
Obszar gmin, miast i wsi: Biskupice, Chruszczobród, Ciągowice, Dzibice, Dzwono-Sierbowice, Dzwonowice, Fugasówka, Grabiec, IRZĄDZE, Kiełkowice, Kleszczowa, Kostkowice, KROCZYCE,  
Lgota Murowana, ŁAZY, Niegowonice, OGRODZIENIEC, Parkoszowice, PILICA, Podlesice, Podzamcze, PORĘBA, Pradła, Rokitno Szlacheckie, Rudniki, Siedliszowice, Sierbowice, Smoleń, Sokolniki, 
SZCZEKOCINY, Szypowice, Turza, Udórz, Wierbka, WŁODOWICE, Zawada Pilicka, ZAWIERCIE, Zarzecze, Złożeniec, ŻARNOWIEC.

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

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

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

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

tel. 669 502 000
inż. ŁUKASZ JANECZEK

42-400 ZAWIERCIE , ul. Łośnicka 12

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

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

SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO

OD 23 LAT!!!

tel: 733 749 921

Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

optyk.ogrodzieniec
polub nas na 2021

NOWA KOLEKCJA

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

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

Umów się z agentemPZU

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

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

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

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

PRODUCENT DACHÓW
• BLACHY TRAPEZOWE

• BLACHODACHÓWKI

• OBRÓBKI DEKARSKIE

• RYNNY

• AKCESORIA

• TRAPEZOWANIE BLACH

• OBMIARY DACHÓW

• WŁASNY TRANSPORT

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

Grabiec 27
42-445 Szczekociny
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ROZPOCZYNAMY KOLEJNY PROJEKT  
REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE

15 lutego 2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Jacek Lipa podpisał umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 
647031 S w Szczekocinach” z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR sp. 
z o.o., Pawłów 100, 27-225 Pawłów.
W wyniku realizacji zadania zo-
stanie rozbudowana droga gminna 
obejmująca ciąg ulic: Cmentarną, 
Przemysłową i Mleczarską. Łączna 
długość rozbudowy drogi 1220 m. 
W ramach inwestycji powstaną 
nowe chodniki, nowe parkingi k. 
cmentarza parafialnego, dostosowana 
zostanie m. in. szerokość jezdni w ul. 
Cmentarnej z 5,00 m do 6,00 m na 
pełnej podbudowie.
Umowa obejmuje w szczególności:
• opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem 
niezbędnych opinii, uzgodnień 
oraz uzyskanie decyzji 
o zezwoleniu na realizacje 
inwestycji drogowej (ZRID), 
a także uzyskanie innych 
decyzji administracyjnych 
niezbędnych do zrealizowania 
zadania inwestycyjnego,

• wykonanie robót budowlanych 
w oparciu o dokumentację 

projektową 
opracowaną przez 
Wykonawcę 
robót, 
Specyfikacji 
Technicznej 
Wykonania 
i Odbioru Robót 
Budowlanych 
(STWiORB) 
oraz odpowiednie 
przepisy prawa,

• prowadzenie nadzoru 
autorskiego przy 
realizacji zadania.

Planowana inwestycja obejmuje ciąg 
ulic: Cmentarnej, Przemysłowej 
i Mleczarskiej w Szczekocinach.
To strategiczny ciąg komunikacyjny 
dla głównego okręgu przemysłowego 
naszego miasta. Droga gminna nr 
647031 S łączy drogę krajową DK 
78 z drogą krajową DK 46.

Projekt jest złożony i wymaga mię-
dzyinstytucjonalnych uzgodnień 
m. in. z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad w Katowicach 
z uwagi na projektową aktualnie ob-
wodnicę naszej Gminy.
Będzie bezpieczniej i wygodniej.
„Czujemy biznes i chcemy go wspie-
rać.To najlepszy moment na kon-
kretne działania naszego samorządu” 
- komentuje krótko Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczekociny Jacek Lipa.

 v szczekociny.pl

101 lat Pani Zofii Otok
Dnia 22 lutego 2021 r. Pani Zofia Otok z Żarnowca 
obchodziła 101 urodziny. Z tej okazji wizytę Jubilat-
ce złożyli: Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina, 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Czech oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Żarnowiec Eugeniusz 
Kapuśniak.
W imieniu całej lokalnej społeczności na ręce Szanow-
nej Jubilatki złożono list gratulacyjny, kwiaty i kosz 
upominkowy. Pani Zofii gratulujemy pięknego jubile-
uszu. Na kolejne dni i lata życzymy wszelkiej pomyślno-
ści, dużo zdrowia, spokoju oraz pogody ducha.

zarnowiec.pl

HURT - DETAL

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

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

Kolormax Zawiercie- sprawdź aktualne promocje!

FARBY / LAKIERY
PODKŁADY / EMULSJE

SILIKONY / SPRAYE

AKCESORIA
LAKIERNICZE I MALARSKIE

KOSMETYKA SAMOCHODOWA

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

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

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

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Piątek od 800 do 1900

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

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

NAPEŁNIANIE
BALONÓW HELEM

POCZTA KWIATOWA
Zamów kwiaty

z dowozem
tel.: 504 853 998

Informacje
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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

Sklep internetowy otwarty całą dobę www.motogop.pl

AUTO
SERWIS

Zawiercie ul. Myśliwska 76,
Tel: 601-655-504

Zapraszamy w dni powszednie od 8:00 do 16:00

www.wymianasilnikow.pl

Upamiętniono 77. rocznicę pacyfikacji Ryczowa
Składamy kwiaty, zapalamy, znicze, wspominamy, słuchamy opowieści pełnych łez, 
cierpienia i bólu, odległych o kilkadziesiąt lat. Niezawodnie, rok w rok.21 lutego 1944 
roku to czarna data w historii Ryczowa – data, która przyniosła zło, ból…i łzy. 
W odwecie za działalność party-
zancką Niemcy otworzyli ogień do 
grupy mężczyzn. 12 mieszkańców 
wsi zginęło na miejscu, pozostałych 
zabrano na posterunek żandarme-
rii do Pilicy. Tam w ciągu dwóch 
dni zmarły kolejne trzy osoby. 
Pozostałych wysłano do obozu 
koncentracyjnego w Płaszowie pod 
Krakowem. Żaden z zamordowa-
nych wówczas mężczyzn nie prze-
kroczył 40 roku życia. Większość 
to dwudziestolatkowie, którzy 
pozostawili maleńkie dzieci, a ci, 
którzy jeszcze nie założyli rodzin, 
osierocili zapracowanych rodziców. 
Niewyobrażalna tragedia…
W skromnej oprawie, bez tradycyj-
nego przemarszu i z zastosowaniem 

środków ostrożności odbyło się te-
goroczne wspomnienie tragicznych 
wydarzeń. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą w Kościele pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Ryczowie, którą odprawił 
ks. Andrzej Ciesielski. Następnie 
część uczestników udała się pod po-
mnik, gdzie złożono kwiaty. W wy-
darzeniu uczestniczyli – Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
– Anna Pilarczyk, Radna Rady 
Powiatu Zawierciańskiego i za-
razem Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec – Maria Milejska, 
Przedstawiciele Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu – Wanda Bednarz, 
Beata Jakacz, Jerzy Janoska, Sołtys – 
Leszek Janus, Orkiestra Dęta OSP 
Ryczów, Jednostka OSP z Ryczowa 

oraz Mieszkańcy. W tym dniu 
miejsce pamięci było odwiedzane 
również przez przedstawicieli 
Szkoły Podstawowej w Ryczowie, 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Zawierciańskiej, turystów, prze-
wodników, historyków, wszystkich, 
którym pamięć o tragicznych wy-
darzeniach jest szczególnie bliska.

 v ogrodzieniec.pl

W Porębie pojawiły się dwa niezwykłe serca
Ogromne i oczywiście czerwone. Pod Miejskim Ośrodkiem Kultury w Porębie oraz 
w centrum naszego miasta pojawiły się niezwykłe serca. W ten sposób miasto zbiera 
nakrętki, które spełnią ważne marzenia.
Zwykle wyrzucamy je do kosza. 
Dobrze, jeśli do pojemnika przezna-
czonego na plastiki. Wówczas na-
krętki - bo o nich tutaj mowa - trafiają 
do recyklingu i dostają nowe życie. 
Można zrobić z nich jednak jeszcze 
lepszy pożytek. 
Jaki? - Zebrane w odpowiedniej ilo-
ści trafiają do firm, które w zamian 
za nakrętki przekazują fundusze na 
rzecz osób potrzebujących. Głównie 
leczenia, rehabilitacji lub sprzętu 
medycznego, na przykład wózka in-
walidzkiego - tłumaczą przedstawi-
ciele Urzędu Miasta w Porębie, który 
zdecydował się wziąć udział w akcji 
zbierania plastikowych nakrętek. 

