
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.

Życzymy zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych

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 22 LAT!!!

Wesołych
Świąt!

tel: 733 749 921

Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

optyk.ogrodzieniec
polub nas na

2021
NOWA KOLEKCJA

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zyskaj spokój
i atrakcyjną ofertę
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

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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Wciąż można wystąpić do ZUS o zwolnienie  
z opłacania składek i świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opła-
cania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 r. 
Wniosek RDZ-B7 musi traf ić 
do ZUS  do 30 kwietnia 2021 r.  
Natomiast wniosek o świadczenie 
postojowe można złożyć najpóźniej 
w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, 
w którym zostanie zniesiony stan 
epidemii.
Przedsiębiorcy, którzy odczuli nega-
tywne skutki covid-19 wciąż mogą 
ubiegać się o wsparcie z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Do tej 
pory ZUS przyjął ponad 6 mln wnio-
sków, udzielając pomocy na kwotę 
ponad 31 mld złotych. Wnioski na-
leży składać przez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE ZUS).
Prawo do zwolnienia z opłacania 
składek i świadczenia postojowego 

mają przedsiębiorcy z kilkudziesięciu 
branż. Zakres i forma wsparcia zależy 
od rodzaju przeważającej działalności 
(kodu PKD). Na podstawie najnow-
szej Tarczy antykryzysowej przedsię-
biorcy mogą ubiegać się zwolnienie 
z obowiązku opłacania składek za 
styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 
r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 
r. oraz świadczenie postojowe jedno-
krotne, dwukrotne lub trzykrotne.
ZUS oceni, czy przedsiębiorca spełni 
warunek dotyczący oznaczenia pro-
wadzonej działalności gospodar-
czej według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) 2007, na pod-
stawie danych zawartych w reje-
strze REGON w brzmieniu na 30 

listopada 2020 r. Jeśli zmienił kod 

PKD przeważającej działalności 
w CEIDG/KRS po 30 listopada 
2020 r. (z datą obowiązywania 
wstecz) na taki, który uprawnia do 
uzyskania pomocy, ZUS nie będzie 
mógł  uznać, że spełnił warunek pro-
wadzenia działalności z określonym 
kodem PKD na 30 listopada 2020 r. 
ZUS może uznać tylko zmiany zgło-
szone do 30 listopada 2020 r.

 v www.zus.pl

Narodowy Spis Powszechny
Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają odpo-
wiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla 
tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji 
państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze 
Spisu powszechnego 
w ykorzyst y wane są 
przez kluczowe resorty 
do planowania dzia-
łań w zakresie oświaty, 
ochrony zdrowia, po-
lityki żywnościowej, 
finansów, zagospodaro-
wania przestrzennego, 
potrzeb mieszkanio-
wych czy gospodarki 
wodno- ściekowej.
Informacje statystyczne pozyskane 
dzięki spisowi ludności, konieczne 
do złożenia wniosków i sporządze-
nia studiów wykonalności projektów 

lub do stworzenia biznesplanów, 
wykorzystują przedsiębiorcy oraz 
beneficjenci funduszy europejskich 
w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych (RPO).

Wy s ok o ś ć  d o t a c j i 
unijnych oraz liczba 
miejsc w Parlamencie 
Europejskim zależą m.in. 
od liczby mieszkańców, 
określonej wynikami 
ostatniego spisu.
To w ydarzen ie ma 
znac z en ie  d l a  na s 
wszystkich!
Wejdź na spis.gov.pl 
i spisz się przez Internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 
2021 trwa od 1 kwietnia.

 v zawiercie.eu

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

POCZTA KWIATOWA
Zamów kwiaty z dowozem - tel.: 504 853 998

• KWIATY RABATOWE • NASIONA • PODŁOŻAOGRODNICZE •

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

Życzymy zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości,
spędzonych w najbliższym gronie

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Kwiaciarnia Renata Pasierb

• 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

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

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy dużo radości, nadziei

i ciepła rodzinnego.

Zmiany w zasadach bezpieczeństwa!
Od soboty, 27 marca wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa. Obowią-
zywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmują także okres Świąt Wielkanocnych. 
Pamiętaj, tylko solidarność i wzajemna odpowiedzialność pozwolą nam pokonać 
COVID-19. Dlatego ogranicz do minimum kontakty społeczne – jeśli możesz, pracuj 
zdalnie, a zbliżające się święta wielkanocne spędź w gronie swoich domowników! 
Co zmieniło się od soboty, 27 marca?

