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DACHY

PRODUCENT TURBO-DIESEL-SERVIS

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

• BLACHY TRAPEZOWE
• BLACHODACHÓWKI
• OBRÓBKI DEKARSKIE

CJA
LIZA
REA GODZ.
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• AKCESORIA

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

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

SPRZEDAŻ WĘGLA

• TRAPEZOWANIE BLACH
• WŁASNY TRANSPORT

inż. ŁUKASZ JANECZEK
42-400 ZAWIERCIE , ul. Łośnicka 12

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

• RYNNY

• OBMIARY DACHÓW

tel. 669 502 000

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

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

Grabiec 27
42-445 Szczekociny

U NAS CODZIENNIE
ZROKU
ZROBISZ BADANIE W
Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

tel: 733 749 921

Tel. 728 122 613

polub nas na

optyk.ogrodzieniec

Z nami szybko i bezpiecznie sprzedasz
swój Dom, Mieszkanie, Działkę

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO
OD 23 LAT!!!

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

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zyskaj spokój
i atrakcyjną ofertę

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

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

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
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HURT - DETAL
FARBY / LAKIERY
PODKŁADY / EMULSJE
SILIKONY / SPRAYE
AKCESORIA
LAKIERNICZE I MALARSKIE
KOSMETYKA SAMOCHODOWA

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

- 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

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

SZPITAL W ZAWIERCIU MA NOWY ODDZIAŁ ZAKAŹNY
Po trwającym kilka miesięcy remoncie, w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu
otwarto modernizowany oddział obserwacyjno-zakaźny z pododdziałem skórno-wenerologicznym.
Nowy oddział zajmuje dwa piętra budynku D. Inwestycja była
możliwa, dzięki zaadaptowaniu
na ten cel dawnych pomieszczeń
administracyjnych. Remont i doposażenie oddziału zakaźnego
kosztowały w sumie ponad 7 mln
zł (w tym: roboty budowlane ok.
6,5 mln zł, sprzęt medyczny ponad 500 tys. zł).

Inwestycja była kluczowa i z pewnością zwiększy bezpieczeństwo
i komfort pacjentów oraz personelu
medycznego. Na dwóch piętrach
znajduje się w sumie 20 pokoi
z węzłami sanitarnymi i śluzami,
w tym 18 sal jednoosobowych.
Każdy pokój w yposażony jest
w nowoczesne łóżka elektryczne
i telewizor. We wszystkich zamontowano przeszklone drzwi, co ułatwia obserwację stanu pacjentów.

Na obu poziomach znajdują się
strefy czyste i brudne dla personelu wraz z wymaganymi śluzami,
sanitariatami w każdej strefie oraz
dyżurkami. Dodatkowo zakupiono
także mobilne komory dekontaminacyjne. Nowością jest między

innymi specjalny pokój dla rodzin
pacjentów wyposażony w system
komunikacji wideo, pozwalający
na rozmowę z pacjentem znajdującym się w sali chorych.
v zawiercie.eu

KOLEJNE TRIUMFY ZAWODNIKÓW Z ZAWIERCIA
Zawodnicy klubu Kick Boxing Małpka Zawiercie odnieśli podwójne zwycięstwo
podczas Ligi K1 Battle of Warriors, która odbyła się 10 lipca w Krakowie. Do rywalizacji
stanęło aż 170 zawodników. Organizatorem sportowych zmagań był Szopa Fight Team.
Hubert Marcisz i Sebastian Girek
w pięknym stylu zanotowali kolejne zwycięskie walki.

- To była bardzo emocjonująca sobota. Wiara w siebie i bardzo duża
mobilizacja doprowadziły nas do
sukcesu, a umiejętność dokonywania wyborów i determinacja stały
się naszą siłą napędową - mówi
trener zawierciańskiego klubu
Paweł Stolarski.
v zawiercie.eu

AlkoNaJurze

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Kroczyce, ul. Wieczorka i Surowca 1 • tel. 502 534 628
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota od 7.00 do 23.00 • Niedziela od 8.00 do 23.00

Informacje

WYJĄTKOWY PIKNIK

Członkowie Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom
i Osobom Kalekim-Niepełnosprawnym w niedzielę bawili się
w trakcie pikniku integracyjnego, który został zorganizowany
z myślą o młodszych i nieco starszych dzieciach.
- Warto podkreślić dobrą współpracę z miastem. Jesteśmy bardzo
wdzięczni za dofinansowanie naszej imprezy. Takie wydarzenia
są zawsze okazją do integracji.
Uśmiech nie schodził z twarzy
uczestników, co najlepiej pokazuje, że piknik był udany - mówi
Anna Sadowska, przewodnicząca
Stowarzyszenia „Daj Szansę”,
które obecnie opiekuje się 56
osobami.
Działalność organizacji skupia
się na pomaganiu dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz ich
rodzinom, a także na tworzeniu
warunków do rehabilitacji i godnego życia. Cyklicznie organizowane są spotkania integracyjne,
ale także wycieczki i pikniki.

Oczywiście nie zabrakło wspólnych zabaw na świeżym powietrzu. Były bańki mydlane, tańce
i malowanie twarzy. Wydarzeniu
towarzyszyła rodzinna atmosfera. Impreza zgromadziła ponad
70 osób.
v zawiercie.eu

JURATHLON 2021

250 osób wzięło udział
w biegach i marszu nornic
walking w ramach Jurathlonu 2021. Nagrody
najlepszym uczestnikom
wręczał m.in. honorowy
patron imprezy Prezydent
Zawiercia Łukasz Konarski. Zobaczcie zdjęcia
Pauli Soboty i Szymona
Baciora na zawiercie.eu.
zawiercie.eu

AUTO
SERWIS

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

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

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

www.MEBLEbenek.pl

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

MEBLE

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

DO TWOICH

DOPASOWANE

POTRZEB
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Reklama

BURZA - BĄDŹ BEZPIECZNY

„UCHWAŁA
ANTYSMOGOWA”
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO
ZAPISÓW, SPOSÓB POSTEPOWANIA
Od 1 września 2017 r. na terenie województwa
śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
zwana „uchwałą antysmogową”.
Zgodnie z jej zapisami instalacje
niespełniające wymagań, których
eksploatacja rozpoczęła się przed
1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej
terminami. Wiele osób zastanawia
się kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek.

