aktywizująca lokalną społeczność do integracji, zaś kształt
serca jest bardzo w ymowny
– wspólnie niesiemy pomoc
potrzebującym.
v wlodowice.pl

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

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

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Kwiaciarnia Renata Pasierb

Informacje

Odnowimy 31 budynków

Kolejne budynki w mieście przejdą termomodernizację. Wszystko dzięki
ogromnemu dofinansowaniu, które miasto pozyskało z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Prez ydent Zaw iercia Łuk asz
Konarski oraz Prezes WFOŚiGW
Toma sz Bed na rek podpisa l i
umowy, na mocy których dofinansowana zostanie termomodernizacja 19 kolejnych budynków.
Ostateczne koszty tych inwestycji
poznamy dopiero po zakończeniu
realizacji zadań. Łącznie dofinansowanie do termomodernizacji 19
budynków może wynieść nawet
około 10 mln złotych. To pieniądze z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020.

- Walka ze smogiem to nasza
wspólna misja dla dobra naszych
dzieci, a w termomodernizowanych budynkach w ymienione
zostaną tzw. kopciuchy - podkreślał Prezes WFOŚiGW Tomasz
Bednarek.
Łuk asz Kona rsk i, Prez ydent
Z a w ie r c i a , p o d z i ę k o w a ł z a
ogromne wsparcie f inansowe.
Podkreślał również, jak ważna
jest to inwestycja. - Dla nas to
ogromny skok do przodu, ponieważ przez wiele lat w tym temacie
niewiele się działo. Na inwestycji
skorzystają przede wszystkim nasi
mieszkańcy, którzy czekają na takie rozwiązanie. Będzie to jeden
z elementów naszej walki ze smogiem. Dziękuję moim urzędnikom,
którzy przygotowywali wnioski, za
bardzo efektywną pracę - podkreślał Prezydent Zawiercia Łukasz
Konarski.
W uroczystości wzięli udział
także parlamentarzyści: Posłowie
na Sejm RP Danuta Nowicka

i Waldemar Andzel, Radna
S ejm i k u Woje wód z t w a
Śląskiego Maria Materla
oraz Zastępca Prezydenta
Zawiercia Małgorzata Benc.

Wcześniej informowaliśmy,
że Zawiercie otrzyma ponad
4 miliony złotych dofinansowania na termomodernizację aż 12 budynków
znajdujących się na terenie
miasta. Razem to około 14
mln zł dofinansowania.

Chcemy odnowić obszary zdegradowane pod względem społecznym, przestrzennym, gospodarczym i środowiskowym.
Zależy nam, żeby miasto stało się
bardziej ekologiczne, a budynki
były jak najbardziej ekonomiczne
w użytkowaniu.

Które budynki mają zmienić swoje
oblicze? Chodzi m.in. o obiekty
wielorodzinne przy ulicach:
- Bliskiej 1, Leśnej 22, Szkolnej
17, Wajzlera 6 (koszt to blisko 3
mln zł, a dofinansowanie około 2
mln zł).

- Amatorsk iej 13, Polsk iej 5,
Sienkiewicza 19 (całość może
kosztować nawet około 2 mln 300
tys. zł, a dofinansowanie może
wynieść nawet około 1 mln 596
tys. zł).

- Aptecznej 1, 2, 4, 6 (szacujemy,
że cała inwestycja może kosztować
ponad 2 mln 800 tys. zł, a dofinansowanie może wynieść nawet
około 1 mln 652 tys. zł).

- Niedziałkowskiego 2, 23, 24, 25
(to zadanie może kosztować ponad

4 mln 800 tys. zł, a dofinansowanie może wynieść około 3 mln 345
tys. zł).

- Marszałkowskiej 16, 18, 22, 23
(szacunkowy koszt to ponad 2 mln
400 tys. zł, a przewidywane dofinansowanie to nawet 1 mln 430
tys. zł).
Wcześniej pozyskaliśmy dofinansowanie na budynki przy ulicach:

- Zegadłowicza 14, Skłodowskiej
11 oraz Szerokiej 16 (koszt całkowity 1 mln 444 tys. 190,25 zł,
a wnioskowane dofinansowanie 1
mln 119 tys. 498,70 zł).

- Kijowskiej 8 i 10 oraz Weneckiej
2 (koszt całkowity 1 mln 326 tys.
258,18 zł, a wnioskowane dofinansowanie 982 tys. 213,95 zł).
- Marszałkowskiej 29, 31 i 39
(koszt całkowity 1 mln 389 tys.
053,62 zł, a wnioskowane dofinansowanie 817 tys. 929,86 zł).

- M a r s z a ł k o w s k ie j 35, 35a
i 37 (koszt całkowity 1 mln 986
t ys.753,16 zł, a wnioskowane
dofinansowanie 1 mln 416 tys.
090,40 zł).
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AUTO
SERWIS

Kompleksowa naprawa samochodów
Diagnostyka komputerowa
Wymiana filtrów i oleju
Napełnianie klimatyzacji
Wymiana i wyważanie opon
Naprawa zawieszenia, hamulców itp
Wymiana sprzęgieł i kół zamachowych
Remonty i wymiany silników

Zawiercie ul. Myśliwska 76,
Tel: 601-655-504
Zapraszamy w dni powszednie od 8:00 do 16:00

Sklep internetowy otwarty całą dobę www.motogop.pl
www.wymianasilnikow.pl

NAPRAWA GŁOWIC
Tel. 884-096-113

Samochody Osobowe, Ciężarowe,
Ciągniki, Motocykle, Agregaty i inne silniki.
Planowanie, Ciśnieniowy test szczelności,
Regulacje, Szlify gniazd i inne czynności związane
z regeneracją głowic silnikowych.
Zapewniamy części do głowic.

ul. Ogrodzieniecka 33, 42-440 Ryczów
Zapraszamy od Pon. - Pt. 8.00 - 16.00
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Reklama

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN
• profesjonalny
serwis okien i drzwi
• regulacja
• naprawy
• wymiana
uszkodzonych
elementów
• sprawdzanie
szczelności
(termowizja)
• konserwacja,
• smarowanie

tel. 882 007 801

• Konstrukcje
stalowe hal i wiat
• Bramy i ogrodzenia
• Balustrady schodowe,
tarasowe i balkonowe
• Usługi cięcia plazmą CNC (1 - 20 mm)

PPHU KONMET • ul. Główna 22A, 32-329 Bolesław
tel. 608 293 713 • 606 817 524 • www.konmet.info.pl
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

DOPASOWANE

POTRZEB

Świat tonie w plastiku.
Rezygnacja z „foliówek” może pomóc środowisku

Stawki dopłat do
materiału siewnego
Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat
do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r. Umożliwia to rozpoczęcie realizacji dopłat
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Decyzje o przyznaniu dopłaty będą
wydawane w terminie 60 dni od dnia
wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów na ten temat.
W następstwie przyznania dopłaty
w formie decyzji administracyjnej,
środki finansowe będą przekazywane
na rachunki bankowe rolników.
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany
udzielane są w ramach środków pochodzących z budżetu krajowego na
podstawie przepisów rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Wysokość stawek dopłat

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za
rok 2020 wynosi:

1) 67,98 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek
pastewnych sporządzonych z mate-

riału siewnego gatunków lub odmian
roślin zbożowych lub strączkowych
wymienionych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 13 maja
2013 r. w sprawie wykazu gatunków
roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany przysługuje dopłata
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany (Dz. U.
poz. 615);
2) 108,77 zł – w przypadku roślin
strączkowych;
3) 339,90 zł – w prz y padku
ziemniaków.
Podstawa prawna:

W Dzienniku Ustaw z dnia 14
stycznia 2021 r. ogłoszono tekst
rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie
stawek dopłat do 1 ha powierzchni
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym
kategorii elitarny lub kwalifikowany
za rok 2020. Rozporządzenie weszło
w życie w dniu 15 stycznia 2021 r.
v zarnowiec.pl

Pomimo sukcesywnie wprowadzanych ograniczeń, produkcja plastiku ciągle rośnie. Olbrzymim
problemem są wszelkiego rodzaju wyroby z tworzyw sztucznych, w tym popularne torby zakupowe.
Obchodzony 23 stycznia „Dzień bez opakowań foliowych” to dobry moment, by zrezygnować z tego
rodzaju produktów i w prosty sposób zacząć chronić środowisko.
Mimo że dziś w wielu częściach
świata w zdecydowany sposób odchodzi się od tworzyw
sztucznych, ostatnie kilkadziesiąt lat bez wątpienia można
określić prawdziwą eksplozją ich
popularności. Jednym z motorów napędowych rozpowszechnienia plastikowych produktów
w niemal każdym zakątku globu
było w ynalezienie w 1965 r.
przez Gustawa Thulina Stena
toreb zakupowych, wytwarzanych właśnie z tego materiału.
Potwierdzają to dane udostępniane przez platformę Statista.
Jeszcze w 1950 r. światowa produkcja plastiku wynosiła zaledwie 1,5 mln ton. Tymczasem
w 2019 r. osiągnęła ona pułap
368 mln ton, wzrastając tylko
w trakcie ostatnich 10 lat o ponad
36 proc. Dodatkowo, znaczna
część zużytych artykułów z tworzyw sztucznych, między innymi
jednorazowych opakowań, nie
trafia do recyklingu, zaśmiecając
środowisko.

nemu, w tym lasom, zwierzętom
czy nawet wodom gruntowym
– wyjaśnia Felice Scoccimarro,
pre z e s A me st O t wo c k s p.
z o.o. Według Głównego Urzędu
Statystycznego, tylko w 2019 r.
na terenie naszego kraju zlikwidowano aż 11 370 dzikich wysypisk. Rok wcześniej ta liczba była
nieco niższa – 10 541.
Plastik plagą naszych czasów

Jednym z głównych problemów, dotyczących gigantycznej
produkcji tworzyw sztucznych,
jest ich szkodliwość dla lokalnych ekosystemów. Szacuje
się, że torba foliowa ulega rozk ładowi w czasie około 500
lat. To st warza konieczność
zagospodarowania ogromnych
ilości śmieci. Zwłaszcza biorąc
pod uwagę fakt, że produkcja
jednej „foliówki” trwa tylko sekundę, a używa się jej średnio
przez mniej niż pół godziny.
Tymczasem w Unii Europejskiej
zaledwie ok. jednej trzeciej plastikow ych odpadów poddaje
– Niestet y odpady, również się recyklingowi. W kontekście
„foliówki” czy innego rodzaju popu la rnych „rek lamówek ”
produ k t y st wor z one z pla- jest jeszcze gorzej. Jedynie co
stiku, bardzo często znajdują dziesiąta ulega przetworzeniu,
się na dzik ich w ysy piskach. pomimo że stanowią ogromne
To w Polsce prawdziwa plaga. zagrożenie.
Nieprofesjonalne i pozbawione
– Plastikowe torby powodują
jakiejkolwiek kontroli instalacje
każdego roku śmierć milionów
zagrażają środowisku natural-

zwierząt. Dużym problemem są
odpady, które wyrzucane są do
wody. Wielka Pacyficzna Plama
Śmieci ma powierzchnię aż pięciokrotnie większą niż Polska
i składa się w większości właśnie
z tworzyw sztucznych. Co więcej, trafiają one do organizmów
ptaków czy żółwi, powodując ich
zatrucie. Ryby z kolei, wpadając
w foliową siatkę, nie potrafią
wydostać się z pułapki. Dlatego
tak ważne jest właściwe unieszkodliwianie wszystkich odpadów
– podkreśla Felice Scoccimarro.

warto użytkować jedynie sporadycznie, nie pakując każdego
warzywa czy owocu do osobnej
torebki, która i tak po chwili trafi
na śmietnik. Dlatego dobrym pomysłem jest zabranie do sklepu
własnej, wielorazowej, bawełnianej torby.

Kolejny, „odgórny” krok, prowadzący do ograniczenia użycia
tworzyw sztucznych, to funkcjonujący od stycznia 2021 r. na
terenie całej UE zakaz sprzedaży m.in. plastikowych sztućców, talerzyków czy słomek.
Recepty na ograniczenie zużycia Dodatkowo, państ wa członplastiku
kowskie zostały zobowiązane
W Unii Europejskiej, również do płacenia 80 eurocentów za
w Polsce, w ostatnich latach każdy wykorzystany kilogram
wprowadzone zostały opłaty re- plastiku, który nie zostanie podcyklingowe. W ten sposób pod- dany recyklingowi.
czas zakupów bezpłatne są tylko
najcieńsze „foliówki”, choć i je

Informacje

ULGA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
Od 1 stycznia 2021 r. będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy
wszystkie bioodpady będą gromadzić we
własnym kompostowniku.
Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W deklaracji należy potwierdzić fakt kompostowania odpadów biodegradowalnych, pamiętając jednocześnie
o tym, że w czasie korzystania
z ulgi z posesji nie będą odbierane
żadne odpady biodegradowalne.

UWAGA !

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2010
późn. zm.) w razie stwierdzenia,
że właściciel nieruchomości, który
złożył informację o kompostowaniu
wszystkich bioodpadów

Zwrot podatku
akcyzowego dla rolników
w 2021 roku
Każdy rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien
zbierać faktury VAT
•

w terminie od 1 lutego 2021
r. do 1 marca 2021 r. należy
złożyć odpowiedni wniosek
d o w ój t a , b ur mi s t r z a
lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia
2021 r.,

•

w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu
podatku określonego na 2021 r.

w przydomowym

Mieszkańcy, którzy zadeklarokompostowniku:
wali kompostowanie bioodpadów •nie posiada kompostownika
w kompostownikach przydomoprzydomowego lub
wych, nie będą mogli wystawiać
ich przed posesję w celu odbioru, •nie kompostuje bioodpadów
stanowiących odpady
nie będą mogli także ich odkomunalne w kompostowniku
dawać do Punktu Selektywnej
przydomowym, lub
Zbiórki Odpadów Komunalnych
•
uniemożliwia
Wójtowi
(PSZOK).
lub
upoważnionej
przez
Zgodnie z uchwałą Nr 127/
niego osobie dokonania
XXV/2020 Rady Gminy Irządze
oględzin nieruchomości,
z dnia 16 grudnia 2020 r. w spraw celu weryfikacji zgodności
wie zwolnienia w części z opłaty za
informacji o korzystaniu
gospodarowanie odpadami komuz kompostownika,
nalnymi właścicieli nieruchomości

i będzie wymagało złożenia nowej Ministra Infrastruktury w sprawie
deklaracji.
warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich
CO O KOMPOSTOWNIKU
usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019
WARTO WIEDZIEĆ –
r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).
PYTANIA I ODPOWIEDZI
• Co rozumiemy pod
pojęciem kompostownik?

Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nie określa
jednolitej i jednoznacznej definicji kompostownika. Zakłada się
zabudowanych budynkami miesz- zostanie stwierdzona, w drodze jednak że powinno być to wyznakalnymi jednorodzinnymi poło- decyzji, utrata prawa do zwolnienia czone /ograniczone/ wygrodzone
żonych na terenie gminy Irządze, z części opłaty za gospodarowanie (drewniane, betonowe, z tworzywa
kompostujących bioodpady stano- odpadami komunalnymi. Nastąpi sztucznego) miejsce gdzie kompowiące odpady komunalne w kom- to od pierwszego dnia miesiąca, stowane będą wszystkie bioodpady
postowniku przydomowym (Dz. w którym stwierdzono wystąpie- powstające na nieruchomości,
Urz. Woj. Śl. z 2020r. poz. 9198), nie co najmniej jednej z przesłanek miejsce w którym zachodzić będzie
mieszkańcy, którzy zadeklarują wskazanych powyżej. Ponowne proces kompostowania. Ponadto
kompostowanie bioodpadów sko- skorzystanie ze zwolnienia będzie usytuowanie kompostownika porzystają z ulgi za wywóz odpadów możliwe nie wcześniej niż po upły- winno być zgodne z innymi przepikomunalnych wynoszącej 1 zł mie- wie 6 miesięcy od dnia, w którym sami w tym np.: Prawo budowlane
sięcznie od każdej osoby zamiesz- decyzja o utracie prawa do tego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn.
zwolnienia stała się ostateczna zm.) oraz Rozporządzeniem
kującej daną nieruchomość.

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

• Czy muszę składać
deklarację, gdy posiadam
kompostownik?

TAK. Deklarację należy złożyć
w sytuacji, gdy posiadamy kompostownik, a w nim kompostowane
są odpady i chcemy ubiegać się
o ulgę z tego tytułu.
• Czy każdy może
założyć kompostownik
i kompostować odpady?

Kompostować może każdy mieszkaniec, natomiast do skorzystania z ulgi z tego tytułu uprawnieni są mieszkańcy zabudowy
jednorodzinnej.
v irzadze.pl
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Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

•

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz

•

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych
jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia
wniosku w pierwszym terminie
1 - 29 października 2021 r. w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
v kroczyce.pl

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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Deklaracje podatkowe PIT za 2020 r. dla emerytów i rencistów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przełomie stycznia i lutego wyśle deklaracje podatkowe za 2020 rok:
PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklaracje trafią do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały
świadczenie z ZUS.
ZUS wyśle w 2021 roku następujące formularze:

• PIT-40A – tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku
(gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie
przekracza kwoty należnego podatku),
Ważne!

W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą
podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty
nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli
świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta
z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub
PIT-36.
Świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu
lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37
lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do 30
kwietnia 2021 r.

• o rezygnacji z tego zamiaru,

• złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek
według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania
o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł,
• pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych
w razie choroby i macierzyństwa,

• nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodow y
stosownie do postanowień umów międzynarodow ych
o unikaniu podwójnego opodatkowania,
• miałyby w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty podatku, gdy
suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku
podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten
rok od dochodów uzyskanych w ZUS (w związku ze zmianą
art. 34.ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i którą
stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.).

Emeryci lub renciści) którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz • PIT-11 - informację o przychodach z innych źródeł oraz
wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) mają taką możdochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
liwość. Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie
dla osób, które otrzymały:
muszą nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośred• świadczenie należne po osobie zmarłej,
nictwem usługi Twój e-PIT. Jeżeli natomiast świadczeniobiorcy
• alimenty potrącone ze świadczenia w ypłacanego przez
chcą przekazać 1% podatku na rzecz innej niż w ubiegłym roku
ZUS na podstawie w yroku sądu lub ugody, w kwocie
OPP, to powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać do swojego
przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli
urzędu skarbowego.
zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł
• PIT-11A - dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca
(PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat
roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie
oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek
rozliczenia. PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy
(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ
mają nadpłatę podatku.
alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od
Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2020 roku:
podatku dochodowego).
• złożyły w ZUS wniosek przed końcem roku podatkowego
o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,

• złoż y ły w ZUS ośw iadczenie o zamiarze wspólnego
opodatkowania swoich dochodów
• z ma ł ż on k iem, dzieć m i it p., a pr z ed końcem rok u
podatkowego nie złożyły oświadczenia

Ważne!

Osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego
lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza
PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która
wypłacała im świadczenie.

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych losowo, można
wcześniej otrzymać duplikat deklaracji PIT. Wniosek w tej
sprawie można złożyć w placówce, która wypłaca świadczenie.
Duplikat deklaracji PIT można otrzymać bezpośrednio z tej placówki ZUS.
Krajowa Administracja Skarbowa (K AS) przygotowuje dla
wszystkich podatników zeznania podatkowe i udostępnia je
w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje na stronie podatki.gov.pl. KAS wypełnia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznanie podatkowe na podstawie
danych przekazanych przez płatników, m.in. przez ZUS.
Zmiana w realizacji wniosku o niestosowanie 1/12 kwoty zmniejszenia zaliczki na podatek

ZUS, na podstawie pisemnego wniosku podatnika złożonego
w 2020 r., będzie obliczał i pobierał zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej
podatek. Jeśli podatnik chce, aby jego zaliczki na podatek dochodowy były pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
musi złożyć wniosek.

• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Wykonujemy 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
27,75 a działka w całości budowlana
z dostępem do mediów: gaz, prąd,
woda, kanalizacja, położona
w cichej dzielnicy Zawiercia,
otoczona lasem. Możliwość
podziału na 3 niezależne działki.
Cena: 240 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

Miejsce
na Twoją
nieruchomość
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MASZ OBJAWY CHOROBY?

Nowy okres świadczeniowy
programu ,,Rodzina 500+’’

Chcesz wiedzieć czy chorujesz na koronawirusa?

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od :
• od 1 lutego 2021r. online
(poprzez kanał bankowości
elektronicznej, portal Emp@
tia lub portal PUE ZUS),

• od 1 kwietnia 2021r. drogą
tradycyjną papierową
(w O ś ro d k u Pomo c y
S p o łe c z ne j w P i l ic y u l .
Senatorska 3 lub listownie
za pośrednict wem Poczt y
Polskiej)
Zasady i terminy
rozpatrywania wniosków
o świadczenie wychowawcze
składanych w 2021 roku

Od 2021 r., prawo do świadczenia
wychowawczego będzie ustalane, co
do zasady na okres od dnia 1 czerwca
do dnia 31 maja następnego roku
kalendarzowego.