W naszym mieście znajdziemy dwa 
serduszka do tego służące. W każdym 
z nich zmieści się około 700 litrów pla-
stikowych nakrętek. Jedno serduszko 
stanęło na placu przy Miejskim 
Ośrodku Kultury, niedaleko fontanny. 
Drugie w centrum Poręby, przy sklepie 
Biedronka.serce2
- Teraz każdy z nas może łatwo i bez 
wysiłku wspomóc osoby potrzebujące. 
Nie ma chyba prostszego sposobu na 
pomaganie - mówi burmistrz Poręby 
Ryszard Spyra i zachęca do zbierania 
nakrętek.
Wystarczy, że nakrętki z butelek po 
wodzie mineralnej czy innych napo-
jach zbierać będziemy do woreczka 

u siebie w domu, a gdy ten będzie już 
pełny, zawartość wrzucimy do meta-
lowego, czerwonego serca.
Takich pojemników w naszych wo-
jewództwie znajdziemy więcej. Kilka 
z nich stanęło m.in. na terenie po-
bliskiego Zawiercia, w Podzamczu, 
Szczekocinach czy w Dąbrowie 
Górniczej.

 v umporeba.pl

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

NAPRAWA GŁOWIC
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.

Tel. 884-096-113

Informacje
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Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US
15 lutego br. rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skar-
bowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. 
Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
Na złożenie zeznania i rozliczenie się 
z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 
2021 r.Podatnicy, którzy skorzystają 
z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć 
na łatwiejsze rozliczenie rocznego 
podatku. Przygotowane przez KAS 
deklaracje PIT będą uwzględniać 
ulgę na dzieci czy zwolnienie z PIT 
dla osób do 26. roku życia. Wszyscy, 
którzy złożą PIT elektronicznie, 
w tym przez usługę Twój e-PIT, 
otrzymają zwrot podatku w skróco-
nym czasie 45 dni
Krajowa Administracja Skarbowa 
przygotowała podatnikom ich ze-
znania roczne na podstawie posiada-
nych przez siebie danych. W usłudze 
Twój e-PIT są najczęściej wypeł-
niane zeznania roczne, czyli PIT-37 
i PIT-38.
Osoby, które nie prowadzą działal-
ności gospodarczej, mogą skorzystać 
z zeznań przygotowanych na formu-
larzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia 
udostępnione w usłudze trzeba jed-
nak samemu będzie uzupełnić o dane 
dotyczące przychodów z działalności 
gospodarczej oraz działów specjal-
nych produkcji rolnej).
Dostępne będzie również oświad-
czenie o przekazaniu 1% podatku 
organizacji pożytku publicznego 
czyli PIT-OP.

Ważne terminy

Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy 
mogą zweryfikować i zmodyfiko-
wać lub zatwierdzić swoje rozliczenia 
w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS 
automatycznie zaakceptuje zeznania 
PIT-37 i PIT-38, które przygotowała 
na podstawie podsiadanych danych. 

Dzięk i temu PIT 
będzie złożony w ter-
minie nawet jeżeli po-
datnik nie podejmie 
żadnych działań.
Zeznanie PIT-28 za 
2020 r. można składać 
w usłudze Twój e-PIT 
do 1 marca 2021 r.
Rozliczenie roczne 
PIT-28 i PIT-36 
(w przeciwieństwie 
do rozliczenia PIT-37 
i PIT-38), nie zostanie automatycz-
nie zaakceptowane z upływem 30 
kwietnia 2021 r. Należy pamiętać, 
aby sprawdzić i uzupełnić to rozli-
czenie, a następnie je zaakceptować 
i pobrać Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru (UPO).

Jak korzystać z usługi 
Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wy-
łącznie przez e-Urząd Skarbowy, na 
stronie podatki.gov.pl.
Z a logow a n ie  do  e -Ur z ę du 
Skarbowego (e-US) Prof i lem 
Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub 
poprzez bankowość elektroniczną, 
umożliwia korzystanie z usługi Twój 
e-PIT.
Do samej usługi będzie można za-
logować się także danymi podatko-
wymi podając:
• PESEL (albo NIP 

i datę urodzenia),
• kwotę przychodu 

z rozliczenia za 2019 r.
• kwotę przychodu z jednej 

z informacji od płatników 

za 2020 r. (np. z PIT-11 od 
pracodawcy) i potwierdzając 
kwotą nadpłaty/podatku do 
zapłaty z rozliczenia na 2019 r.

Podatnicy, którzy otrzymali infor-
mację od organu rentowego (PIT-
40A) i w 2019 r. nie rozliczali się 
samodzielnie, powinni podać kwotę 
nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.
W niedalekiej przyszłości plano-
wane jest uruchomienie logowania 
do e-Urzędu Skarbowego i usługi 
Twój e-PIT też przez aplikację 
mObywatel.
Podatnik korzystający z usługi może 
uzupełnić zeznanie przygotowane 
dla niego przez KAS i uwzględ-
nić przysługujące mu odliczenia 
np. darowizny, w tym te związane 
z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, 
ulgę na Internet, ulgę termomoder-
nizacyjną, wpłaty na indywidualne 
konto zabezpieczenia emerytalnego 
(IKZE) czy odliczenie wydatków 
mieszkaniowych.
Może też zadeklarować przekaza-
nie 1% swojego podatku dla dowol-

nie wybranej Organizacji Pożytku 
Publicznego.
W usłudze Twój e-PIT podatnicy, 
którym z rozliczenia PIT wynik-
nie podatek do zapłaty, będą mieli 
wskazany swój mikrorachunek po-
datkowy tak, by wygodnie dokonać 
płatności online.
W przypadku, gdy zeznanie z któ-
rego wynika podatek do zapłaty 
zostanie zaakceptowane automa-
tycznie, urząd skarbowy do 31 maja 
2021 r. wyśle podatnikowi informa-
cje o kwocie podatku do zapłaty.
Twój e-PIT działa przez całą dobę 
i można z niego korzystać na do-
wolnym urządzeniu podłączonym 
do internetu.
Oprócz rozliczenia rocznego PIT 
w usłudze Twój e-PIT, podatnicy 
mogą korzystać również z systemu 
e-Deklaracje.
Wszelkie informacje związane z roz-
liczeniem podatku PIT za 2020 r., 
podatnicy znajdą na stronie podatki.
gov.pl w dedykowanej zakładce: 
Twój e-PIT.

• 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 ok. 300 m kw trzy
kondygnacje, budowany i

wykończony z solidnych materiałów,
do zamieszkania, posiada trzy
niezależne wejścia, położony na
9 arowej działce w Kluczach.

Cena: 550 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
dom ok. 170m kw, dwie

kondygnacje plus poddasze do
adaptacji, podpiwniczony, do
zamieszkania, położony na

malowniczej, dużej 26 arowej
działce w Osieku.
Cena: 480 tys. PLN

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
dom ok. 200 m kw, III kondygnacje,
z dwoma niezależnymi wejściami,
stan surowo zamknięty, położony w
atrakcyjnym miejscu w Chechle z
dużą 44 a w pełni budowlaną

działką oraz 62 a roli.
Cena: 550 tys. PLN

Miejsce
naTwoją

nieruchomość

DO SPRZEDANIA
działka 35 a z czego 10,6, a to działka budowlana,

pozostały 25 a fragment to las. Działka ma kształt zbliżony
do prostokąta, dojazd drogą asfaltową, z dostępem do

mediów: gaz, prąd, woda, położona w spokojnym miejscu
w miejscowości Ryczówek.