Podmioty posiadające instalacje
dostarczające ciepło do systemu
centralnego ogrzewania (kocioł)
powinny rozpocząć klasyfikację
od sprawdzenia wieku kotła na
dzień 1.09.2017 r., a następnie
na podstawie obliczonego wieku
sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowe. Zgodnie z
zapisami uchwały antysmogowej
dla tego typu instalacji istnieją 4
terminy wymiany:
• wymiana do 31.12.2021 r.
gdy wiek kotła jest powyżej
10 lat (2006 r. i starsze),
oraz dla instalacji bez
tabliczek znamionowych,
• wymiana do 31.12.2023
r. gdy wiek kotła jest
w przedziale od 5 do 10 lat
(od 2007 r. do 2012 r.),

O burzy mówimy wtedy, gdy następuje jedno lub kilka nagłych
wyładowań atmosferycznych (piorunów). Wyładowania
występują zarówno pomiędzy chmurami jak i między chmurą
a ziemią. Zwykle burzy towarzyszą intensywne opady deszczu
często z gradobiciem oraz porywisty wiatr. Czym jest piorun lub
inaczej błyskawica? Mówiąc najprościej to wyładowania elektryczne o bardzo dużym natężeniu. W CZASIE BURZY NAJBEZPIECZNIEJ JEST PRZEBYWAĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU, DLATEGO,
O ILE TO MOŻLIWE, NIE NALEŻY Z NIEGO WYCHODZIĆ.
POZA DOMEM
Jeżeli burza zastanie nas poza domem należy:
•
•
•
•

• wymiana do 31.12.2025
r. gdy wiek kotła jest
poniżej 5 lat (od 2013
r. do 31.08.2017 r. ),
• wymiana do 31.12.2027
r. gdy kocioł jest Klasy
3 lub 4 wg. Normy
PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje
wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je
do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.:
kominek, piec) powinny wymienić
instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE)
2015/1185 z dnia 24.04.2015. do
31.12.2022 r. chyba że, instalacja
• osiąga sprawność
cieplną min 80 %

lub

• jest wyposażona w urządzenie
do redukcji emisji pyłu.
v powietrze.slaskie.pl

•
•
•
•
•

•

W DOMU

jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie,
unikać przebywania pod drzewami,
unikać przebywania na otwartej przestrzeni,
jeżeli znaleźliśmy się na otwartej przestrzeni – znaleźć,
o ile to możliwe, obniżenie terenu (starajmy się nie być
najwyższym punktem) i kucnąć (nie siadać i nie kłaść się)
ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie nogami. Nogi
powinny być złączone, ponieważ w przypadku uderzenia
pioruna, na skutek powstania różnicy napięć (tzw. napięcia
krokowego) może dojść do przepływu prądu między stopami,
jeżeli pływamy w wodzie lub znajdujemy się na łodzi
wyjść na brzeg i oddalić się od wody, gdyż jest ona
doskonałym przewodnikiem elektrycznym,
unikać dotykania przedmiotów zrobionych
z metalu oraz przebywania w ich pobliżu – przedmioty
metalowe mogą „przyciągać” pioruny,
pozostać w samochodzie (jeżeli jesteśmy akurat w podróży) –
samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna,
natychmiast przykucnąć jeżeli czujemy ładunki
elektryczne w powietrzu, a włosy „stają nam dęba”,
osoby przebywające w grupie na otwartej przestrzeni
powinny się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu
metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część
grupy mogła udzielić pomocy porażonym,
jeżeli widzisz zwisające przewody elektryczne,
natychmiast powiadom odpowiednie służby. Pod
żadnym pozorem do nich nie podchodź.

Jeżeli podczas burzy przebywamy w domu należy:

• unikać używania sprzętów elektrycznych i elektronicznych
zasilanych z sieci (suszarki do włosów, miksery itp.),
ponieważ korzystanie z tych urządzeń, w przypadku
uderzenia pioruna w naziemną sieć elektroenergetyczną,
grozi porażeniem impulsem rozchodzącym się
w przewodach instalacji elektrycznej,

• odłączyć od sieci elektroniczny sprzęt domowy (sprzęt
RTV, komputery) – to uchroni go przed uszkodzeniem
w przypadku tzw. przepięcia, będącego skutkiem uderzenia
pioruna w infrastrukturę elektroenergetyczną,
• przygotować latarkę z bateriami, na
wypadek przerw w dostawie prądu,

• jeżeli widzisz iskrzenie domowej instalacji elektrycznej,
popalone przewody lub czujesz swąd – wyłącz elektryczność
oraz gaz i natychmiast wezwij odpowiednie służby techniczne.

PORAŻENIE PIORUNEM – CO ROBIĆ
• należy zbadać stan ogólny poszkodowanego,

• trzeba sprawdzić czy oddycha i czy tętno jest wyczuwalne,

• jeżeli u osoby porażonej piorunem doszło do zatrzymania
oddechu, należy jak najszybciej rozpocząć sztuczne oddychanie,
natomiast jeżeli tętno nie jest wyczuwalne niezbędne jest
rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej czyli
zewnętrznego masażu serca.
v www.gov.pl

•
•
•
•
•
•

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”.

Miejsce
na Twoją
nieruchomość
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
gospodarstwo rolne, dom ok. 200 m kw,
III kondygnacje, z niezależnymi wejściami,
stan surowo zamknięty, położony
w atrakcyjnym miejscu w Chechle z szeroką
44 a budowlaną działką oraz 62 a roli.
Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 139 a w całości teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów. Bezpośrednio
przy drodze wojewódzkiej nr 790
z dostępem do mediów: prąd, woda, telekomunikacja,
w kształcie kwadratu, położona w gminie Łazy.
Cena: 389 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom 180 m kw II kondygnacje,
podpiwniczony, z garażem, do
zamieszkania, położony na 6 a. działce,
przygotowany pod prowadzenie
działalności gospodarczej, gm. Bolesław.
Cena: 469 tys. PLN.