W związku z tym, najbliższy okres
świadczeniowy w ramach programu
"Rodzina 500+" będzie trwał do 1
czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres
w terminie do 30 kwietnia, przyznanie świadczenia wychowawczego
oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi
najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

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

• w prz y padku złoż enia
kompletnego wniosku w lipcu,
W przypadku kompletnych i prapr z y z n a n ie ś w i a dc z e n i a
widłowo wypełnionych wniosków
następuje za miesiące od
złożonych w okresie od 1 maja do 31
lipca, a wypłata przyznanego
maja danego roku, ustalenie prawa
świadczenia nastąpi najpóźniej
oraz wypłata przyznanego świadczedo dnia 30 września,
nia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi
nie później niż do 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca
się o świadczenie wychowawcze
złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od 1 czerwca
do 30 czerwca danego roku, ustalenie
oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia
31 sierpnia tego roku.

wniosku do końca czerwca 2021 r.
będzie gwarantowało, że świadczenie
wychowawcze zostanie wypłacone
z wyrównaniem od 1 czerwca.
W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm::

Zadzwoń:

• w prz y padku złoż enia
kompletnego wniosku
w sier pniu, prz y znanie
św iadczenia następuje
z a m iesiące od sier pn ia ,
a w y płata prz y znanego
świadczenia nastąpi najpóźniej
do końca października,

• w przypadku złożenia wniosku
na nowy okres w kolejnych
Jeśli osoba złoży wniosek w późm iesiącac h, ś w iadc z en ie
Aby uzyskać prawo do świadcze- niejszym terminie (po 30 czerwca),
b ę d z ie p r z y z n a w a n e o d
nia wychowawczego od 1 czerwca prawo do świadczenia wychowawmiesiąca, w którym rodzic
2021 r., wnioski będzie można czego zostanie ustalone, a świadczezłoży wniosek, a w y płat y
składać już od 1 lutego 2021 r. nie wypłacone od miesiąca złożenia
przyznanego świadczenia
drogą elektroniczną czyli przez wniosku.
realizowane będą co miesiąc
Internet za pośrednictwem portalu
W związku z tym, tylko złożenie
na bieżąco.
Ministerstwa Rodziny empatia.
mrpips.gov.pl, przez bankowość
elektroniczną lub przez portal PUE
ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także
drogą tradycyjną (papierową), czyli
osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty.

ZRÓB TEST PCR!

Więcej w yczerpujących informacji uzyskają Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej.

668 046 428

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

dr n.med. Joanna Zappa-Gawłowska
Specjalista chirurgii stomatologicznej

• Zabiegi również w sedacji wziewnej
(podtlenek azotu tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
• Finansowanie zabiegów medycznych możliwe
w systemie ratalnym
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

v pilica.pl

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Jak się przygotować do szczepienia na COVID-19?
25 stycznia 2021 r. zaczęły się szczepienia przeciwko COVID-19 wśród osób po 70. roku życia. Warto, aby seniorzy,
którzy w najbliższych dniach mają przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19 zastosowali się do kilku prostych rad lekarzy. Jak się przygotować do szczepienia?
Każdy senior, który ma być zaszczepiony, powinien rano zjeść lekkie
śniadanie, a także zażyć swoje leki.
Lekarz radzi, aby ubrać się wygodnie, wziąć okulary oraz niezbędne
dokumenty.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego wraz z oświadczeniem o dobrowolnym wyrażeniu zgody na wykonanie szczepienia
przeciw COVID-19.

Lista leków przyda się szczególnie w sytuacji, gdy szczepimy się nie
Po szczepieniu należy odczekać 15 minut, aby upewnić się, że nie na- w swojej przychodni, gdzie nasza dokumentacja medyczna jest dostępna,
stąpiła reakcja alergiczna. W dniu szczepienia należy odpoczywać, nie a lekarz nas zna od lat. Wiedząc, jakie leki przyjmujemy, nawet "obcy"
lekarz kwalifikujący do szczepienia będzie w stanie ocenić, czy nie ma do
planować żadnych cięższych prac.
niego przeciwwskazań. Gdyby spisanie leków wiązało się z trudnościami,
Szczepienia na COVID-19.
można zabrać ze sobą same leki czy opakowania do woreczka.
Jak się przygotować?

Pacjenci rejestrowani na szczepienie na konkretną godzinę, termin znają
W dniu szczepienia trzeba się zachowywać tak, jak zwykle, czyli zjeść odpowiednio wcześniej, a dodatkowo na dobę przed otrzymują przypoposiłek (najlepiej lekki) i przyjąć leki, które się codziennie przyjmuje.
mnienie smsem. Osoby posiadające jedynie telefon stacjonarny, mogą
Szykując się na szczepienie warto pomyśleć o odpowiednim ubraniu, by podać numer telefonu komórkowego kogoś ze swoich bliskich, a jeśli nie
nie przedłużać przygotowań do iniekcji już na miejscu. Panom stanowczo mają takiej możliwości, muszą polegać na swojej pamięci. Warto dochoodradzamy koszule z mankietami, krawaty, garnitury, a paniom bluzki wać staranności i zapobiegliwości, aby przybyć punktualnie na umówioną
zapinane na guziki i żakiety, które trudno będzie zdjąć. Im mniej trudu godzinę, by z naszego powodu nie powstały zatory i by kolejne osoby nie
przy rozbieraniu, tym lepiej, im mniej guzików do rozpięcia, tym szybciej musiały zbyt długo czekać. Nie ma też jednak sensu przychodzić z dużym
będziemy mieć wizytę za sobą. Zastrzyk jest podawany w ramię. Przy wyprzedzeniem, bo na pewno nikt nie zostanie przyjęty wcześniej niż
odpowiednim stroju wystarczy je odsłonić bez zdejmowania ubrania. o wyznaczonej godzinie.
Najlepszym wyborem jest zwykła luźna podkoszulka, na którą można
Szczepienia na COVID-19.
nałożyć sweter czy bluzę. Styl raczej sportowy niż galowy.
Szczepienia na COVID-19.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Po lekkim posiłku i codziennej dawce leków, luźno ubrany senior wychodzi z domu i to ostatni moment, by sprawdzić, czy zabrał ze sobą
wszystko, co potrzeba. O czym nie można zapomnieć?
• dowód osobisty,

• posiadaną dokumentację medyczną, jeśli
szczepienie odbywa się w innej placówce,
• spis zażywanych leków,

• okulary, jeśli senior słabo widzi.

Co jeśli nie można przyjść w wyznaczonym terminie?

Osobny problem pojawia się wówczas, gdy ktoś nie może przyjść w wyznaczonym terminie. Lekarze apelują, by w takiej sytuacji jak najszybciej
skontaktować się z punktem szczepień - po pierwsze dlatego, by można
było w jego miejsce przyjąć innego pacjenta, a po drugie, żeby senior
mógł zostać zapisany na inny, nieodległy termin.
Lekarze podkreślają, że musi być naprawdę ważny powód rezygnacji
z wizyty. Jeśli wynika on ze stanu zdrowia, należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z lekarzem, bo nie zawsze złe samopoczucie lub
lekkie objawy infekcji są przeciwwskazaniem do szczepienia. Niech oceni
to lekarz.
Szczepienia na COVID-19.