Handel

Wielkopowierzchniowe sklepy me-
blowe i budowlane o powierzchni po-
wyżej 2 000 m2 zostały zamknięte.
Centra i galerie handlowe – tak jak 
obecnie – pozostają zamknięte, z wy-
jątkiem m.in.: sklepów spożywczych, 
aptek i drogerii, salonów prasowych, 
księgarni.
Oprócz tego w placówkach handlo-
wych na targu lub poczcie będą obo-
wiązywały nowe limity osób:  
• 1 osoba na 15 m2 – 

w sklepach do 100 m2,
• 1 osoba na 20 m2  – w sklepach 

powyżej 100 m2.
Kult religijny

W miejscach kultu religijnego obo-
wiązuje nowy limit osób – na 1 osobę 
musi przypadać 20 m2. 
Bez zmian pozostaje obowiązek za-
krywania ust i nosa oraz zachowywa-
nie 1,5 m odległości od innych osób.

Zakaz działalności obejmie także sa-
lony fryzjerskie, urody i kosmetyczne 
w całej Polsce.

Zamknięte żłobki i przedszkola wy-
jątkiem będzie sprawowanie opieki 
nad dziećmi pracowników medycz-
nych i służb porządkowych (m.in. 
żołnierzy, funkcjonariuszy policji 
i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli sko-
rzystać z dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego.

Sport – tylko zawodowy

Wszelkie wydarzenia będą mogły się 
odbywać bez udziału publiczności.

W całym kraju zalecamy także pracę 
on-line – wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe. Pamiętaj o zachowaniu dy-
stansu, dezynfekcji rąk, noszeniu ma-
seczki i częstym wietrzeniu pomiesz-
czeń. Jeśli masz telefon komórkowy, 
poproś bliskich o zainstalowanie apli-
kacji STOP COVID ProtegoSafe, 
która powiadomi Cię o możliwym 
kontakcie z osobą zarażoną.

Pozostałe ograniczenia 
– bez zmian

Pozostałe zasady bezpieczeństwa 
nadal obowiązują:
Edukacja – uczniowie wszystkich 
klas szkół podstawowych, szkół po-
nadpodstawowych, słuchacze placó-

wek kształcenia ustawicznego oraz 
centrów kształcenia zawodowego, 
uczą się zdalnie.
Hotele – obiekty pozostają za-
mknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli 
robotniczych, a także np. dla medy-
ków, kierowców wykonujących trans-
port drogowy czy żołnierzy – katalog 
wszystkich wyjątków znajduje się 
w rozporządzeniu).
Kultura – wciąż zamknięte będą 
teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
Sport – zamknięte pozostają m.in. 
siłownie, kluby fitness, stoki narciar-
skie, baseny, sauny i solaria.

Pokonanie COVID-19 jest możliwe 
tylko poprzez przerwanie trans-
misji wirusa z człowieka na czło-
wieka. Szczepionka daje nam taką 
możliwość! Każda osoba, która się 
zaszczepi, ma szansę przerwać łań-
cuch zakażeń. Szczepiąc się, chronisz 
nie tylko siebie. To także ochrona 
Twoich rodziców, dziadków, dzieci 
i przyjaciół.
Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed 
pandemii, musimy być odpowie-
dzialni. W okresie świąt powinni-
śmy więc ograniczyć nasze kontakty 
wyłącznie do najbliższych domowni-
ków, a ewentualne spotkania przeło-
żyć na inny, bardziej bezpieczny czas. 
Wiele zależy od nas samych. Dbajmy 
o siebie i swoją rodzinę.

 v www.gov.pl/web/koronawirus

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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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.

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: 513 130 787

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)
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KĄCIK KULINARNYKĄCIK KULINARNY

Pyszna babka na Wielkanoc
Pyszna babka na Wielkanoc z dodatkiem oleju, przygotowuje się 
ją raz dwa i tak samo znika :) Przepis znalazłam w książce Kuchnia Oszczędnej 
Gospodyni, dodałam od siebie lukier.
Pyszna babka na Wielkanoc
• 4 jajka
• 1 szklanka cukru
• 1 szklanka mąki
• 1 lekko czubata łyżeczka 

proszku  
do pieczenia

• 1 łyżka esencji waniliowej
• 4 łyżki oleju

Lukier
• 3 łyżki soku z cytryny
• i tyle cukru ile uda się 

wmieszać w sok z cytryny

Jajka ubić w misie z cukrem, dodać 
wymieszany z mąką proszek do pie-
czenia oraz esencję waniliową i olej. 
Wszystko porządnie wymie-
szać. Przelać do formy wysma-
rowanej tłuszczem i wysypanej 
mąką lub silikonowej. 
Piec w 170°C przez ok. 40 min. 
Zostawić do ostygnięcia. Zrobić lu-
kier z cukru i soku z cytryny. Wyjąć 
babkę, polać lukrem i gotowe. 
Smacznego i Wesołych Świąt!!!