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
dom ok. 280 m kw, II kondygnacje,
podpiwniczony, do wykończenia,
położony na 7,8 arowej w pełni
ogrodzonej działce w willowej
dzielnicy w Ogrodzieńcu
Cena: 364 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

Zapytaj
o szczegóły
tel. 882 554 688

DO SPRZEDANIA
mieszkanie M4 67 m kw. 3 pokojowe,
z dużym balkonem i piwnicą,
usytuowane w bardzo dobrej lokalizacji
w Bukownie.
Cena: 265 tys. PLN.
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EKO HAPPENING - W SOBOTĘ
CZEKA NA WAS MOC ATRAKCJI
Zapraszamy na wyjątkowy rodzinny piknik
- EKO Happening, który odbędzie się 31 lipca o godzinie 15
w Parku Miejskim w Zawierciu.
W programie Happeningu Ekologicznego m.in.:
• (od 15 do 17) zbiórka surowców
wtórnych w zamian za sadzonkę
lub gadżet. Można przynosić:

To już druga edycja niezwykłej zabawy. Jeździsz na rowerze?
Lubisz przygody? Zbieraj drużynę i walcz o nagrodę!
Z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
zapraszamy na kolejną edycję wyjątkowej, rowerowej eskapady.

Gra polega na rozwiązywaniu zadańw
punktach kontrolnych, prawidłowym
odgadnięciu najwazniejszej zagadki
i zebraniu jak największej liczby punktów. W każdym punkcie zdobywa się
określoną liczbę punktów.

- min. 10 szt. puszek aluminiowych,

• (od 15 do 17) punkt wymiany kwiatów,
• (od 15 do 17) punkt wymiany książek,
• (od 15.15) spektakl dla dzieci,

• (od 16) warsztaty ekologiczne pn. "Bądź
eco-zrób coś z niczego" prowadzone przez
Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa,
warsztaty ekologiczne i ogrodnicze
prowadzone przez MOPS, Referat
Rewitalizacji Zawiercie oraz Fundację
Lokalnie z Uśmiechem, m.in. warsztaty
tworzenia ogrodów w szkle oraz warsztaty
z tworzenia papierowych rozet,
• bezpłatne dmuchańce dla dzieci,

• stoiska i konkursy ekologiczne
prowadzone przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Zawierciu,

Rowerowa gra miejska
„Powstanie Warszawskie”

Rowerowa Gra Miejska – to zabawa dla każdego
kto jeździ na rowerze – niezależnie od stopnia zaawansowania!

- drobny kompletny zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (np. stare
telefony, ładowarki, lokówki, suszarki,
żelazka, mikrofalówki, monitory itp),

• atrakcje dla najmłodszych: animacje,
bańki, balonikowe ZOO, szczudlarze,
zabawy, konkursy ekologiczne prowadzone
przez Teatrtrip - podróże ze sceną,

• Mobilny Punkt Szczepień (bez wcześniejszej
rejestracji, dostępne szczepionki Pfizer,
AstraZeneca, Johnson&Johnson),
• Punkt Spisu Powszechnego,

• koncerty - na scenie wystąpią:

- (17.30) "Biały" Kacper Biały,

Trasa zawiera 6 punktów kontrolnych
położonych na trasie Łazy-Wiesiółka.
Długość trasy to około 7 km. Trasa Gry
nie jest oznakowana, każda drużyna
sama wybiera jaką drogą dociera do
następnego punktu. Uczestnicy na
starcie rozwiazują zadanie, prawidłowe rozwiązanie gwarantuje otrzymanie mapki z sugerowaną trasą i zaznaczonymi punktami kontrolnymi. ażdy
punkt kontrolny będzie oznaczony napisem “PUNKT KONTROLNY”.
i będzie się tam znajdował opiekun punktu, który czuwa nad prawidłowym
wykonaniem zadania przez drużynę i nalicza punkty.
Zapraszamy 1 sierpnia 2021r, godz. 09:00

- (19.00) B.R.O - Jakub Biercki (wokal)
i Tomasz Korzeniewski (wokal i DJ),

• zbiórka nakrętek dla Niny Kudeli
- (każdy, kto przyniesie podczas
EKO Happeningu nakrętki, może
liczyć na gadżet-niespodziankę),
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v zawiercie.eu

v Autor: Magdalena Kizlich / lazy.pl

-Praca / Współpraca

Poszukujemy obecnych i byłych “Doradców d/s pożyczek”, którzy
posiadają doświadczenie w obsłudze klientów.



Oferujemy nowoczesne i pożądane przez rynek produkty:
-Upadłość Konsumencka (klient za usługę płaci w wygodnych miesięcznych ratach).
-Ubezpieczenia
(dostęp do pełnej oferty: OC/AC, MAJĄTEK, ŻYCIE…).
-Pożyczki krótkoterminowe





LAWENDOWY

DWOREK

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, firmowe • inne

Nie wymagamy “lojalnościówek”. Zapewniamy dyskrecję!
Wymagamy doświadczenia, uczciwości i zaangażowania.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne.

zainteresowany/a
A może
zainteresowała
JesteśJesteś
zainteresowany/a
ofertąofertą
pracy?pracy?
A może
zainteresowała
Cię
Cię nasza
oferta
i chcesz
skorzystać
z naszych
usług?
nasza
oferta
i chcesz
skorzystać
z naszych
usług?