Cena: 135 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka 30 a z czego 7,5, a to cześć budowlana,

pozostały 22 arowy fragment to las. Działka ma kształt
trapezu, częściowo ogrodzona, dojazd drogą asfaltową, z
dostępem do mediów: gaz, prąd, woda, położona w

spokojnej okolicy w miejscowości Ryczówek.
Cena: 130 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka 38 a, z czego budowlana

ok. 8 a, pozostała część to zieleń nieurządzona, dojazd drogą
asfaltową, pierwsza linia zabudowy, z dostępem do mediów:

gaz, prąd, woda, usytuowana w cichej i malowniczej
miejscowości Rodaki.
Cena: 125 tys. PLN

Kasa w UM  
otwarta od 1 marca

KRUS: Wymiar składki  
na ubezpieczenie zdrowotne 

od 1 kwietnia 2021 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
informuje, że przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie 
z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 
r. wynosiło 5 656,51 zł.
W związku z powyższym od 1 
kwietnia 2021 r. wymiar składki 
na ubezpieczenie zdrowotne za:
• domowników w gospodar-

stwach rolnych stanowiących 
samoistne działy specjalne 
produkcji rolnej,

• pomocników rolnika
stanowić będzie 170 zł miesięcz-
nie (tj. 9% od kwoty podstawy 
wymiaru stanowiącej 33,4% 

przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw, w czwartym kwartale 
roku poprzedniego, włącznie 
z wypłatami z zysku).

Reklama
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Taksacja  
terenowa lasów

Wójt Gminy Irządze informuje, iż powiat zawier-
ciański przeprowadza w terminie od 1.01.2021 
r. do 15.04.2021 r. terenową taksacje lasów 
stanowiących własność osób fizycznych poło-
żonych w obrębach sołectw Gminy Irządze. 
Celem taksacji będzie opis 
i ocena istniejącego drzewo-
stanu pod względem wieko-
wym i gatunkowym. Pracami 
będą objęte lasy i grunty leśne 
wykazane w rejestrze ewidencji 
jako leśne (Ls). Po wykonaniu 
taksacji i opracowaniu pro-
jektów uproszczonych planów 
urządzenia lasów, zostaną one 
przesłane do Urzędu Gminy ce-
lem przedłożenia właścicielom 
lasów, zgodnie z art.21 ust.4 
Ustawy o Lasach z dnia 28 
września 1991 roku (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1463 ze zm.)  
Zgodnie z Ustawą o Lasach, 
projekt uproszczonego planu 
urządzenia lasu wykłada się do 
publicznego wglądu na okres 60 
dni w siedzibie Urzędu Gminy. 
O wyłożeniu projektu uprosz-
czonego planu urządzenia lasu 
wójt informuje pisemnie wła-
ścicieli lasów, z zaznaczeniem, 
że uproszczony plan urządzenia 
lasu będzie podstawą nalicze-
nia podatku leśnego.  W termi-
nie 30 dni od daty wyłożenia 
projektu uproszczonego planu 
urządzenia lasu, zaintereso-
wani właściciele lasów mogą 
składać zastrzeżenia i wnioski 
w sprawie planu. Starosta wy-

daje decyzje w sprawie uznania 
lub nieuznania zastrzeżeń lub 
wniosków.  Po upływie 30 dni 
od daty wyłożenia Wykonawca 
zwróci się do Urzędu Gminy 
o przekazanie ewentualnych 
wniosków i zastrzeżeń do 
planów. Oryginały zastrzeżeń 
do planów należy przekazać 
do Starostwa Powiatowego. 
Po rozpatrzeniu wniosków, 
we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym, uznane zastrze-
żenia zostaną uwzględnione 
w ostatecznej wersji planów. 
Taksacje terenową lasów będzie 
wykonywać, na zlecenie po-
wiatu zawierciańskiego, firma 
Taxus UL Sp. z o.o. 

 v www.irzadze.pl

KOMPOSTOWANIE? CZEMU NIE?  
JAK ZACZĄĆ? NAJLEPIEJ OD RAZU!

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym 
zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to 
około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 
95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. 
Kompost jest źródłem naturalnego, 
darmowego nawozu, który możemy 
wykorzystać do użyźnienia gleby 
w ogrodzie czy w doniczkach.

Kompostownik można kupić 
albo zrobić samemu.

Gotowy kompostownik ogrodowy 
można kupić w sklepie lub mar-
kecie ogrodniczym. Sprawdza się 
zwłaszcza w małych ogrodach, 
gdzie nie powstaje dużo odpadów 
biodegradowalnych.
Drewniany kompostownik o budo-
wie ażurowej można wykonać sa-
modzielnie z desek lub zaimpregno-
wanych belek, ułożonych tak, aby 
zapewnić dostęp powietrza do warstw 
kompostu.
Kompostowanie w pryzmie to naj-
prostszy sposób kompostowania, 
polega na układaniu warstwami ma-
teriałów biodegradowalnych.
Kompostownik zakładamy od wio-
sny do jesieni, przy dodatnich tem-
peraturach. Miejsce przeznaczone 
na kompostownik powinno być osło-
nięte od wiatru i zacienione. Miejsce, 
które wybierzemy powinno być nieco 
wzniesione, aby woda opadowa nie 
zalewała powstającego kompostu. 
Świetnym rozwiązaniem jest uloko-
wanie kompostownika w bezpośred-
nim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest 
naturalną barierą dla zapachów po-
wstających podczas procesu rozkładu 
substancji organicznych.
Najprostszym rozwiązaniem jest 
gotowy kompostownik ogrodowy 

z tworzyw sztucznych. Układa się 
w nim warstwami zgromadzony 
wcześniej materiał lub dokłada na 
bieżąco. Najlepiej sprawdza się w ma-
łych ogrodach, gdzie nie powstaje 
dużo resztek roślinnych.
Kompostownik drewniany można 
wykonać z desek lub okorowa-
nych i zaimpregnowanych belek. 
Zaczynamy od wkopania w ziemię 
czterech elementów narożnych, po 
czym na przemian układamy deski 
poziome. Między deskami należy po-
zostawić wąskie szpary, aby zapewnić 
odpowiednią wentylację, niezbędną 
do powstawania kompostu.
Budowę kompostownika w pryzmie 
rozpoczynamy od ułożenia warstwy 
połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), 
zaczynając od najgrubszych. Dzięki 
temu uzyskamy tzw. warstwę dre-
nażową. Jest to także swoisty system 
wentylacyjny, bez którego powsta-
wanie kompostu jest niemożliwe. 
Po ułożeniu gałęzi należy wysypać 
warstwę materiału, który będzie po-
chłaniać wodę wymywającą z górnych 
warstw substancje mineralne. Można 
zastosować do tego ziemię ogrodową, 
torf, słomę lub stary, częściowo rozło-
żony już kompost. Powyżej będziemy 
układać odpady biodegradowalne, 
przekładane ziemią ogrodową, 
drobno rozkruszoną gliną lub iłem. 
Dobrze jest też dodawać na początek 
nieco gotowego kompostu. Gdy pry-
zma osiągnie wysokość ok. 120 cm 
(jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy 
ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę 

należy regularnie podlewać wodą 
lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną 
z pokrzywy, rumianku i krwawnika. 
Istotne jest także przerzucanie kom-
postu – dzięki temu proces rozkładu 
materii przyspiesza. Na zimę pryzmę 
trzeba okryć materiałem izolacyj-
nym, aby umożliwić dalszy rozkład 
materiału.
Co wrzucamy do kompostownika? 
Większość odpadów kuchennych 
i ogrodowych, takich jak: resztki 
owoców i warzyw, resztki roślinne, 
rozgniecione skorupki z jaj, fusy 
z kawy i herbaty, gałązki żywopło-
tów, ziemię z doniczek i skrzynek, 
przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną 
trawę, nadziemne części chwastów, 
niezadrukowany papier (papier śnia-
daniowy, chusteczki, serwetki, tek-
tura itp.), a także słomę i siano. Nie 
wrzucamy do kompostownika mię-

snych odpadów kuchennych i kości, 
zainfekowanych roślin ogrodowych, 
gruzu czy śmieci z odkurzacza.
Dojrzewanie kompostu trwa zwykle 
około 18 miesięcy (w kompostowni-
kach z tworzyw sztucznych proces ten 
można skrócić nawet do 2 miesięcy). 
Dojrzały kompost ma jednolitą struk-
turę i zapach świeżej ziemi. Można 
go bez ograniczeń wykorzystywać do 
użyźniania gleby. Stosowanie kom-
postu nie grozi przenawożeniem ani 
zatruciem środowiska, jak to może 
mieć miejsce w przypadku nawozów 
sztucznych czy obornika. Dzięki sto-
sowaniu kompostu uboga w składniki 
odżywcze i mineralne gleba staje się 
żyzna, bogata w humus i urodzajna, 
a my możemy cieszyć się jej plonami. 