Mazurki w wersji mini
Mazurki to ukochane świąteczne ciasto wielkanocne. Tym razem poszłam trochę 
na skróty, a tak naprawdę chodziło mi o to, żeby moje dzieci włączyć w przygo-
towania świąteczne. Jak się okazało pomysł był fajny, dzieciom się podobało.
Mazurki w wersji mini:
• małe andruty
• puszka mleka 

skondensowanego
• kakao
• morele
• rodzynki
• mieszanka studencka
• migdały

Dzień wcześniej puszkę mleka 
skondensowanego zalać wodą 
i zamkniętą gotować przez co 
najmniej 3 godziny. 

Otworzyć puszkę, przelać do 
garnka i dodać 3 łyżki słod-
kiego kakao, wymieszać aż 
kakao się rozpuści.
Przygotować deski na których 
rozłożyć andruty, każdy andrut 
posmarować masą kajmakową 
z góry dokleić kolejny andrut, 
znowu posmarować andrut masą 
i ozdobić owocami. 
Ma łe mazurk i gotowe, są 
pyszne, nie trzeba się męczyć 
z krojeniem ich ;)

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

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

Reklama
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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

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

CAŁOROCZNY
SERWIS ROWEROWY

Wesołych
Świąt!

-

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:
1. „Kraków” Stasia i Nel
4. Krzywonosy ptak morski
7. Dwucyfrowa
9. Miś z kreskówek

wytwórni Hanny-Barbery
10. Farmerska miara gruntu
11. Mascara do rzęs
12. Szabla dzika
13. Wirujące cząsteczki w powietrzu
17. Po Koziorożcu w zodiaku
18. Grał rolę Hrabiego w „Panu Tadeuszu”
19. Liny podtrzymujące maszt na statku
22. Mieszkaniec Lozanny
24. Niewielka grupa drzew
25. Dotknęło inwalidę
26. Na pulpicie, przed skrzypkiem

Pionowo:
1. Pot. hulankowa impreza
2. Wysokie i cienkie w szpilkach
3. Biała, długa szata liturgiczna
5. Szczepko lub Tońko
6. Cherubinek
8. Majątek jakiejś firmy
14. Państwo ze stolicą w Rydze
15. Wyjątkowo ciężka sytuacja
16. Odprysk szkła
20. Najpospolitszy helowiec
21. Taniec lub słoik
23. Centrum finansowe Londynu

Litery na zielonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się we wtorek (06.04. br)

między 9.30 a 10.00 do redakcji Gwarka Zawierciańskiego pod
numer 698 805 242 i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Sylwia Kubryńska
„BIURWA”

Karolina Wilczyńska
„SERCE Z BIBUŁY”

Informacje
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NIETRZEŹWY KIEROWCA Z ZAKAZEM PROWADZENIA POJAZDÓW ZATRZYMANY
Nie reagujesz – akceptujesz. Tak można określić postępowanie każdego, kto widząc jakie-
kolwiek zachowanie niezgodne z literą prawa, pozostaje bierny. Szczególnie w sytuacjach 
zagrażających życiu i zdrowi brak reakcji jest niezrozumiały. Na szczęście osoby widzące 
zagrożenie w postaci nietrzeźwych kierowców, udaremniają im dalszą jazdę. Zabierają 
kluczyki lub powiadamiają policjantów. Dzięki takim reakcjom nie dochodzi do tragedii.

Tak było też 25.03.br. Policjanci z komisariatu w Łazach otrzymali informację o nietrzeź-
wym mężczyźnie. Miał kierować osobowym volkswagenem. Patrol zatrzymał pojazd wy-
jeżdżający z parkingu. Badanie stanu trzeźwości 44-latka wykazało 2,2 promila alkoholu 
w jego organizmie. Okazało się też, że mieszkaniec gminy Łazy ma aktywny zakaz prowa-
dzenia pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany. Odpowie za popełnione przestępstwa.