Okulary będą potrzebne przy wypełnianiu ankiety przed szczepieniem,
Co po szczepieniu na COVID-19?
koniecznej do kwalifikacji. Składa się ona z kilkunastu pytań. Można
Po
szczepieniu
trzeba
poczekać na miejscu 15 minut dla własnego bezją wcześniej pobrać ze strony internetowej, wypełnić spokojnie w domu
i przynieść gotową do przychodni. Jeśli senior nie ma takiej możliwości, pieczeństwa, by w razie pojawienia się niepożądanych reakcji, szybko
uzyskać pomoc.
dostanie kwestionariusz na miejscu w punkcie szczepień.

Jeśli nic się nie dzieje, wracamy do domu... i odpoczywamy. Nie planujmy
w tym dniu żadnych prac związanych z wysiłkiem. Możemy czuć się
normalnie, ale trzeba się też liczyć z tym, że nasz organizm zareaguje na
szczepionkę. Najczęściej obserwowany jest ból ręki, w którą wykonano
zastrzyk - dlatego ważne jest, by podano go w rękę rzadziej używaną.
Inne dość częste dolegliwości po szczepieniu to dyskomfort, bóle mięśni,
stan podgorączkowy. Nie panikujemy - w takim przypadku można wziąć
paracetamol i odczekać 1-2 dni, bo w tym czasie zazwyczaj te objawy
znikają. Jeśli jednak gorączka będzie wysoka, a dolegliwości będą się
nasilały, trzeba skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym.
Nie organizujmy też spotkań rodzinnych i towarzyskich zaraz po szczepieniu. Żeby nasz senior był bezpieczny po szczepieniu, musi upłynąć
jeszcze trochę czasu. Częściową (50-procentową) odporność nabywa
się średnio po 12 dniach, ale u starszych osób trwa to zwykle dłużej, bo
z wiekiem układ odpornościowy pracuje mniej sprawnie i potrzebuje
więcej czasu do produkcji przeciwciał. Na rodzinne imprezy z seniorami
najlepiej poczekać do tygodnia po drugiej dawce.

v Źródło: FZPOZPZ
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

ELEKTOR:

Przedstawiamy Elektorka - niedużego,
miłego, przyjaznego psiaka, który trafił
pod naszą opiekę.
Elektor przez blisko 5 lat swojego życia
przebywał w innym schronisku. Teraz jest
u nas i szukamy dla niego nowej rodziny.
Elektorek jest pieskiem w wieku około 6-7
lat, waży 12 kg, to jego właściwa masa ciała.
Piesio jest w coraz lepszej formie.
Nasz podopieczny jest psiakiem BARDZO
przyjaznym, spokojnym, pozytywnie skierowanym do opiekunów, a także do innych
piesków.
Nie sprawia żadnych problemów, jest
cichym zwierzakiem. Elektor potrafi chodzić na smyczy, dobrze czuje się w towarzystwie opiekunów.
Bardzo prosimy o dobry, troskliwy i kochający dom dla naszego kudłatka.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień,
jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i jest
wykastrowany.

ORSEJKA:

Przedstawiamy Orsejkę - kochaną, spokojną, starszą sunię, która trafiła do nas po
wypadku komunikacyjnym.
Orsejka stoczyła długą drogę do zdrowia,
obecnie nic jej już nie dolega.
Usposobienie:
Orsejka jest dzielną, spokojną, kochaną
psinką. Jest grzeczna i cicha.
Pozwala na wykonywanie zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych, nie sprawia
problemów, jest bardzo dzielna.
Załatwia swoje potrzeby na spacerach,
sygnalizuje swoje potrzeby, jest bardzo
fajną dziewczynką.
Psinka dobrze reaguje na inne pieski, jest
posłuszna, przyjacielska.
To bardzo łagodna, delikatna owczareczka.
Suczka ma około 9+ lat, jest dość spora,
waży około 34 kg, to jej właściwa masa
ciała.
Bardzo prosimy o pomoc w znalezieniu
domu dla tej niezwykłej dziewczynki.
Profilaktyka:
Suczka otrzymała komplet szczepień, jest
zdrowa i w dobrej kondycji. Wykonane USG
oraz Rtg nie wykazało nieprawidłowości.
Została odrobaczona i odpchlona. Jest
zaczipowana i została wysterylizowana.

ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ W CZASIE
MROZÓW - APEL POLICJANTÓW
I KONTROLE PUSTOSTANÓW

APSIK

Przedstawiamy Apsika - prześlicznego
czarnego jak węgielek kotka, który trafił
pod naszą opiekę.
Kotek przeszedł bardzo długą drogę by
wrócić do zdrowia. Teraz możemy powiedzieć, że się udało. Apsiczek ma w tej chwili
9 miesięcy, waży 4 kg, jest PIĘKNY!
Usposobienie:
Apsik bardzo zaufał człowiekowi i dosłownie kocha swoich opiekunów.
Jest koteczkiem NIEBYWALE dzielnym.
Dzielnie znosi zabiegi pielęgnacyjne, jest
bardzo łagodny.
Kociak wspaniale bawi się z innymi kotkami,
jest przyjazny do wszystkich. Lubi zarówno
koty, dzieci jak i psy.
Apsi lubi przesiadywać blisko człowieka,
kładzie się na kolanach, chętnie leży przy
komputerze -wszędzie tam, gdzie opiekun.
Nasz podopieczny dużo mruczy, rozdaje
kocie przytulańce i całuski, jest bardzo
kontaktowy. Apsiczek jest czystym kotkiem. Pielęgnuje swoje futerko, korzysta
z kuwety, ma dobry apetyt.
Bardzo prosimy o dobry dom niewychodzący dla Apsika,.
Profilaktyka:
Kotek ma komplet szczepień stosownych
do wieku, jest ogólnie zdrowy i w dobrej
kondycji.
Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i został 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

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

Noce są coraz chłodniejsze, a często temperatura spada poniżej zera.
Może to szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu osób bezdomnych.
W okresie jesienno-zimowym wielu z nich umiera z powodu wychłodzenia organizmu. Policjanci każdego roku na bieżąco sprawdzają
miejsca, w których osoby bezdomne próbują szukać schronienia.
Nie bądźmy obojętni i alarmujmy
Policję za każdym razem, gdy ktoś
jest narażony na wychłodzenie organizmu. Oprócz numeru alarmowego
112 zachęcamy do korzystania z całodobowej, bezpłatnej infolinii 987,
o której więcej informacji poniżej,
oraz z policyjnej platformie Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wraz ze spadkiem temperatury
policjanci, wspólnie z innymi służbami i instytucjami, większą uwagę
poświęcają kontroli miejsc, w których przebywają osoby bezdomne.
Pustostany, działkowe altanki i klatki
schodowe to miejsca, w których najczęściej szukają one schronienia
przed zimnem. Niskie temperatury
stwarzają zagrożenie nie tylko dla życia i zdrowia osób bezdomnych, ale
również dla osób samotnych i w podeszłym wieku. Dotyczy to także
osób nietrzeźwych, przebywających
poza domem i narażonych na wychłodzenie organizmu. Oprócz niebezpieczeństwa związanego z narażeniem na niskie temperatury, osoby
te często tracą życie w pożarach lub
w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.
Zagrożeniem dla nich jest także stan
techniczny budynków, w których
przebywają. W większości przypadków są to pustostany przeznaczone
do rozbiórki. Miejsca te sprawdzają
mundurowi, których celem jest pomoc osobom potrzebującym, nara-

żonym na działanie niskich temperatur. Apelujemy także o czujność
do wszystkich, którzy mają kontakt
z takimi osobami. W każdym takim
przypadku alarmujmy odpowiednie
służby!