 v szczekociny.pl

ZAKRES
WYKONYWANYCH BADAŃ:

- samochód osobowy
- samochód ciężarowy

- autobus
- traktor
- motocykl

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

ZAKRES
WYKONYWANYCH BADAŃ:

- samochód osobowy
- samochód ciężarowy

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

- motocykl

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

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

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

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

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

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

USŁUGI ROZSIEWU
pylistych i granulowanych
nawozów wapiennych
TEL: 606 322 291

Informacje
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Jedzenie dla zrównoważenia emocji? Tak, ale mądrze!
To, co jesz i pijesz, wpływa nie tylko na to, jak wyglądasz, ale także na to, co czujesz. Emocje są naturalną 
częścią życia. Modyfikacja diety może spowodować zmiany w naszych mózgach, z kolei to ma wpływ na 
nastrój i emocje, których doświadczamy. Przyjrzymy się niektórym emocjom i zobaczmy, jakie proste 
zmiany można wprowadzić do swojej diety, aby zachować równowagę emocjonalną. 

Wahania nastroju

Pokarmy, które są dobrym źródłem rozpuszczalnego błon-
nika, świetnie pomagają złagodzić wahania nastroju. Włącz 
do diety więcej brązowego ryżu, owsa, jabłek, marchwi i fasoli. 
Wymienione składniki pomagają spowolnić wchłanianie cukru 
do krwi, co oznacza, że wyeliminują nagły wzrost jego poziomu. 
Zastanów się także, czy masz odpowiednią podaż witaminy D - 
pochodzi z ekspozycji na słońce, a także z jaj, sera (np. sera Gouda 
od MSM Mońki) i ryb. 

Stany depresyjne

Jeśli czasami doświadczasz smutku lub podobnych emocji, zwe-
ryfikuj, ile kwasów tłuszczowych omega 3 dostarczasz swojemu 
organizmowi. Dobrym źródłem kwasów tłuszczowych omega 3 
są: siemię lniane (pamiętaj o zmieleniu nasion, ponieważ są one 
eliminowane z organizmu bez wchłaniania dobrych składników, 
jeśli są spożywane w całości), orzechy włoskie, awokado i pro-
dukty pełnoziarniste. Niektóre badania wykazały również związek 
między stanami depresyjnymi a niskim spożyciem kwasu folio-
wego. Znajdziemy go w orzechach, owocach, warzywach (w szcze-
gólności ciemnolistnych warzywach) i roślinach strączkowych. 

Smutek

Smutek jest normalną emocją. Dbaj o siebie, pozwól sobie na 
odczuwanie emocji. W swojej diecie zdecyduj się na tzw. comfort 
food. A co kryje się pod tym tajemniczym określeniem? To po 
prostu jedzenie przynoszące komfort psychiczny. Co istotne, dla 
każdego z nas może to być coś innego. Dla jednej osoby będą to 
potrawy przywołujące miłe wspomnienia, a dla innych produkty 
z czekoladą lub kremem orzechowym. 

Niepokój

Jeśli regularnie odczuwasz niepokój, zweryfikuj, ile w Twojej 
diecie znajduje się żelaza i witamin z grupy B. Źródła żelaza 
obejmują: ciemnozielone warzywa liściaste (jarmuż, szpinak, 
boćwina), suszoną fasolę, ciecierzycę i soczewicę, tofu, komosę 
ryżową i groszek. Upewnij się, że w tym samym czasie uwzględ-
niasz również źródła żywności bogate w witaminę C (żelazo jest 

lepiej wchłaniane przez organizm, gdy spożywasz pokarmy za-
wierające witaminę C - pomyśl o włączeniu papryki, brokułów 
i większości owoców). Jeśli chodzi o witaminy z grupy B, staraj 
się regularnie jeść takie rzeczy, jak: sery, produkty pełnoziarniste, 
orzechy, zielone warzywa liściaste i brokuły. 
- Sery dojrzewające są bardzo dobrym źródłem witaminy B12. 
A wszystko to za sprawą procesu ich dojrzewania. W trakcie niego 
namnażają się specjalnie dodane do sera bakterie, które produkują 
B12. W efekcie otrzymujemy produkt, którego już 100g zapewnia 
zalecaną dzienną dawkę do spożycia (1-5 mikrogramów) – tłuma-
czy Ewa Polińska z MSM Mońki.

Napięcie i stres

Zaburzenia związane ze stresem obejmują trudności w zasypia-
niu, bóle głowy, problemy z brzuchem, a także choroby serca. 
Wyeliminuj lub zredukuj kofeinę, alkohol, sztuczne słodziki, sól, 
nabiał, mięso (zwłaszcza przetworzone mięso, takie jak szynka, 
bekon itp.) i wysoko przetworzoną żywność. Jednocześnie zwiększ 
ilość żelaza w diecie. Jeśli myślisz, że jesz dużo źródeł pokarmu 
bogatego w żelazo, sprawdź, czy spożywasz również wystarczającą 
ilość owoców i warzyw oraz źródeł witaminy C, ponieważ nasz 
organizm potrzebuje jednego, aby móc wchłonąć drugie. 

Zmęczenie

Krok pierwszy – sprawdź, kiedy je odczuwasz - czy może po 
zjedzeniu określonych produktów? Zastanów się również, czy 
wysypiasz się wystarczająco dobrze? Osoby stosujące diety nisko-
-węglowodanowe mogą częściej odczuwać zmęczenie, więc może 
być konieczne zwiększenie ilości spożywanych węglowodanów. 
Zastanów się, jakie węglowodany spożywasz i wybierz zdrowszą 
wersję - na przykład produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, 
owoce i warzywa. 

Ogólne wskazówki żywieniowe

Aby zachować równowagę emocjonalną, najlepiej jest zmniejszyć 
(lub wykluczyć) spożycie soli, cukru, kofeiny, alkoholu oraz wyeli-
minować wszystkie przetworzone produkty spożywcze. W szcze-
gólności zimową porą ciepłe jedzenie może bardziej wspierać 

nasz organizm, dlatego gotuj domowe zupy, gulasze i potrawy 
zawierające pełnoziarniste produkty (takie jak brązowy ryż lub 
kaszę gryczaną). Upewnij się także, że pijesz wystarczającą ilość 
wody - woda o temperaturze pokojowej jest lepsza dla układu 
pokarmowego niż woda lodowata.

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

SALON MATERACY I ŁÓŻEK
www.swiatsypialni.com.pl

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

Największy wybór
MATERACY

ŁÓŻKA tapicerowane, drewniane

Poduszki, stelaże

Produkty MEDYCZNE

Fachowa pomoc
przy doborze materaca!

Przedwiosenne

promocje

MATERACE

-20%
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Obowiązuje zmienione 
rozporządzenie w sprawie obostrzeń

W poniedziałek wieczorem 22 lutego w Dzienniku Ustaw zostało opubli-
kowane znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia, a więc we wtorek 23 lutego.

Przywileje zaszczepionych

Rozporządzenie zakłada, że z obo-
wiązku odbycia kwarantanny po 
przekroczeniu granicy zwolnieni zo-
staną: uczniowie pobierający naukę 
w Polsce lub w państwie sąsiadują-
cym i ich opiekunowie, którzy prze-
kraczają granicę wraz z uczniami 
w celu umożliwienia tej nauki, dzieci 
objęte wychowaniem przedszkol-
nym w Polsce lub w państwie sąsia-
dującym i ich opiekunowie, którzy 
przekraczają granicę wraz z dziećmi 
w celu ich objęcia tym wychowa-
niem, a także studenci, uczestnicy 
studiów podyplomowych, kształce-
nia specjalistycznego i innych form 
kształcenia, doktoranci kształcących 
się w Polsce lub w państwie sąsiadu-
jącym oraz osoby prowadzące dzia-
łalność naukową.
Nowe przepisy doprecyzowują po-
nadto, że kwarantanny nie będą mu-
siały odbywać osoby, którym wysta-
wiono zaświadczenie o wykonaniu 
szczepienia ochronnego przeciwko 
COVID-19 szczepionką, która zo-
stała dopuszczona do obrotu w Unii 
Europejskiej.