MALOWALI PO ŚCIANIE BUDYNKU. ZOSTALI ZATRZYMANI
W miniony wtorek tj. 23.03.br po godzinie 10:00 w Zawierciu w rejonie ulicy Wschod-
niej dwóch mężczyzn malowało sprayami ścianę budynku stacji transformatora. Osoba, 
która widziała akt wandalizmu, zareagowała i o zdarzeniu powiadomiła policjantów. Pa-
trol przyłapał sprawców na gorącym uczynku. Nie obyło się jednak bez pościgu. Na widok 
mundurowych wandale zaczęli uciekać. W pogoń za nimi włączyli się także dzielnicowi. 
Mężczyźni zostali zatrzymani. 

Na dłoniach mieli brudne od farby rękawiczki, a przy sobie reklamówki z farbami w aerozo-
lu. W pojeździe, którym przyjechali do centrum miasta, również znajdowały się kolorowe 
spraye. Jak się okazało, dwaj mieszkańcy Zawiercia na ścianie budynku umieścili herb swo-
jego ulubionego klubu piłkarskiego. 20-latek i jego o rok młodszy kolega zostali zatrzyma-
ni. Usłyszeli już zarzuty, do których się przyznali. W toku policyjnych działań ustalono, że 
19-latek miał jeszcze inne rzeczy na sumieniu. W nocy z poniedziałku na wtorek w podobny sposób zniszczył ściany dwóch budynków 
przy ulicy Sikorskiego w Zawierciu. Przyznał się także do tych przestępstw. Za zniszczenie mienia kodeks karny przewiduje od 3 mie-
sięcy nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

SENIORZE UWAŻAJ! OSZUŚCI ZNÓW ATAKUJĄ!
Dnia 23.03.br po godzinie 08:00 do drzwi mieszkania 73-letniej mieszkanki Zawiercia 
zapukali mężczyźni, podający się za pracowników spółdzielni mieszkaniowej. Niczego 
niepodejrzewająca kobieta wpuściła „fachowców”, którzy rzekomo sprawdzali instalację 
wodno-kanalizacyjną w budynku. Kiedy kobieta wraz z dwoma mężczyznami przebywała 
w łazience, ktoś wszedł do jej mieszkania. Dopiero po wyjściu oszustów zorientowała się, 
że z jej torebki zniknęły pieniądze. Seniorka straciła prawie 600 złotych.

SZUKAMY SPRAWCY KRADZIEŻY. ROZPOZNAJESZ MĘŻCZYZNĘ?
Zawierciańscy policjanci proszą o pomoc w identyfikacji mężczyzny, podejrzanego o kra-
dzież artykułów perfumeryjnych w jednej z sieciowych drogerii na terenie Zawiercia. Wize-
runek sprawcy zarejestrowały kamery sklepowego monitoringu. Każdy, kto ją rozpoznaje, 
proszony jest o kontakt tel. 47 85 352 80 lub 47 85 352 55. Gwarantujemy anonimowość.

Poszukiwany mężczyzna w jednej z sieciowych drogerii na terenie Zawiercia, dokonał kra-
dzieży artykułów perfumeryjnych. Łączna kwota skradzionych produktów to ponad 550 zł. 
Sprawcę ujęły kamery sklepowego monitoringu. Publikujemy zdjęcie z jego wizerunkiem. 

ZDARZENIE DROGOWE Z UDZIAŁEM NIETRZEŹWEGO PIESZEGO
Nie tylko nietrzeźwi kierujący stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Również piesi bę-
dący pod działaniem alkoholu mogą przyczynić się do kolizji, czy wypadków.

I tak oto dnia 15.03 około godziny 20:00 w miejscowości Smoleń doszło do zdarzenia dro-
gowego. Kierujący volkswagenem bora 20-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego, jadąc 
w kierunku Wolbromia potrącił mężczyznę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pieszy znaj-
dował się na jezdni. Kierowca usiłował ominąć przechodnia, jednak doszło do zderzenia. 

Kierujący pojazdem był trzeźwy, natomiast badanie stanu trzeźwości drugiego uczestnika 
zdarzenia wykazało ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie. 55-letni mieszkaniec gminy 
Ogrodzieniec został zabrany do szpitala. Jak się okazało mężczyzna w ogóle nie powinien 
wychodzić z domu, ponieważ był objęty kwarantanną. 

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia drogowego. W związku z naruszeniem kwarantanny zostaną wycią-
gnięte konsekwencje.