TEL. 791126833 | e-mail: cooperationoffers@gmail.com
/lawendowy-dworek

500 200 941

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

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

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

500 200 941

500941
200 941
500 200

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

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

SYN_OPTYK

6

GIS ostrzega przed barszczem Sosnowskiego
W ciepłe i słoneczne dni chętnie korzystamy ze spacerów na skrajach pól, łąk i lasów, podczas których
możemy spotkać na swojej drodze barszcz Sosnowskiego. Choć mało kto wie o tej roślinie to jest ona
bardzo niebezpieczna! Przepis GIS na bezpieczne wakacje! Uważaj na barszcz Sosnowskiego!

Zwrot podatku
akcyzowego w 2021
roku (II termin)
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien
zbierać faktury VAT.
W terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021r.
Limit zwrotu podatku w 2021r. wynosi:
• 100,00zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
• 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą od 1 do 31 października 2021r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
kroczyce.pl

Dlaczego właśnie teraz ostrzegamy przed barszczem Sosnowskiego? Bo najczęściej latem dochodzi do największej ilości poparzeń. Przebywanie w bliskości barszczu stanowi duże zagrożenie dla zdrowia człowieka!
Barszcz Sosnowskiego
(Heracleum sosnowskyi) to roślina parząca !
Barszcz Sosnowskiego jest on zaliczany do roślin inwazyjnych i występuje na
terenie całej Polski. Najczęściej barszcz Sosnowskiego spotkać można wzdłuż
strumieni wodnych, na skarpach rowów, na obrzeżach pól i lasów oraz na
łąkach i pastwiskach.
Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?
Gatunek ten uznawany jest za jedną z największych roślin zielnych na świecie
osiągającą nawet do 3-5 metrów wysokości, zaś szerokość rozety liściowej do
2m i grubość łodygi może osiągać nawet do 12 cm. Barszcz Sosnowskiego
należy do rodziny baldaszkowatych przypominając wyglądem koper z charakterystycznymi białymi kwiatami zebranymi w duży baldach i łodygami
pokrytymi purpurowymi plamkami.
Objawy kontaktu z barszczem Sosnowskiego
W soku i w olejkach eterycznych barszczu Sosnowskiego występują substancje toksyczne (furanokumaryny), które pod wpływem promieniowania
słonecznego powodują zmiany skórne przypominające oparzenia (wysypki,
zaczerwienienia, opuchlizna, owrzodzenia), a objawy pojawiają się od kilku
do kilkunastu godzinach po bezpośrednim kontakcie.
Wśród objawów u osób mających kontakt z barszczem wymienia się: nudności, wymioty, bóle głowy, a także obrażenia układu oddechowego, oczu,
a nawet wstrząs anafilaktyczny. Wskazuje się również na możliwość wpływu
toksycznych związków na powstawanie nowotworów skóry.
Toksyczności barszczu Sosnowskiego sprzyja wilgoć i wysoka temperatura
powietrza, zatem należy uważać szczególnie latem. Ponadto warto wiedzieć,
że do poparzeń może dojść nawet bez bezpośredniego kontaktu z barszczem
Sosnowskiego, gdyż wydzielane przez niego olejki eteryczne mogą unosić się
w powietrzu nawet na odległość kilkunastu metrów.
Jak się ustrzec przed poparzeniem ?
• nie dotykaj ich i nie zrywaj roślin przy użyciu gołych rąk,
• przebywając w bliskości barszczu Sosnowskiego chroń skórę
i drogi oddechowe przed promieniowaniem UV (okulary
i kremy z filtrem, odzież z nienasiąkliwych tworzyw sztucznych
zakrywającą skórę, maski ochronne) à pamiętaj, że skóra dzieci
jest bardziej wrażliwa na toksyczne działanie soku barszczu,
• nie przebywaj w pobliżu barszczu Sosnowskiego
ze względu na lotne olejki eteryczne emitowane do
otocznia, które mogą osadzać się na skórze

• z tego barszczu nie polecamy gotować zupy!
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia poparzenia

• w przypadku bezpośredniego narażenia/ kontaktu na
działanie barszczu Sosnowskiego w jak najkrótszym czasie
przemyj skórę letnią wodą z mydłem tak, by usunąć z jej
powierzchni sok rośliny. Ponadto zaleca się umyć wszystkie
przedmioty i uprać odzież, która miała kontakt z barszczem,
• jeżeli pojawiły się pęcherze surowicze, ale nie
doszło do ich rozerwania, można zastosować
miejscowo maści (kremy) kortykosteriodowe,
• w przypadku kontaktu oczu z rośliną należy je przemyć dokładnie
wodą, chronić przed światłem i skonsultować z okulistą,
• nie dotykaj zmienionych miejsc na skórze, stosuj
na nie chłodne okłady z lodu, a dobór środków
farmakologicznych skonsultuj z lekarzem,
• w przypadku silnego poparzenia i występujących problemów
oddechowych wezwij pogotowie ratunkowe,
• niezależnie od stopnia nasilenia objawów – należy unikać
ekspozycji na światło słoneczne (nawet w przypadku
braku objawów przynajmniej przez 48 godzin).

Ciekawostką jest, że barszcz Sosnowskiego został sprowadzony do Polski
z Kaukazu jako roślina pastewna. Ze względu na zawartość substancji toksycznych zrezygnowano w jego uprawy i obecnie w Polsce roślina ta jest objęta
prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży. Ponadto coraz częściej
podkreśla się podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia populacji
tego gatunku w środowisku naturalnym.
v zarnowiec.pl

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA

WYROBY GUMOWE

• PASY KLINOWE
do kombajnów zbożowych Najlepsze
ceny !
• WĘŻE GUMOWE PCV
• PŁYTY GUMOWE
• KOLANKA UNIWERSALNE
• DĘTKI I OPONY DO MASZYN ROLNICZYCH
• OPASKI: NORMA I GBS