 Kasyna i uzdrowiska

Zgodnie z rozporządzeniem, do 28 
lutego br. w kasynach oraz obiektach 
działalności związanej z eksploatacją 
automatów do gier hazardowych bę-
dzie mogła znajdować się nie więcej 
niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni 
dostępnej dla klientów, przy zacho-

waniu odległości co najmniej 1,5 m, 
z wyłączeniem obsługi. Przed wej-
ściem do kasyna będą musiały być 
zamieszczone informacje o limicie 
osób, zaś obsługa będzie musiała po-
dejmować środki zapewniające jego 
przestrzeganie. Klienci kasyn i sa-
lonów z automatami nie będą mogli 
spożywać napojów lub posiłków.
Ponadto, rozporządzenie uchyla 
ograniczenia w lecznictwie uzdro-
wiskowym. Warunkiem rozpoczęcia 
stacjonarnej rehabilitacji leczniczej 
w ośrodku rehabilitacyjnym czy 
turnusu leczniczo-profilaktycznego 
ma być negatywny wynik testu dia-
gnostycznego w kierunku SARS-
CoV-2, z materiału pobranego w ter-
minie nie wcześniejszym niż 6 dni 
przed terminem rozpoczęcia turnusu 
rehabilitacyjnego. Testy te mają być 
bezpłatne.
Zgodnie z rozporządzeniem, z za-
kazu zgromadzeń wyłączone będą 
konkursy na aplikację sędziowską 
i aplikację prokuratorską, w tym 

aplikacje prowadzone w formie apli-
kacji uzupełniających, zajęć i spraw-
dzianów w trakcie tych aplikacji, 
a także egzaminów sędziowskich 
i egzaminów prokuratorskich oraz 
konkursów na stanowiska referenda-
rzy sądowych i asystentów sędziów.

Kolejność szczepień

Osoby zatrudnione w ogrzewal-
niach i noclegowniach zostały włą-
czone do grupy pierwszej szczepień 
przeciwko COVID-19 i mają być 
szczepieni po pacjentach zakładów 
opiekuńczo-leczniczych.
Poszerzono także grupę upraw-
nionych do szczepienia w ramach 
grupy pierwszej pracowników 
oświaty i placówek wychowaw-
czych. Dodano w niej m.in. na-
uczycieli i pracowników peda-
gogicznych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych ko-
misjach egzaminacyjnych.

 v samorząd.pap.pl

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

� �
�

MASZ OBJAWY CHOROBY?
Chcesz wiedzieć czy chorujesz na koronawirusa?

ZRÓB TEST PCR!

Zadzwoń: 668 046 428

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz
Tel. 32 647 07 40 wew. 22

• 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

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

Potrzebujesz test PCR? Zrobisz go u Nas,
Wyniki w 24h z tłumaczeniem na wyjazd za granicę

ul. Kromołowska 4, 42-400 Zawiercie,
www.biomed-zawiercie.pl • tel.: 532 072 710

■ FIZJOTERAPIA
■ STUDIO MASAŻU
■ LECZENIE TLENEM
W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ

■ OSTRZYKIWANIE OSOCZEM
BOGATOPŁYTKOWYM

■ KROPLÓWKI WITAMINOWE
■ BADANIA DIAGNOSTYCZNE
■ BADANIA EKG
■ BADANIE EKG HOLTERA
■ ZABIEGI FALĄ UDERZENIOWĄ

NASZE PORADNIE:
◆ Poradnia Kardiologiczna

Hipertensjolog-Internista
Dr. n. med Magdalena Pająk-Montagny

◆ Poradnia Ginekologiczna
Ginekolog-Położnik
Dr. n. med Andrzej Sosnowski

◆ Poradnia Endokrynologiczna
Endokrynolog-Endokrynologia dziecięca
Dr. n. med Marek Jaworski

◆ Poradnia Ortopedyczna
Chirurg-Ortopeda
Dr. n. med Sławomir Rychta

◆ Poradnia Dietetyczna
Dietetyk Dr. Agnieszka Szafrańska

◆ Poradnia Alergologiczno-Pediatryczna
Pediatra, Alergolog
Dr. n. med. Katarzyna Dewor

◆ Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
Sp. n. med. Dermatolog-Wenerolog
Małgorzata Marcisz Fik

www.opiekalasota.pl

Szanowni Państwo
Zapraszamy do Zakładu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego 
położonego na terenie malowniczej Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, w miłej i spokojnej  miejscowości 
Kocikowa, obok Ogrodzieńca w gminie Pilica. Znajdujące-
go się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.

Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę 
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycz-
nych, oraz �zjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także 
psychologa.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "LASOTA" 
zapewnia całodobową opiekę osobom ze schorzeniami 
neurologicznymi, z przewlekle postępującymi chorobami 
mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach 
i urazach, z trudno gojącymi się ranami, z powikłaniami 
chorób układu krążenia, z powikłaniami w postaci 
niewydolności wielonarządowej, ze schorzeniami 
geriatrycznymi. 

  Pobyt:
- nieodpłatny (NFZ)
- komercyjny (pełna odpłatność) 

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA 

Zakład oferuje kompleksową opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi przez całą 
dobę. Zakład zapewni opiekę krótkoterminową dla osób 
nie w pełni samodzielnych, starszych, które z powodów 
zdrowotnych, zdarzeń losowych, czy wyjazdu na urlop 
członków rodziny lub opiekunów, nie mogą pozostać 
w domu bez opieki.

ZABIEGI REHABILITACYJNE 

W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy 
Państwu zabiegi �zjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie 
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces 
rehabilitacji.
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Dożywotnia opieka nad zwierzętami  
w służbach podległych MSWiA

– Dzięki zwierzętom w służbach niejedno ludzkie życie zostało uratowane, niejeden groźny przestęp-
ca został ujęty. Troska o ich los w służbie, a zwłaszcza poza służbą jest naszym etycznym obowiąz-
kiem – powiedział minister Mariusz Kamiński podczas dzisiejszej (18 lutego br.) konferencji praso-
wej. Wiceminister Błażej Poboży przedstawił najważniejsze założenia proponowanych zmian. Dziś 
MSWiA przekazuje do prac rządu projekt ustawy całościowo regulujący status zwierząt w służbie.
Minister Mariusz Kamiński 
podkreślił, że intencją zmiany 
przepisów jest chęć ostatecznego 
rozwiązania wszelkich proble-
mów związanych z funkcjono-
waniem zwierząt w służbach, 
na zasadach humanitarnych 
i uwzględniając ich wybitne za-
sługi dla obywateli. – Wierzę, 
że ta ustawa spotka się z dużą 
przychylnością opinii publicznej 
i mam nadzieję, że przyjmiemy 
ją w konsensusie w parlamen-
cie. Ustawa na pewno bardzo 
ucieszy funkcjonariuszy, którzy 
od lat postulowali o całościowe 
uregulowanie statusu zwierząt – 
powiedział szef MSWiA.
Wiceminister Błażej Poboży 
przedstawił podczas konferencji 
najważniejsze założenia propo-
nowanych zmian. – Pierwsza 
kwestia to właściwy i dokładny 
sposób opisania sytuacji zwie-
rząt wycofywanych ze służby. 
Tu pierwszeństwo będzie pozo-
stawało przy aktualnych opie-
kunach zwierząt. Najważniejsza 
zmiana, jaka idzie za tym punk-
tem, to fakt, że także na eme-
ryturze wszystkie zwierzęta, 
zarówno psy, jak i konie, będą 
pozostawały na stanie jednostki 
organizacyjnej każdej z formacji 

– podkreślił wiceminister Błażej 
Poboży.
Drugą kwestią, regulowaną 
przez projektowane przepisy, 
jest ustawowe określenie obo-
wiązków opiekunów zwierząt. 
– To tak oczywiste sprawy jak 
zapewnienie wyżywienia, dostęp 
do wody, zapewnienie swobodnej 
aktywności. To także szczegó-
łowe kwestie i obowiązki, jak 
szkolenie dla opiekunów zwie-
rząt czy wskazanie, które z osób 
są wykluczone z możliwości 
przejęcia opieki nad zwierzę-
tami – powiedział wiceminister 
Błażej Poboży.
Jako pozostałe, choć zasadnicze 
założenia ustawy, wiceminister 
wymienił: pokrywanie kosztów 
wyżywienia zwierząt (przepisy 
określą, że opiekunom przysłu-
giwać będzie albo wyżywienie, 
a lbo ekwiwalent f inansowy 
w formie ryczałtu na wyżywie-
nie zwierzęcia) oraz kwestię 
zwrotu kosztów ponoszonych 
przez opiekunów z tytułu badań 
profilaktycznych i opieki wete-
rynaryjnej. Nowe przepisy od-
noszą się również do zagadnienia 
kontroli sposobu i prawidłowości 
opieki nad zwierzętami.