Przypominamy, że co roku od 1 listopada do 31 marca działa specjalna,
całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego,
gdzie pod numerem telefonu 987
można uzyskać informację o możliwości pomocy dla osób bezdomnych. Informacje na temat pomocy
bezdomnym można także znaleźć
na stronie internetowej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni

wobec tych, którzy zwłaszcza teraz
mogą potrzebować naszej pomocy.
Wystarczy tylko jeden telefon pod
numer 112, 997 lub 986, by uchronić
kogoś od wychłodzenia i uratować
czyjeś życie.

Informację o osobach bezdomnych
potrzebujących pomocy, można
także przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. W tym celu prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie "Bezdomność".
(Przypominamy, że strona nie służy
do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów
alarmowych 112, 997).

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. B. waluta San Marino
7. Zdradzają wiek drzewa
8. Plony z sadów
9. Wyciskany z cytryny
10. Tęgi u mędrca
12. Alfa i ...
15. Czekają na redzie
16. Ruch płynu wokół ciała stałego
18. Kolor żółtobrunatny
19. Józef (zm. 2013), prymas Polski
21. Żołnierz wojsk inżynieryjnych
24. Kompan Portosa i Atosa
25. Biegówki
27. Urojenie, przywidzenie
28. Kapral na okręcie
29. Tam urodził się Mahomet
30. Polski producent lodówek
31. Kabul do mięs

Litery na zielonych polach
czytane od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się w
poniedziałek (1.02. br) między 10.00 a 10.30 do redakcji
Gwarka Zawierciańskiego pod numer 698 805 242
i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Pionowo:
1. Ksywa gangstera
2. Niejeden w głowie racjonalizatora
3. ... Żurek, aktor („Mała Moskwa”)
4. „Swobodna” końcówka baroku
5. 1/64 szachownicy
6. Młodsza córka pani Dulskiej
11. Znamię, piętno
13. Imię autora „Mistrza i
Małgorzaty”
14. Pasmo górskie w Beskidach
Zach.
17. Kokosowiec
20. Godność kardynała S.
Wyszyńskiego
21. Pot. o ponuraku
22. Niszczenie czegoś
23. 40. prezydent USA
25. Kapitan Nautilusa
26. Drzewołazy

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.

NAGRODY:
Natalia Sońska
Lidia Liszewska,
Robert Kornacki
LISTY (NIE) MIŁOSNE
ZACZEKAJ NA MNIE
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ŻEBY ZOBACZYĆ SWOJE ODBICIE, NIE
MUSISZ WCALE PATRZEĆ W LUSTRO
Ruszyła wojewódzka kampania społeczna „Dzieci kopią dorosłych” zwracająca
uwagę na dostarczanie przez dorosłych negatywnych i pozytywnych wzorców do
naśladowania. Dzieci obserwując swoje dorosłe autorytety, stają się ich odwzorowaniem – kopią. Zauważając ten problem społeczny, Wydział Prewencji KWP w Katowicach rozpoczął kampanię, którą wsparło 11 służb i instytucji wojewódzkich.
Tytułowa karta kalendarza z hasłem
kampanii. Na dole znajdują się loga
partnerów kampanii.
Fotografia przedstawia dorosłą kobietę przechodzącą z dzieckiem pod
zamkniętym szlabanem przejazdu
kolejowego.

Jednym z kluczowych aspektów
rozwoju dzieci oraz młodzieży jest
obserwacja, a następnie naśladowanie zachowań dorosłych będących
w ich bezpośrednim otoczeniu.
Naśladownictwo to przybiera często
postać dokładnego skopiowania zachowania dorosłego, a po wielu powtórzeniach może stać się u dziecka
zachowaniem trwałym. Dotyczy to
zarówno zachowań pozytywnych, jak
i negatywnych.
Dlatego też, bardzo ważnym kierunkiem zapobiegania patologiom oraz
dysfunkcjom społecznym, w tym
także o charakterze kryminalnym
czy demoralizacyjnym, jest zapewnienie warunków prawidłowego
rozwoju najmłodszych. Rozwoju na
różnych płaszczyznach, między innymi poprzez dostarczanie dzieciom
i młodzieży prawidłowych wzorców
zachowań ze strony dorosłych.
Mając to na uwadze, policjanci
Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach
wraz z wieloma partnerami, takimi
jak ROME „METIS” w Katowicach,
Komendą Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Katowicach,
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu

Drogowego, Śląskim Wodnym
O c h o t n i c z y m Po g o t o w i e m
Ratunkow ym, Górskim
O c h o t n i c z y m Po g o t o w i e m
Ratunkowym, Śląskim Oddziałem
Straży Granicznej w Raciborzu,
Służbą Ochrony Kolei, Regionalną
Dyrekcją Lasów Państwowych
w Katowicach, Wojewódzkim
Po g o t o w i e m R a t u n k o w y m
w Katowicach, Wojewódzkim
C ent r u m Pow i a d a m i a n i a
Ratunkowego w Katowicach oraz
Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska, postanowili
wspólnie wdrożyć do realizacji wojewódzką kampanię społeczną –
„Dzieci kopią dorosłych”. Przewrotny
tytuł tej inicjatywy zwraca uwagę na
problem złych zachowań dorosłych,
które są kopiowane przez dzieci, ale
również promuje ich zachowania pozytywne. Jednocześnie prowadzone
w ramach kampanii działania zachęcać będą młode osoby do reagowania
na postępowanie dorosłych i piętnowania ich negatywnych postaw.
W działania włączyć się mogą różne
podmioty społeczne i publiczne zainteresowane poprawą obecnej sytuacji.

Na cele kampanii powstał szereg
materiałów informacyjno-edukacyjnych, a jednym z nich jest dedykowany działaniom „Śląski Kalendarz
Profilaktyczny 2021”, w ramach
którego śląscy policjanci oraz wspomniane podmioty, za pomocą fotografii oraz krótkich opisów ukazują
najpopularniejsze z negatywnych za-

ul. Westerplatte 15,
42-400 Zawiercie
(pasaż naprzeciwko
LIDL/POLO MARKET)

chowań dorosłych, ale także wskazują
pozytywne wzorce do naśladowania.
Celem tej kampanii jest redukowanie
niewłaściwych zachowań prezentowanych przez dzieci i młodzież,
ale i dorosłych. Tych zwłaszcza zachowań, które bezpośrednio bądź
pośrednio stanowią zagrożenie dla
bezpieczeństwa i jego poczucia.