Wolbrom, ul. Okrzei

SKLEP CZYNNY: Poniedziałek – Piątek, godz. 7:00 – 15:00

Tel. 32 644 12 52 kom. 604 826 927

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

SUDOKU

Poziomo:
3. Dodawane do salcesonu
7. Nadprzyrodzone zjawisko
9. Gończy lub żelazny
10. Wilhelm, legendarny helwecki bohater
11. Umiejętność zachowania się
12. Autor powieści „Imię róży”
13. Chluba zbieracza
15. Muzyka Dire Straits
18. Rasa konia
20. Jennifer, znana z estrady
21. ... pomarańczowa, odmiana renety
24. Poniżej talii
27. Marka NRD-owskiego auta
28. Kurtyzana z powieści E. Zoli
29. Uciekł z Dedalem z Krety
30. Wachlarz gejszy
31. Karetka reanimacyjna

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

Pionowo:
1. Przestrzeń między przedmiotami
2. Mordercza bestia z horroru
4. Aparat stabilizujący staw kolanowy
5. Złotousty mówca
6. Sworzeń w przegubie
8. Narząd ruchu pierwotniaka
14. Pieśń z „Manru”
16. Zrzyn lub wiór
17. Kapka, drobina
19. Tony, b. premier Wlk. Brytanii
22. Krępulec na nodze
23. Natarcie, atak
24. Zarozumialec, pyszałek
25. Zimne ..., iskrzące ozdoby choinkowe
26. Zawsze po nocy

• Okna Aluminium oraz PCV: Veka, Salamander, Rehau, Schuco, Aluplast
• Markizy: balkonowe, tarasowe, zaciemniające
• Rolety zewnętrzne
• Rolety wewnętrzne: plisy, dzień/noc, materiałowe, wolno wiszące, rzymskie,
rolety do okien dachowych Fakro - BARDZO DUŻY WYBÓR TKANIN
• Żaluzje: drewniane, bambusowe, aluminiowe,
• Moskitiery: okienne, balkonowe, plisowane, przesuwne
• Akcesoria: klamki, kotwy montażowe, pochwyty balkonowe, odwodnienia, uszczelki

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

PROFESJONALNA
OBSŁUGA I MONTAŻ
DORADZTWO
USŁUGA POMIARU
Zapraszamy: poniedziałek- piątek 800- 1900 • sobota 900- 1400

Zawiercie ul. Żabia 39 (przy PSB Mrówka- Format) • tel.: 531 721 000 • www.buadoluxokna.pl, www.budo-lux.pl

CENY

JUŻ OD 10 zł/m2
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

NAJKON

FUNCIK

ESECZKA

Spokojny, grzeczny psiaka. Najkonek prawdopodobnie przez dłuższy
czas błąkał się po lesie - obecnie
jest w dobrej formie. Psiak miał
sporo blizn na pyszczku, zarastają
one sierścią i prawie nie ma już po
nich śladu.

Funcik już ponad 2,5 roku przebywa
w naszym schronisku.

Śliczna, kochana młoda kotka, która
trafiła do nas pod opiekę po tym,
jak została znaleziona pilnując
maleńkie martwe kociątko.

Najkon ma około 4-5 lat, waży około
17-18 kg, to jego właściwa masa
ciała. Obecnie jego kondycja jest
dobra, jest czysty, zadbany, jego
sierść jest piękna i błyszcząca.
Piesek wymaga indywidualnego
potraktowania, aby otworzył się
na człowieka. Puki co Najkon jest
wycofany ale pracujemy nad tym,
aby był bardziej śmiały i ufny, dogaduje się z innymi psami choć nie da
sobie wejść na głowę.
Sam nie wszczyna awantur, jest
raczej cichy, niekłopotliwy. To psiak
ze złą przeszłością, ale zaadoptował
się w schronisku.Piesek na razie
jeszcze niezbyt dobrze chodzi na
smyczy, ale robi postępy.

Funti jest spokojnym, niekonfliktowym pieskiem, który wygląda
trochę jak miniaturowy owczarek
niemiecki. Obecnie jest bardziej
odważny, ale schronisko to nie miejsce dla tak wrażliwego pieska. Funcik jest młodym pieskiem; obecnie
ma około 2,5 roku, jest niewielki,
waży około 10 kg, to jego właściwa
masa ciała. Funcik jest bardzo ładny,
zadbany, czysty i w dobrej kondycji.
Usposobienie:
Funcik jest łagodnym zwierzakiem
choć bardzo boi się ludzi. Jego
pobyt w schronisku nie pomaga
w socjalizacji ponieważ miejsce to
wywołuje w nim tak silny stres. Piesek dla osoby z małą ilością zwierząt, które pomogą w socjalizacji
i przełamaniu lęku. Psiak dobrze
dogaduje się z psami. Funcik bardzo się boi, ale nie jest agresywny.
Pogłaskany nie ugryzie!

Kicia była bardzo przegrzana,
wycieńczona. Otrzymała pomoc
weter ynar y jną. Kotec zka nie
czuła się najlepiej, obecnie jest
znacznie silniejsza. Eseczka jest
wspaniałą, uroczą, cudowną kocią
dziewczynką.
Profilaktyka:
Kotka otrzymała komplet szczepień, jest ogólnie zdrowa / w trakcie leczenia. Została odrobaczona i odpchlona. Jest zaczipowana
i zostanie wysterylizowana.

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

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie
www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

SZEROKI WYBÓR ASORTYMENTU
CAŁOROCZNY SERWIS
ROWEROWY
TEL: 794 577 544
Zawiercie, ul. Brata Alberta 11 • tel.: 32 670 01 30
poniedziałek - sobota 900 - 1800 niedziele handlowe 900 - 1700

-

www.sengam.pl

DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE
DATA

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. Znajdującego się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.
Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycznych, oraz fizjoterapeutów, 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 fizjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces
rehabilitacji.