APELUJEMY O TRZEŹWOŚĆ ZA KIEROWNICĄ
W sobotę 13.03 po godzinie 16:00 w Zawierciu na ulicy Blanowskiej doszło do zdarzenia 
drogowego. Jak ustalili policjanci, kierujący mazdą na łuku drogi stracił panowanie nad po-
jazdem i wjechał do rowu. Badanie stanu trzeźwości mieszkańca powiatu zawierciańskiego 
wykazało 1,6 promila alkoholu w organizmie. Na szczęście 41-latek nie odniósł obrażeń. 

Drugi nietrzeźwy mężczyzna został zatrzymany w Pilicy na ulicy Krakowskiej. 65-latek 
wydmuchał ponad pół promila. Okazało się także, że kierowca mazdy ma cofnięte upraw-
nienia do kierowania pojazdami. Tym razem nie doszło do tragedii. Warto się jednak zasta-
nowić, jakie mogą być skutki jazdy „na podwójnym gazie”.

POLICJANCI USTALILI I ZATRZYMALI SPRAWCĘ ROZBOJU
Na początku marca br. w Zawierciu przy ulicy Daszyńskiego dokonano rozboju. 77-letni 
mieszkaniec Zawiercia chcąc dokonać opłat w jednej z agencji w tym rejonie, trzymał pie-
niądze w ręce. Nagle podbiegł do niego mężczyzna, który wyrwał gotówkę, a następnie 
odepchnął seniora. Wtedy sprawca uciekł, ale nie cieszył się wolnością zbyt długo.

Policjanci zawierciańskiego wydziału kryminalnego ustalili, kto stoi za rozbojem. Stróże 
prawa zatrzymali 35-latka w miejscu pracy. Mężczyzna był zaskoczony. Mieszkaniec Za-
wiercia usłyszał już zarzut, do którego się przyznał.  

W piątek sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Najbliższe trzy miesiące spędzi 
w izolacji. Za rozbój kodeks karny przewiduje od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

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

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

• Diagnostyka układu
• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Firma EFEKT

tel. 519 575 126

C.R.C
car repair center

Blacharstwo

Lakiernictwo

Mechanika pojazdowa

Diagnostyka komputerowa

Renowacja aut zabytkowych

798 445 572
Zawiercie, ul. Wojska polskiego 74

GwarekZawiercianski

Polub nas na Facebooku
i śledź zawsze aktualne informacje!

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

☎ 698 805 242
REKLAMAWGAZECIE

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.

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

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
31.03 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

1.04 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

2.04 - 3.04 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61

4.04 Wielkanoc Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

5.04 Poniedziałek 
           Wielkanocny Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

6.04 - 7.04 Apteka Jurajska II  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68

8.04 - 9.04 Aptaka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25 32 670 20 03

10.04 - 11.04 Aptaka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

12.04 - 13.04 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

14.04 - 15.04 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

16.04 - 17.04 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

18.04 - 19.04 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

20.04 - 21.04 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

22.04 - 23.04 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

24.04 - 25.04 Apteka Cefarm 36,6  
ul.Obrońców Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09

26.04 - 27.04 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

28.04 - 29.04 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

MOBILNY SERWIS KOMPUTEROWY "LuXoMaT"

Kontakt codziennie od 700 - 2000 - tel. 609 31 99 66
www.luxomat.pl serwisluxomat@gmail.com

DOJAZD DO KLIENTA! • serwis, naprawa
laptopów i komputerów

• czyszczenie układów chłodzenia
• instalacja systemów

operacyjnych, programów
• doradztwo komputerowe
• FAKTURA VAT

TEL. 783 614 732

HIRUDOTERAPIA - LECZENIE PIJAWKAMI
• Profesjonalna pomoc
w likwidowaniu różnych dolegliwości

• Certyfikat pochodzenia pijawek lekarskich

• Dyplomowany Hirudoterapeuta

Chcesz szybko
i bezpiecznie sprzedać

swój Dom, Mieszkanie, Działkę?
Zapytaj o szczegóły!

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

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

tel. 697 032 232
www.cisowa.com

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

SZEROKI ASORTYMENT

DELIKATESY KUBIK

Zawiercie, ul. Marszałkowska 6
Otwarte 7 dni w tygodniu od 6.00 do 23.00

z niedzielami włącznie

Woda Żywiec zdrój 1,5 l
Gazowana i niegazowana

Majonez
Winiary
700 ml

Olej Kujawski 1 l

Kawa
Tchibo Family
250 g

Makaron Lubella 400 g
Różne rodzaje

Cena: 1,99 zł

Cena: 8,99 zł

Cena: 6,99 zł

Cena: 6,89 zł

Cena: 3,69 zł

Reklamy