Jej adresatami są więc przede wszystkim dorośli, których ci młodsi obserwują na co dzień – członkowie
rodziny, opiekunowie, czy nauczyciele, a także inne osoby, które mogą
wpływać na kształtowanie wzorców
zachowań u najmłodszych. Drugą
grupą adresatów kampanii stanowią
dzieci i młodzież, wśród których
promowane będą zachowania pozytywne oraz prawidłowa reakcja na
niewłaściwe zachowania dorosłych
w ich otoczeniu.
v slaska.policja.gov.pl

Tel.: 733 444 233

M&M FIRANY ZAWIERCIE ZAPRASZA!
W sprzedaży:
• Firany polskich producentów z metra
WYPR
ZEDA
Ż
F
• Tkaniny zasłonowe oraz obrusowe
Z EKS IRAN
POZY
• Polskie pościele i prześcieradła
-30%CJI
do 20
.02
• Kołdry i poduszki Oferujemy:
• Art. Dekoracyjne
• Szycie firan i zasłon
• Szycie obrusów na wymiar
M&M FIRANY • Pomiar u klienta

KĄCIK KULINARNY

Karnawałowe przekąski z serem żółtym
Choć ser żółty przez większość roku króluje głównie na
naszych kanapkach, w tym wyjątkowym okresie, jakim jest
karnawał, warto pójść o krok dalej i przygotować pyszne
przekąski z tym ukochanym przez wielu z nas produktem.
Poniżej prezentujemy 3 proste przepisy, które podbiją podniebienia wszystkich amatorów sera żółtego!
Smakowe tortille:

•
•
•
•
•
•
•

3 placki tortilli
3 serki smakowe MSM Mońki: pieczarkow y, papr ykow y,
szczypiorkowy
sałata strzępiasta czerwona i zielona
czerwona papryka
szynka w plasterkach
suszone pomidory
szczypior
Przygotowanie:

Każdy placek tortilli posmarować innym serkiem smakowym. Na
serek położyć ulubione dodatki i ciasno zwinąć. Pokroić w trzycentymetrowe krążki i ułożyć na półmisku.

Ślimaczki z ciasta francuskiego

Chrupiące grzanki z papryką,
łososiem oraz serem żółtym

Składniki:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g szynki parzonej
200 g świeżych pieczarek
2 łyżki oleju
200 g sera podlaskiego MSM Mońki
150 g kapusty pekińskiej
4 sztuki pomidorów suszonych z oleju
pieprz do smaku
2 rolki (ok. 375 g każda) gotowego ciasta francuskiego
1 jajko
Przygotowanie:

Szynkę pokroić w drobną kostkę, pieczarki w plasterki i podsmażyć
na oleju, aż z pieczarek odparuje woda. Wystudzić, dodać starty ser,
suszone pomidory pokrojone w paseczki i drobno posiekaną kapustę.
Doprawić do smaku pieprzem i solą oraz dokładnie wymieszać.

Składniki:

•
•
•
•
•
•
•
•

2 pszenne bagietki
1 czerwona papryka
garść pokrojonych czarnych oliwek
dwa plastry wędzonego łososia
100 g startego sera żółtego Gouda MSM Mońki
łyżka oliwy
sól, pieprz, bazylia
świeże listki pietruszki do dekoracji
Przygotowanie:

Paprykę pokroić w cienkie paski. Bagietkę podzielić na małe kromki,
każdą z nich posmarować oliwą, ułożyć na blaszce i wstawić do rozNa płaty ciasta francuskiego równomiernie rozłożyć farsz, zwinąć grzanego piekarnika (200°C) na ok. 5 – 7 minut lub do uzyskania poi pociąć na parocentymetrowe krążki. Każdy posmarować roztrze- żądanej chrupkości. Na każdą kromkę nałożyć paprykę, pokrojonego
panym jajkiem i upiec w rozgrzanym piekarniku (ok. 180°C) na złoty w cienkie paski łososia oraz skrojone wcześniej oliwki. Doprawić solą,
pieprzem i bazylią, a na wierzch utrzeć żółty ser. Podawać udekorokolor.
wane listkiem świeżej pietruszki.
Podawać z ulubionym zimnym sosem np. czosnkowym.
Smacznego!
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POLICJA

Polub nas na Facebooku
i śledź zawsze aktualne informacje!

GwarekZawiercianski

SKUP AUT

Osobowe • Dostawcze
SKUP MOTOCYKLI QUADÓW

Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

POSZUKIWANY ROBERT KLESZCZ
Robert Kleszcz jest poszukiwany na podstawie listu gończego wystawionego przez Sąd Rejonowy w Zawierciu za kradzież. Ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzna
ma do odbycia karę pozbawienia wolności.
Robert Kleszcz ma 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie blond włosy i jasną cerę.
Na prawym ramieniu posiada tatuaż
Osoby znające miejsce pobytu poszukiwanego lub posiadające informacje mogące przyczynić się do jego zatrzymania, proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny z policjantami
Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu tel. 47 85 352 80, 47 85
352 55 lub z najbliższą jednostką Policji tel. 112. Informacje można przekazać także drogą
elektroniczną na adres e-mail: kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl lub za pomocą formularza „Powiadom nas”. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!

16-LATEK Z 2,7 PROMILA SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ
O ogromnym szczęściu może mówić 16-latek, który spowodował kolizję. Nie posiadając
uprawnień kierował osobowym oplem. Wjechał nim w przydrożny rów. Uszkodzenia pojazdu są poważne. Chłopiec nie odniósł żadnych obrażeń. Jak się jednak okazało był nietrzeźwy. Badanie wykazało 2,7 promila alkoholu w jego organizmie. Teraz o losie nieletniego
zdecyduje sąd rodzinny.
Wczesnym rankiem policjanci otrzymali informację o znajdującym się w przydrożnym rowie
w miejscowości Dobra samochodzie. Zgłoszenie to potwierdziło się. Jak się okazało oplem
kierował… 16 latek, który wjechał nim do rowu. Uszkodzenia pojazdu były poważne. Nastolatek na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń. Badanie stanu trzeźwości wykazało 2,7
promila alkoholu w jego organizmie. Z policyjnych ustaleń wynika, że nieletni bez wiedzy
rodziców zabrał samochód. Teraz o jego losie zadecyduje sąd rodzinny.

MaChina Paweł Bretner

WARSZTAT SAMOCHODOWY

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

POLICJACI ZATRZYMALI TRZECH PODRÓŻUJĄCYCH RAZEM MĘŻCZYZN.
KAŻDY Z NICH MIAŁ COŚ NA SUMIENIU…
Zawierciańscy policjanci zatrzymali do kontroli samochód. Podróżowało nim trzech mężczyzn, jak się okazało, każdy z nich miał coś na sumieniu. Kierowca był pod działaniem środków odurzających, pasażer posiadał przy sobie marihuanę, a trzeci mężczyzna był poszukiwany.
Zawierciańscy policjanci ustalili, że osoby podróżujące oplem mogą posiadać przy sobie
środki odurzające. Mundurowi zauważyli pojazd na ulicy Powstańców Śląskich w Zawierciu.
Tor jazdy wskazywał, że kierowca może znajdować się pod działaniem alkoholu lub innego
podobnie działającego środka. Policjanci zatrzymali do kontroli samochód, którym podróżowało trzech mężczyzn. Przypuszczenia mundurowych potwierdziły się. Badanie narkotesterem wykazało, że 20-letni kierowca wcześniej zażywał narkotyki. Ponadto stróże prawa
znaleźli przy 23-letnim pasażerze susz roślinny. Przeprowadzony test wykazał, że była to
marihuana, z której można było przygotować prawie 50 porcji. Trzeci mężczyzna również
miał coś na sumieniu. Jak się okazało, 20-latek był poszukiwany przez inną jednostkę Policji. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani.
Zarówno kierowca, jak i mężczyzna, który posiadał przy sobie środki odurzające, usłyszeli już zarzuty, do których się przyznali. O ich losie
zdecyduje wkrótce sąd.