ADRES

TELEFON

29.07 - 30.07

Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50

32 672 17 90

31.07 - 1.08

Apteka Plus ul. Polska 46B

32 671 28 19

2.08 - 3.08

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F

800 110 110

4.08 - 5.08

Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10

32 672 11 54

6.08 - 7.08

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

800 110 110

8.08 - 9.08

Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15

32 646 62 35

10.08 - 11.08

Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20

32 674 20 09

12.08 - 13.08

Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16

800 110 110

14.08 - 15.08

Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23

800 110 110

16.08 - 17.08

Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8

32 672 19 64

18.08 - 19.08

Apteka ul. Reyminta 1

32 670 78 21

20.08 - 21.08

Apteka Dbam o Zdrowie
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

800 110 110

22.08 - 23.08

Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4

32 733 30 88

24.08 - 25.08

Apteka Cefarm 36,6
ul. Bohaterów Westerplatte 33

32 670 161

26.08 - 27.08

Apteka Sikora ul. Sądowa 10

32 670 22 22

28.08 - 29.08

Apteka Jurajska II
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26

32 672 41 68

30.08 - 31.08

Apteka Przy Almedzie ul. Paderewskiego 25

32 670 20 03

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.
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Zdrowe przekąski dla dzieci i dorosłych idealne na lato
Mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch, a człowiek jest tym, co je. Dawne powiedzenia mają odniesienie do dzisiejszej rzeczywistości, a nasza dieta
ma realny wpływ na samopoczucie i ogólną kondycję organizmu. Im więcej uwagi poświęcimy temu, co trafia na nasze talerze, tym zdrowiej będziemy się
czuć. W codziennym menu można – a nie byłoby przesadą powiedzieć, że nawet trzeba – uwzględnić produkty sezonowe. Lato to idealny czas na świeże
warzywa i owoce, które są bogate w składniki odżywcze. Jak przygotować ciekawe śniadania, pożywne obiady i wspaniałe przekąski dla dzieci na piknik,
które przebiją smakiem ich niezdrowe odpowiedniki? Podpowiadamy, co jeść, aby każdy posiłek zapewniał siłę i energię na cały dzień.
Czy zdrowe posiłki mogą być smaczne
i łatwe w przygotowaniu?

Zdrowa dieta to temat, który dotyka wszystkich – tak samo dorosłych,
jak i dzieci. Gdyby dać wybór najmłodszym domownikom, większość
pewnie zdecyduje się na niezdrowe przekąski. Dlatego to na rodzicach
spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie pełnowartościowych
posiłków, które będą smaczne i apetyczne. Dzieci mają tendencję do
naśladowania dorosłych. Jeśli ty jako mama czy tata, nie będziesz
przykładać uwagi do tego, co jesz, twoja pociecha najprawdopodobniej
przejmie złe nawyki żywieniowe. Zdrowa dieta nie musi składać się
tylko i wyłącznie z pięciu posiłków, ale czy nie lepiej zaserwować
przekąski dla dzieci na piknik, które nie są paluszkami lub chrupkami,
ale przysmakami przygotowanymi we własnej kuchni? Dzięki temu
można wykluczyć niezdrowe składniki, a nawet stworzyć beztłuszczowe dania. Pewnie niektórzy powiedzą, że to wymaga mnóstwo
czasu i wielu przygotowań. Wcale nie musi tak być! Nowoczesne
urządzenia, takie jak mikser planetarny z blenderem Ariete, znacznie
przyspieszają gotowanie, a po Twojej stronie pozostaje tylko wybór
odpowiednich produktów.
Zdrowa dieta – na co zwrócić uwagę podczas gotowania?

Nie da się ukryć, że zdrowa dieta zaczyna się już na etapie wyboru
odpowiednich składników. Kiedy zaczyna się sezon letni, pojawiają
się warzywa, które chociaż dzisiaj można kupić w markecie przez
cały rok, to latem nabierają intensywniejszego smaku i mają znacznie
więcej wartości odżywczych. Już późną wiosną na straganach widać
pierwsze sezonowe owoce, które kochają dzieci i dorośli. Truskawki
to świetna baza do ciasta lub crumble z niewielką ilością kruszonki,
które idealnie sprawdzą się jako przekąski dla dzieci na piknik. Z kolei
z pomidorów możemy przyrządzić pyszne, orzeźwiające gazpacho
– zrób je według przepisu zamieszczonego na końcu artykułu, a zachwycisz niejedno podniebienie.

Pamiętaj o podstawowych zasadach zdrowego żywienia i wdrażaj je do codziennego gotowania.
Tosty zawijane w jajo (sprawdź
przepis pod tekstem) to ciekawa
alternat y wa na podanie jajek
w inny sposób niż „na miękko” czy
w formie jajecznicy. Śniadania,
obiady, kolacje, desery i przekąski
dla dzieci na piknik - posiłki powinny być zawsze źródłem energii niezbędnej do prawidłowego
funkcjonowania całego organizmu. Jeśli wykorzystasz kuchnię
do samodzielnego przygotowania
potraw, zamiast kupowania gotowych produktów w marketach
i zamawiania jedzenia z dostawą,
będziesz mieć pewność, że wiesz,
co jesz, a przy tym zaoszczędzisz
sporo gotówki. Być może także
zaangażujesz w to rodzinę lub
przyjaciół – a nic nie zbliża bardziej, niż wspólne gotowanie.
MAKARON TAGLIATELLE Z PESTO