W konferencji prasowej wziął 
udział wiceminister Bartosz 
Grodecki, gen. insp. Jarosław 
Szymczyk – komendant główny 
Pol ic j i ,  nadbr yg. Andrzej 
Ba r tkow iak – komendant 
główny PSP, gen. dyw. SG 
Tomasz Praga – komendant 
główny Straży Granicznej oraz 
opiekunowie psów służbo-
wych Policji, Straży Granicznej 
i Państwowej Straży Pożarnej 
wraz ze swymi podopiecznymi.
– Wyrażam ogromną satysfak-
cję i wdzięczność. Oczekiwania 
formułowane od wielu lat w po-
szczególnych służbach dziś ma-
terializują się w projekcie ustawy 
dot. statusu zwierząt w służbie 
– powiedział podczas konferen-
cji gen. insp. Jarosław Szymczyk, 
komendant główny Policji. – 
Nowe rozwiązania zapewniają 

opiekunom odciążenie z kosztów 
i możliwość dożywotniej opieki 
na profesjonalnym poziomie 
– dodał.
***
Aktualnie we wszystkich forma-
cjach podległych MSWiA służy 
łącznie 1207 psów i 62 konie – 
większość w Policji. Rocznie ok. 
10% zwierząt jest wycofywanych ze 
służby i przechodzi na „emeryturę”. 
Zakłada się, że przedstawione 
zmiany przepisów wejdą w życie 
po upływie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia ustawy. Obecnie pro-
jekt trafi do uzgodnień wewnątrz-
resortowych i zostanie wpisany do 
rządowego wykazu prac legislacyj-
nych. Proces legislacyjny ze strony 
MSWiA będzie koordynować wi-
ceminister Błażej Poboży.

 v gov.pl

Sterylizacja  
i czipowanie zwierząt
Rozpoczęła się akcja darmowej stery-
lizacji i kastracji zwierząt domowych. 
Przypominamy również, że bezpłatnie 
można zaczipować czworonoga.
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
można w prosty sposób usta-
lić właściciela zwierzęcia, 
gdy pupil zgubi się. Lekarze 
weterynarii, Straż Miejska 
w Zawierciu
oraz schroniska wyposażone 
są w urządzenia, dzięki któ-
rym można odczytać uni-
kalny 15-cyfrowy numer 
mikroczipa.
Za interesowani w ymie-
n ionymi zabiegami po-
w i n n i  z g ł o s i ć  s i ę  d o 
Przedsiębiorst wa Usług 
Komunalnych (tel. 32 494 
14 00).

Zabiegi weterynaryjne będą 
w ykony wane w czterech 
przychodniach na terenie 
Zawiercia:
• PANACEUM (ul. Obr. 

Poczty Gdańskiej 18),
• BUFFY (ul. 

Oświatowa 18),
• IUVO (ul. 

Blanowska 25B),
Przychodnia weterynaryjna 
przy ul. Senatorskiej 34.

 v zawiercie.eu

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

DORIAN
Przedstawiamy Doriana - dorodnego, mło-
dego psa w typie owczarka niemieckiego, 
który trafił pod naszą opiekę.
Dorian to psiak dojrzały, ale młody; ma 
około 3-4 lat, wazy 30 kg, jest w dobrej 
kondycji.
Dorian nie bał się przejeżdżających samo-
chodów, "zatrzymywał je".
Podchodził pod auta szukając prawdopo-
dobnie swojego dotychczasowego wła-
ściciela, niestety Dorianka nikt nie szuka.
Obecnie psiak jest u nas i szukamy dla niego 
nowego domu.

Usposobienie:
Dorian to psiak o charakterze typowo 
owczarkowym. Szybko zaczyna stróżować, 
broni swego terenu, nie ufa wszystkim, ale 
osobom, którym zaufa daje zrobić dosłow-
nie wszystko.
Psiak umie bawić się kulkami śnieżnymi, 
turla się na śniegu jak szczenię.
Dorian rewelacyjnie reaguje na mężczyzn, 
szczególnie tych, którzy mają ze sobą sma-
kołyki ;).
Bardzo prosimy o szansę i o dobry, odpo-
wiedzialny dom dla Doriana.

Profilaktyka:
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. 
Jest zaczipowany i zostanie wykastrowany. 

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

TYGRYSKA 
Przedstawiamy Tygryskę - śliczną, kocha-
ną burą koteczkę, która trafiła pod naszą 
opiekę.
Tygryska to kotka dorosła choć młodziutka; 
ma około 6-7 lat, waży 3 kg, to jej właściwa 
masa ciała.
Koteczka jest niezwykle przyjaźnie skie-
rowana do opiekunów, lubi się przytulać, 
jest pogodna, dużo mruczy.
Tygryska korzysta z kuwety, ma dobry 
apetyt, nie sprawia żadnych problemów.
Koteczka szuka troskliwego domu niewy-
chodzącego.
Bardzo prosimy szansę i dom dla Tygryski.
Przed adopcją prosimy o zakup: kuwety, 
żwirku, karmy suchej i mokrej, transportera 
oraz drapaka i ewentualnie zabawek. To 
podstawowe rzeczy potrzebne kotkowi.

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

VIDAM
Przedstawiamy Vidama - trochę kudłatego, 
trochę puchatego psiaka, który trafił pod 
naszą opiekę.
Vidam jest pieskiem o wadze 14 kg, to jego 
właściwa masa ciała. Psiak ma obecnie 
około 7-8 lat.Na początku Vidamek był 
trochę ostrożny w kontakcie z opiekunami, 
ale to miły i bardzo przyjazny, kontaktowy 
zwierzak, który po prostu potrzebuje trochę 
czasu by zaufać człowiekowi. Do opieku-
nów jest przyjazny, nie nachalny.
Psiak długo nie miał domu, nauczył się 
chronić swą miskę przed innymi pieskami, 
ale tylko psami. W stosunku do opiekunów 
zachowuje się super.
Viduś potrafi chodzić na smyczy, jest spo-
kojny, posłuszny. Prosimy o dobry dom dla 
Vidamka. Bardzo prosimy o szansę..

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, 
jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczo-
ny i odpchlony. Jest zaczipowany i jest 
wykastrowany.

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
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SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

ZAPRASZAMY NA
ZIMOWY SERWIS NART I SNOWBOARDU

ORAZ

CAŁOROCZNY
SERWIS ROWEROWY

-

Zawiercie, ul. Brata Alberta 11 • tel.: 32 670 01 30
poniedziałek - sobota 900 - 1800 niedziele handlowe 900 - 1700

www.sengam.pl

LICZNE PROMOCJE I RABATY

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. Bar piwny
7. ... Śląskie, wieś k. Radzionkowa
8. Ulice wysadzane topolami
9. Jedn. mocy prądu elektr.
10. ... Zając, aktorka
12. Krzysztof, prezenter Polsatu
15. Niewyraźny szmer głosów
16. Marka chorwackiego wermutu
18. Miasto nad Mleczną
19. Waluta Liechtensteinu
21. Pogardliwie o pilnym uczniu
24. Ten, kto coś wymyślił, stworzył
25. Wyspy Żeglarzy
27. ...-wstańka, ros. lalka
28. Daw. narty
29. Prymitywne skrzypki ludowe
30. Niewielki, szybki okręt wojenny
31. Do upięcia z włosów

Pionowo:
1. Sterczą na porębie
2. Daw. aprobata
3. Prestiż, znaczenie czegoś
4. Lwowski ulicznik
5. ... Jusis, piosenkarka
6. Rozgrywany na boisku
11. Największe miasto Kanady
13. Model piłki na Mundial 2014
14. Cząstka mowy
17. Dawna trąba wojskowa
20. Cytrynowa przyprawa
21. Kolorowy siniak na skórze
22. „... Wodnik”, film J.J. Kolskiego
23. Miasto z widokiem na
Wezuwiusz
25. W nie układane drewno
26. Barwa sierści koni

Litery na zielonychpolach
czytane odgóry dodołu utworzą hasło.

Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się w
poniedziałek (01.03. br) między 930 a 1000 do redakcji
Gwarka Zawierciańskiego pod numer 698 805 242

i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Wypełnij diagramw taki sposób, aby w każdymwierszu,
w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych
kwadratów 3x3 znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.

NAGRODY:
Marcin Anaszewicz, Sylwia Spurek

ZAWIĄZEK PARTNERSKI
ROZMOWY O POLSCE

Ewa i Paweł Piątek
PASIEKA DREDZIARZA

KĄCIK KULINARNYKĄCIK KULINARNY

PIERSI Z KURCZAKA FASZEROWANE 
SZPINAKIEM I SUSZONYMI POMIDORAMI
Ha! jako, że obecnie pracuję z domu, to przerzuciłam się na goto-
wanie obiadów z wczesnych godzin porannych na normalne. I o ile zmieszanie, 
podsmażenie kilku składników na patelni nie wymaga czasu, to przygotowanie 
piersi z kurczak już tak. I wpadłam na pomysł, że zrobię je w wolnowarze, znowu 
pójście na łatwiznę. Tą łatwiznę w kuchni uwielbiam.
Rano przygotowałam szpinak, 
dusił się wtedy gdy ja robiłam 
sobie omlet na śniadanie. Po 
śniadaniu kilka minut na roz-
cięcie piersi z kurczaka, lekkie 
rozklepanie, złożenie i gotowe. 
I znowu słyszę twoje myśli, e 
tam jak tak szybko .. jak to moż-
liwe? Ależ oczywiście że to moż-
liwe. Jeśli taki obiad będziesz 
chciał / chciała zrobić w piekar-
niku to pamiętaj o patrzeniu czy 
się coś nie przypieka za bardzo. 
Wydaje mi się też, że kurczak 
może nie wyjść taki soczysty . 
Ten był naprawdę znakomity ! 
I to mówię ja, osoba która sobie 
założyła, że będzie jeść mniej 
mięsa .. a tu proszę :)
No dobra czas na przepis.
Piersi z kurczaka faszero-
wane szpinakiem i suszonymi 
pomidorami:
• 4 piersi z kurczaka 

(takie większe )
• 30 dkg szpinaku ( li-

ście – rozmrożone )
• 2 ząbki czosnku ( obrany, 

przeciśnięty przez praskę )
• 5 suszonych pomidorów
• pół łyżeczki chili
• 1 łyżka oleju spod po-

midorów suszonych

• świeżo mielony pieprz, sól

Na początek przygotowujemy 
szpinak. Na rozgrzaną patelnię 
nalewamy nasz olej, po chwili 
dodajemy szpinak oraz czosnek 
i pomidory, całość mieszamy 
i podsmażamy przez jak ieś 
4 minuty, doprawiamy pie-
przem i solą. Odstawiamy do 
przestygnięcia.

Piersi z kurczaka nacinamy tak 
jak na zdjęciach poniżej, czyli 
nie do końca ale na dwie części. 
Lekko kurczaka rozklepujemy 
i nakładamy nasz farsz szpi-
nakowy składamy dwie części 
kurczaka i spinamy je wykałacz-
kami. Układamy w misie wolno-
waru. Ustawiamy wolnowar na 
high i 4 godziny.
Koniec przepisu : )

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

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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ARESZTY ZA NARKOTYKI
Zawierciańscy policjanci ustalili, że 30-letni mieszkaniec Zawiercia może posiadać przy sobie 
znaczną ilość środków odurzających. Informacja ta została potwierdzona. Mężczyzna miał przy 
sobie narkotyki. Wstępne badanie narkotesterem potwierdziło, że zabezpieczony biały proszek 
to amfetamina. Zarówno on, jak i towarzyszący mu 23-latek, od którego kupił narkotyki, zostali 
zatrzymani. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. 
Najbliższe trzy miesiące spędzą w izolacji. Zarówno za udzielanie środka odurzającego, jak i za 
posiadanie znacznej ilości takich środków grozi kara do 10 lat więzienia.

Z PONAD 2 PROMILAMI ZA KIEROWNICĄ SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ
Dnia 21.02.br w godzinach popołudniowych w Porębie doszło do kolizji. W ogrodzenie jednej 
z posesji przy ulicy Sosnowej wjechał pojazd. Jak ustalili mundurowi, kierowca osobowego re-
nault próbował odjechać z miejsca zdarzenia, jednak uszkodzenia pojazdu mu to uniemożliwiły. 
Badanie stanu trzeźwości 62-latka wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Tym 
razem nikomu nic się nie stało. Zniszczone zostało ogrodzenie i samochód, którym kierował 
mieszkaniec Poręby. Teraz mężczyzna odpowie za popełnione przez siebie przestępstwo. Za 
prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje nawet do 2 lat pozba-
wienia wolności.

Ponownie apelujemy o trzeźwość za kierownicą oraz o reagowanie na nietrzeźwych kierowców! 
Skutki kierowania w stanie nietrzeźwości mogą być tragiczne!

SERYJNI WŁAMYWACZE ZATRZYMANI
Zawierciańscy policjanci ustalili i zatrzymali włamywaczy. Mężczyźni pod koniec stycznia bie-
żącego roku w ciągu jednego dnia dokonali serii włamań na terenie powiatu zawierciańskiego.

Złodzieje splądrowali pomieszczenia nie tylko w domach prywatnych. Włamali się także do miesz-
kania jednego z bloków na terenie Zawiercia. Z jednego lokalu zabrali złotą i srebrną biżuterię 
o łącznej wartości ponad 2 tys. zł. Ich łupem padł także metalowy sejf, skradziony z innego lokalu. 
Naruszyli też mir domowy. Zawierciańscy kryminalni ustalili, namierzyli i zatrzymali złodziei. Męż-
czyźni usłyszeli już zarzuty, do których się przyznali. 25-letni sprawca został objęty policyjnym 
dozorem, natomiast wobec 19-latka zastosowano tymczasowe aresztowanie. Najbliższe 3 miesiące 
spędzi w izolacji. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

ARESZT DLA KOLEJNEGO SPRAWCY PRZEMOCY
Zawierciańscy policjanci interweniowali wobec 50-latka, który przyszedł pod drzwi miesz-
kania swojej matki. Mężczyzna był agresywny i kobieta obawiając się o swoje bezpieczeń-
stwo, nie wpuściła go do środka. Mundurowi ustalili, że zawiercianin znęcał się nad 83-latką. 
Ubliżał jej, groził pozbawieniem życia, szarpał i popychał. Został zatrzymany. Wczoraj sąd 
zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe trzy miesiące oprawca spędzi 
za kratami. Grozi mu kara nawet do 5 lat więzienia. 

Przypominamy!
Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 r., również policjanci 
mają możliwość wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiasto-
wego 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 pracownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem usta-
wowych obowiązków).

ZŁAMALI PRZEPISY DROGOWE. TERAZ ODPOWIEDZĄ PRZED SĄDEM
Dnia 16.02.br w godzinach porannych w Zawierciu przy ulicy 11-go listopada policjanci 
z zawierciańskiej drogówki, zatrzymali do kontroli pojazd marki Opel. Kierował nim 54-letni 
mężczyzna. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego orga-
nizmie. Mundurowi zatrzymali jego prawo jazdy. Kolejna kontrola drogowa w rejonie ulicy 
Piłsudskiego w Zawierciu również ujawniła łamiącego przepisy kierowcę. Mężczyzna jechał 
osobowym renault pomimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami. Trzeci kierow-
ca również popełnił przestępstwo. Podczas kontroli policjanci ustalili, że 43-latek kierujący 
osobowym volkswagenem posiada aktywny zakaz kierowania pojazdami. Każdy z kierow-
ców odpowie za popełnione przez siebie przestępstwo.