KATOWAŁ MATKĘ - TRAFIŁ DO ARESZTU
Zawierciańscy policjanci zatrzymali 22-latka, który znęcał się nad swoją matką. 57-letnia
mieszkanka Poręby była bita, kopana i duszona. Ponadto jej syn z nożem w ręku groził, że ją
zabije. Najbliższe trzy miesiące oprawca spędzi w areszcie.
Tragedia 57-letniej kobiety rozgrywała się w domowym zaciszu, a oprawcą okazał się jej
22-letni syn. Młody mężczyzna wszczynał awantury i niszczył sprzęt gospodarstwa domowego. Niejednokrotnie bił i kopał swoją matkę, dusił ją i jej ubliżał. Agresor groził też pozbawieniem życia, używając do tego noża. Mężczyzna został już zatrzymany. Sąd zadecydował
o jego tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe trzy miesiące młody oprawca spędzi za kratami. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy!

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

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 r., również policjanci
mają możliwość wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy będą mogły być wydane łącznie i będą natychmiast wykonalne.
Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:
•

podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;

•

w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą
przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem
ustawowych obowiązków).

NIE BYŁ BIERNY! ZAREAGOWAŁ NA NIETRZEŹWEGO KIEROWCĘ
Nie reagujesz – akceptujesz. Z takim założeniem nie zgodził się 44-latek. Mężczyzna nie zaakceptował zachowania 34-latka, który na podwójnym gazie kierował fiatem punto. Jak się
okazało mieszkaniec powiatu zawierciańskiego w swoim organizmie miał ponad 2,6 promila
alkoholu. Nie posiadał też uprawnień do kierowania pojazdami.
Godną naśladowania postawą wykazał się 44-latek. Mężczyzna widział, jak osobowy fiat
wjechał na chodnik, uderzył w stojący znak drogowy, a następnie odjechał na pobliski
parking, gdzie się zatrzymał. Mieszkaniec województwa opolskiego nie zbagatelizował sytuacji. Podszedł do zaparkowanego pojazdu. Interweniujący mężczyzna przypuszczał, że
siedzący za kierownicą jest pijany i gdy ten próbował uciekać, zatrzymał go. Wezwani na
miejsce policjanci skontrolował stan trzeźwości mieszkańca powiatu zawierciańskiego. Jak się okazało 34-latek miał w organizmie ponad
2,6 promila alkoholu. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz kierowca fiata odpowie nie tylko za popełnione
wykroczenia, ale także za przestępstwo, którego się dopuścił.

Przypominamy!

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Pamiętaj! Nie reagujesz - akceptujesz! Nie bądź bierny! Reaguje na pijanego kierowcę!
Być może od Twojej reakcji będzie zależeć czyjeś życie!

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

Firma EFEKT

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 519 575 126

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 - 2000 - tel. 609 31 99 66
www.luxomat.pl
serwisluxomat@gmail.com

Informacje
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DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE
DATA

ADRES

28.01 – 29.01

TELEFON

Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1

30.01 – 31.01

32 672 10 44

HURTOWNIA Z PRODUKTAMI
DO STYLIZACJI PAZNOKCI

ZAWIERCIE, ul. Marszałkowska 4

e-mail: glam.nailbar@wp.pl

737 163 949

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 672 17 90

1.02 – 2.02

Apteka Plus ul. Polska 46B

32 671 28 19

3.02 – 4.02

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

800110110

5.02 – 6.02

Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10

32 672 11 54

7.02 – 8.02

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

800110110

9.02 -10.02

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15

32 646 62 35

11.02 – 12.02

Apteka Cefarm 36,6
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

32 674 20 09

13.02 – 14.02

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16

800110110

15.02 – 16.02

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

800110110

17.02 – 18.02

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 672 19 64

19.02 – 20.02

Apteka ul. Reymonta 1

32 670 78 21

Dezynfekujemy: biura, hotele, szkoły, mieszkania
i domy, lokale po zmarłych, karetki, autobusy, itp.

21.02 – 22.02

Apteka Dbam o Zdrowie
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

800110110

TEL.: 507-161-918

23.02 – 24.02

Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4

32 733 30 88

25.02 – 26.02

Apteka Cefarm 36,6
ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 670 01 61

27.02 – 28.02

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 670 22 22

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

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

WYBIELANIA

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ
poprzez zamgławianie ULV

Wirusy COVID, Bakterie, Grzyby, Drożdże

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.

WIKBUD

• 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

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

SCHODY
I PARKIETY
Z DREWNA

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

Kompleksowa obsługa w zakresie
usług księgowych i płacowych.
Księgowość: Świadczymy usługi dla małych i ś rednich
przedsiębiorstw, spó łek prawa cywilnego i handlowego,
indywidualnych osó b �izycznych.

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

Kadry i płace: Zapewniamy Pań stwu kompleksową
obsługę kadrowo-płacową.

Reprezentujemy Pań stwa przed organami kontroli: ZUS,
Urzędem Skarbowym, Państwowej Inspekcji Pracy.

ANDSOUR Sp. z o. o.

ul. Borowe Pole 69, 42-400 Zawiercie, tel.: (32) 670 35 20, e-mail: biuro@andsour.eu

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
Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

510 190 038

Centrum Pogrzebowe Kaliński
Kompleksowa obsługa pogrzebów
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 28, 42-400 Zawiercie
Całodobowo: tel. 780 121 163 • 780 151 866
www.kalinski24.pl

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

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

Nasza strona internetowa: www.andsour.eu

@AndsourKsiegowoscKadryPlace

Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

REKLAMA JUŻ OD 60 ZŁ BRUTTO
☎ 698 805 242

„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
CIĄGOWICE

Sprzedaż • Serwis • Wymiana

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

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

znajdź nas na

Facebooku

Zapraszamy do autoryzowanej
stacji obsługi akumulatorów

MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

Ciągowice, ul. 1 Maja 40
tel. 32 671-90-41 • tel. kom. 502-034-851
www.startbat.pl

Czynne:

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

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

Godziny otwarcia:

tel. 603 387 695

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

USŁUGI ZWYŻKĄ

Atrakcyjne
ceny!

21
metrów

+48 608 394 729
+48 519 595 668

500 200 941

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

Tel.: 502 439 059

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

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

www.ogrodzeniaarmet.pl

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

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

500 200 941

500941
200 941
500 200

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

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

SYN_OPTYK