• 500 g makaronu tagliatelle
• 150 g suszonych pomidorów
• 3 ząbki czosnku
• 2 cebule
• 50 g tartego parmezanu
Zdrowa dieta powinna także skupiać się na eliminowaniu potraw • 50 g orzeszków pini
przygotowanych z użyciem dużych ilości tłuszczu. Latem warzyw • 200 ml śmietanki słodkiej 18%
jest pod dostatkiem, zatem zamiast smażyć na maśle, lepiej ugotować • 50 ml Oliwa z oliwek
je na parze. Nie tylko zachowają piękny kolor, ale nie pozbawimy ich • sól, pieprz
w ten sposób wszystkich składników odżywczych. Maluchy uwielbiają słone przekąski, niestety większość z nich przygotowuje się Ugotuj makaron w osolonej wodzie zgodnie z instrukcją na opakowana głębokim oleju. Świetną alternatywą jest popcorn, a z maszyną niu. Do kielicha blendera dodaj pomidory suszone, 2 ząbki czosnku,
do prażenia popcornu Ariete można przygotować go bez dodatku parmezan i orzeszki. Dodaj oliwę z oliwek. Całość zblenduj (zależnie
tłuszczu i z niewielką ilością soli. Przekąski dla dzieci na piknik od upodobań mogą być większe kawałki lub na gładką masę).
mogą naprawdę trafić w gusta najmłodszych! Dorośli z kolei nabiorą Na patelni rozgrzej łyżkę oliwy, dodaj posiekaną w kostkę cebulę i ząenergii do zabaw z maluchami, jeśli sami zjedzą coś wartościowego. bek czosnku. Dodaj pesto. Lekko podsmaż, następnie dolej śmietanę.
Np. makaron tagliatelle z pesto, którego przyrządzenie jest naprawdę Całość zagotuj i zredukuj delikatnie sos. Dodaj ugotowany makaron.
Jeśli sos jest zbyt gęsty dodaj kilka łyżek wody z gotowania makaronu.
bezproblemowe (przepis znajdziesz na końcu artykułu).
Dopraw do smaku solą i pieprzem.
Cukrowi mówimy zdecydowane NIE
Ilość cukru w gotowych produktach może zaskoczyć każdego, kto
nigdy wcześniej nie czytał ich składu. Liderami w tej kategorii są
producenci słodkich napojów gazowanych, w których nierzadko znajduje się kilka solidnych łyżek cukru na jeden litr płynu. Wiele takich
produktów można zastąpić, przygotowując posiłki samodzielnie.
Mało kto nie lubi domowych koktajli, a to także świetne przekąski dla
dzieci na piknik – proste i szybkie w przygotowaniu, a jednocześnie
smaczne i pożywne. Zamiast kupować gotowe desery z dodatkiem
owoców, można przygotować je samodzielnie. Jogurt naturalny z ulubionymi owocami w całości lub w formie konfitury, to pomysł na
wyjątkowy deser dla każdego. Jako przekąski dla dzieci na piknik
rewelacyjnie sprawdzą się także racuchy jogurtowe z owocami, na
które przepis zdradzamy poniżej.
Zdrowe posiłki nie muszą być monotonne i niesmaczne, możesz też
bez problemu przygotować je w domu, a zyska na tym cała rodzina.

GAZPACHO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomidor 850 g
papryka 200 g
ogórek 200 g
cebula czerwona 50 g
czosnek 1/2 ząbka
pieczywo może być czerstwe 60 g
oliwa 60 ml
biały ocet winny łyżka
sól i pieprz do smaku

Czosnek, cebulę i ogórka obieramy. Następnie wszystkie warzywa
i pieczywo przekładamy do jednej miski i solimy płaską łyżeczką
soli, dokładnie mieszamy i odstawiamy na 30 minut. Po tym czasie
dokładnie miksujemy blenderem ręcznym Ariete wszystkie warzywa
na jednolitą masę, stopniowo dolewając oliwę. Doprawiamy pie-

Zapraszamy na pyszne lody do
Pilicy, Kroczyc i Szczekocin!

przem, octem i ewentualnie jeszcze solą. Na wierzch możemy dodać
pokrojone w kostkę warzywa, używane do gazpacho, oraz grzanki
z pieczywa.
RACUCHY JOGURTOWE Z OWOCAMI

•
•
•
•
•
•
•

250g jogurtu naturalnego
2 jajka
20g oleju
30g cukru
170g mąki
8g proszku do pieczenia
Mrożone owoce (maliny, truskawki, jagody)

•
•
•
•
•

2 jajka
2 kromki chleba tostowego
2 plasterki szynki
2 plastry żółtego sera
Sól, pieprz, szczypiorek

Wymieszać jajka z olejem oraz jogurtem. W osobnej misce wymieszać
wszystkie suche składniki. Połączyć suche składniki z mokrymi w robocie planetarnym Ariete i wymieszać do uzyskania jednolitej masy.
Nakładać po łyżce masy na patelnię lub urządzenie do naleśników
Ariete i na wierzch układać po kilka zamrożonych owoców. Smażyć
z obu stron do zarumienienia.
TOSTY ZAWIJANE W JAJO

Rozbełtać jajka w miseczce, tak jak na omlet i wylać na gorącą patelnie. Gdy spód się zetnie, położyć na jajkach jeszcze nie ściętych dwie
kromki chleba tostowego - tak aby móc je obtoczyć jajkiem z jednej
i drugiej strony i tak zostawić na jajkach. Chleb powinien się połączyć
z omletem. Całość przewrócić. Doprawić solą i pieprzem, zawinąć
krawędzie omletu na tosty, a następnie położyć plastry szynki i sera.
Następnie całość zawinąć do środka, tak by wyszła nam kanapka.
Podgrzewać jeszcze chwilę, aż do roztopienia się sera.

Zawiercie, ul. Okólna 103
tel. 691-141-470

Zawiercie, ul. Daszyńskiego 8a
tel. 601-176-831

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy
do współpracy

tel. 605 657 210

Zawiercie, ul. Zegadłowicza 36
tel. 607-357-823
Szczekociny, Plac Kościuszki
tel. 607-123-245

Kromołów, ul. Filaretów 6
tel. 603-451-908

Pilica, Plac Mickiewicza 11
tel. 607-449-010

Kroczyce, ul. Żarecka 2
tel. 667 640 667
Poręba, ul. LWP 24A
tel. 785-993-444

Nowy punkt
w Szczekocinach
na Rynku
już otwarty!
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Reklamy

Firma EFEKT

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 519 575 126
Polub nas na Facebooku
i śledź zawsze aktualne informacje!