POSZUKIWANY ANDRZEJ WILANOWSKI
Policjanci z Zawiercia poszukują 55-letniego Andrzeja Wilanowskiego. Mężczyzna jest poszukiwany 
na podstawie listu gończego wystawionego przez Sąd Rejonowy w Zawierciu. Ukrywający się przed 
wymiarem sprawiedliwości mężczyzna ma do odbycia karę pozbawienia wolności za popełnione z art. 
209 § 1 kk przestępstwo. Poszukiwany ma 180 cm wzrostu, średnią sylwetkę, krótkie, proste, szpako-
wate włosy i niebieskie oczy.

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.

POSZUKIWANY MARIUSZ BESTRY
Mariusz Bestry jest poszukiwany na podstawie listu gończego wystawionego przez Sąd Rejonowy 
w Zawierciu. Ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzna ma do odbycia karę pozba-
wienia wolności za popełnione przestępstwa: z art. 279 § 1 kk , art. 278 §1 kk, art. 288 §1 kk.Mariusz 
Bestry ma 175 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, proste, ciemne włosy i brązowe oczy. 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.

POLICJA

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

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

Bezpłatny bus zastępczy 
na wypadek kolizji

Rozwiązania 
dla 
firm

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

WARSZTAT SAMOCHODOWY
MaChina Paweł Bretner

Wymiana: Rozrządów • Sprzęgieł • Oleju
Filtrów • Tarcz • Klocków itp.

NaprawaZawieszeń
KompleksowySerwis Klimatyzacji

KONKURENCYJNE CENY!!!

GwarekZawiercianski

Polub nas na Facebooku
i śledź zawsze aktualne informacje!

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

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

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

Bogaty wybór materiałów polskich oraz egzotycznych.
• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Firma EFEKT

tel. 519 575 126

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

gwarekzawiercianski@wp.pl

GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl

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

510 190 038

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

„Gwarek Zawierciański” jest kolportowany w miejscowościach: 
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice • Fugasówka • 
• Grabiec • Irządze • Kiełkowice • Kleszczowa • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy • 
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba • 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.

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ 

• PROTEZY 
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ

• PROTEZY ZĘBOWE 

• NAKŁADKI DO 
WYBIELANIA 

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

Kompleksowa obsługa w zakresie
usług księgowych i płacowych.

Księgowość: Świadczymy usługi dla małych i średnich
przedsiębiorstw, spółek prawa cywilnego i handlowego,
indywidualnych osób �izycznych.

Kadry i płace: Zapewniamy Państwu kompleksową
obsługę kadrowo-płacową.

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

Nasza strona internetowa: www.andsour.eu @AndsourKsiegowoscKadryPlace

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

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

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ
poprzez zamgławianie ULV

Wirusy COVID, Bakterie, Grzyby, Drożdże
Dezynfekujemy: biura, hotele, szkoły, mieszkania
i domy, lokale po zmarłych, karetki, autobusy, itp.

TEL.: 507-161-918

DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE

Apteki dyżurują w systemie dwudniowym w godz. 21.00 – 7.00  
w dni powszednie i soboty oraz w godz. 21.00 - 8.00 w niedziele i święta.

DATA ADRES TELEFON
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 

1.03 - 2.03 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68

3.03 - 4.03 Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03

5.03 - 6.03 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

7.03 - 8.03 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

9.03 - 10.03 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

11.03 - 12.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

13.03 - 14.03 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

15.03 - 16.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

17.03 - 18.03 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

19.03 - 20.03 Apteka Cefarm 36,6 ul. Obrońców Gdańskich 20 32 674 20 09

21.03 - 22.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

23.03 - 24.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

25.03 - 26.03 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64

☎ 698 805 242

REKLAMAWGAZECIE
jużod60PLN

Nie Czekaj i Dołącz
do Najlepszych!

PODARUJ SWÓJ

Tymekma 5miesięcy. Urodził się niewidomy.W Polsce nie podjęto się leczenia jego wzroku.
Przeszedł dwie operacje oczu w USA i jest diagnozowany z podejrzeniem bardzo rzadkiej choroby genetycznej
FEVR w jej najgorszym, V stadium. Potrzebujemy środków na kolejne operacje, rehabilitację, niezbędne leki i konsultacje.

POMÓŻ TYMKOWI
ZOBACZYĆ ŚWIAT!
KRS: 0000396361 Cel szczegółowy: 0086793 Tymek

Wciąż walczymy o przyszłość Wiktorka. Pomocy!
Wiktor Baczyński ma 9 lat i mieszka w Chruszczobrodzie a o pomoc w zebraniu 
potrzebnych środków na turnus rehabilitacyjny prosi jego mama Teresa.
W zeszłym roku udało nam się wy-
jechać na turnus rehabilitacyjny 
z Wiktorkiem. Czas płynie, a proces 
odzyskiwania utraconej sprawności 
będzie trwał prawdopodobnie do 
końca jego życia. Nie wolno nam się 
jednak zatrzymywać, dlatego muszę 
raz jeszcze prosić Państwa o wsparcie... 
Oto nasza historia:
Wiktor to moja miłość i duma. Kiedy 
prawie 10 lat temu przyszedł na świat, 
wiedziałam, że zrobię wszystko, żeby 
był szczęśliwy. Miałam świadomość, 
że nasza droga będzie niezwykle wy-
boista, ale nie mogłam przewidzieć, 
z jak wielkim cierpieniem przyjdzie 
nam się zmagać. Mózgowe Porażenie 
Dziecięce nie mija z wiekiem. Nie 

można z tego wyrosnąć. A im dziecko 
jest starsze, tym opieka nad nim staje 
się bardziej wymagająca. 
Ciężkie niedotlenienie okołoporo-
dowe, wrodzone zapalenie płuc, ro-
zedma płatowa płuca prawego, odma 
płucowa obustronna. Gdy dzisiaj 
czytam kartę  szpitalną z oddziału 
intensywnej terapii noworodka, 
przed oczami stają mi tamte obrazy 
z czerwca 2011 roku. Mózgowe pora-
żenie dziecięce i niedowład spastyczny 
to niechciana pamiątka po tamtych 
zdarzeniach. Syn ma także dużą 
wadę wzroku. Nie mówi, nie chodzi 
i wymaga stałej opieki. Mimo to co-
dziennie zaskakuje mnie swoją siłą 
i wolą walki. Napawa mnie to opty-

mizmem i pozwala z nadzieją patrzeć 
w przyszłość.
Na ten rok mamy zaplanowane 2 tur-
nusy w ośrodku Neuron w Bydgoszczy. 
Wiem, jak ważny to czas dla mojego 
syna i że muszę zrobić wszystko, żeby 
mu tę możliwość zapewnić. Dlatego 
raz jeszcze proszę Was o pomoc 
i wsparcie. Datki można wpłacać za 
pośrednictwem strony: www.siepo-
maga.pl/wiktor-baczynski

Teresa - mama Wiktora

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

Czynne:

AKUMULATORY 
CIĄGOWICE

Sprzedaż • Serwis • Wymiana
Zapraszamy do autoryzowanej

stacji obsługi akumulatorów

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

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

znajdź nas na
Facebooku

Czynne:  Pon. - Pt. 700 - 2000

      Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA

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

• CAŁA ROZMIARÓWKA ODZIEŻY ROBOCZEJ!
• PEŁNA OFERTA RĘKAWIC DLA KAŻDEJ BRANŻY
• DUŻY WYBÓR OBUWIA OCHRONNEGO
• UBRANIA SPAWALNICZE
• PRZYŁBICE, MASECZKI, OKULARY

OCHRONNE I INNE AKCESORIA BHP

USŁUGI ZWYŻKĄ

21
metrów

+48 608 394 729
+48 519 595 668

Atrakcyjne
ceny!

Łazy
ul. Brzozowa 29
Godziny otwarcia:

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

EKOPAL XXI Tomasz Rudy

tel. 603 387 695

• ZŁOM STALOWY
• ŻELIWO
• METALE KOLOROWE

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

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

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

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

SYN_OPTYK500 200 941

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

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

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

SYN_OPTYK500 200 941

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

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

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

SYN_OPTYK500 200 941 ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange) ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)

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

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

SYN_OPTYK500 200 941 ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange) ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)

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

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

SYN_OPTYK500 200 941 Zawiercie

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

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

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

Reklamy