GwarekZawiercianski

MaChina Paweł Bretner
KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

POLICJA
CZERWONA NOTA INTERPOLU I 20 TYSIĘCY NAGRODY ZA POMOC W UJĘCIU JACKA JAWORKA
Jacek Jaworek poszukiwany jest listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania, jak również wystawiono za
nim czerwoną notę Interpolu. Czerwona nota jest informacją dla organów ścigania na całym świecie o konieczności
zlokalizowania i tymczasowego aresztowania poszukiwanej osoby. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wyznaczył nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych za informacje, które pomogą zatrzymać Jacka Jaworka lub odnaleźć
jego ciało.
Ogłoszenie noty czerwonej stanowi wzmocnienie poszukiwań krajowych prowadzonych w celu zatrzymania i ekstradycji. Nota czerwona to sposób przekazywania przez Sekretariat Generalny Interpolu informacji, że dana osoba poszukiwana jest przez wymiar sprawiedliwości jednego z państw członkowskich czy międzynarodowy sąd lub trybunał
karny w celu aresztowania i ekstradycji. Europejski nakaz aresztowania to uproszczona forma ekstradycji istniejąca
pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiająca aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa.
Przypomnijmy, że do tragedii doszło 10 lipca w miejscowości Borowce k. Częstochowy. W domu jednorodzinnym
znaleziono ciała małżeństwa oraz ich 17-letniego syna. Ofiary zostały zastrzelone. Ustalenia śledczych wskazują, że
sprawcą zbrodni jest Jacek Jaworek. Tuż po zabójstwie mężczyzna uciekł, a prokuratura wystawiła za nim list gończy.
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wyznaczył nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych za informacje, które
pomogą zatrzymać Jacka Jaworka lub odnaleźć jego ciało (nie wykluczone, że mężczyzna nie żyje). Wszystkie osoby,
które mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KWP w Katowicach tel. 798031306,
Komendą Miejską Policji w Częstochowie tel. 47 858 1255, albo z najbliższą jednostką Policji tel. alarmowy 112.
W chwili zdarzenia Jacek Jaworek ubrany był w granatową koszulkę z jasnym napisem na przedniej części, granatowe spodnie jeansowe oraz szarą bluzę
dresową. Po zdarzeniu poszukiwany mężczyzna mógł się przebrać. Na prawej łopatce ma widoczną przez koszulkę narośl o rozmiarze 5-7 centymetrów.
Uwaga! Poszukiwany może posiadać broń palną! Może próbować ucieczki! Może zachowywać się agresywnie!
Gwarantujemy anonimowość. Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie lub pomoc w ukryciu osoby poszukiwanej jest przestępstwem i grozi za to kara
pozbawienia wolności do 5 lat.

O BEZPIECZNYCH WAKACJACH Z ZAWIERCIAŃSKĄ POLICJĄ

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH
OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

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

SKUP AUT

Osobowe • Dostawcze
SKUP MOTOCYKLI QUADÓW

Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

W środę 21.07.br policjanci zawierciańskiej komendy przeprowadzili kolejne spotkanie profilaktyczne na
temat bezpieczeństwa podczas trwających właśnie wakacji. Tym razem zostało ono przeprowadzone na terenie Kempingu Jura Camp w Siamoszycach. Uczestnikami prelekcji, były dzieci i młodzież z obozu harcerskiego, a także obecni na miejscu wczasowicze. Policjanci omawiali zasady bezpieczeństwa w zawiązku
z prowadzoną akcją ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, oraz zachęcali w ramach tych działań do udziału
w konkursie plastyczno-filmowym pod nazwą "Artystyczny przeWODNIK", który promuje bezpieczne przebywanie nad wodą oraz zdrowy tryb życia. Poza tym wspólnie z policjantami na miejscu byli przedstawiciele
jurajskiej grupy GOPR, którzy omówili zasady bezpiecznego podróżowania po jurze krakowsko-częstochowskiej. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Zawiercia zaprezentowali uczestnikom wóz strażacki oraz omówili zasady bezpiecznego posługiwania się ogniem, oraz udzielili cennych wskazówek co robić w przypadku pożaru. Po raz kolejny w działania
profilaktyczne organizowane przez zawierciańskich mundurowych włączył się również dr. n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg, lekarz, strażak
i dowódca Sekcji Wspomagającej Działania Poszukiwawcze z psami Straży Pożarnej. Omówił on ważne aspekty jak postępować w przypadku
zaginięcia oraz przybliżył kwestię bezpiecznego podróżowania w lasach i terenach górskich.
Policjanci zorganizowali na miejscu także konkurs, najbardziej aktywne osoby otrzymały także materiały informacyjne przekazane przez Centrum
Rozwoju Lokalnego, w postaci elementów odblaskowych, długopisów, koszulek i kubków. Dodatkowo najmłodsi w ramach działań „Bezpieczne wakacje” otrzymali kolorowanki, w których zawarte są również treści dotyczące bezpieczeństwa dzieci i bezpiecznego wypoczynku.

SPRAWCA KRADZIEŻY AKUMULATORÓW Z ELEKTRYCZNYCH HULAJNÓG ZATRZYMANY
Policjanci z zawierciańskiego wydziału kryminalnego ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży elementów hulajnóg elektrycznych. Z zaparkowanych na terenie Zawiercia jednośladów zniknęły baterie i elementy obudowy. Straty oszacowano na ponad 14 tys. zł. Mieszkaniec Zawiercia odpowie za popełnione przestępstwo.
W maju br. na terenie Zawiercia doszło do kradzieży elementów z kilku hulajnóg elektrycznych. Z 8 jednośladów,
dostępnych do użytku publicznego, zniknęły baterie i elementy obudowy. Hulajnogi stały się bezużyteczne.
Wartość strat oszacowano łącznie na ponad 14 tys. zł. Policjanci z zawierciańskiego wydziału kryminalnego
ustalili sprawcę kradzieży. Mężczyzna został zatrzymany. Dziś usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Teraz
28-letni mieszkaniec Zawiercia odpowie za popełnione przestępstwo. Za kradzież grozi mu kara nawet do 5 lat
pozbawienia wolności.

KTO ROZPOZNA SPRAWCĘ KRADZIEŻY?

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

C.R.C
car repair center

Blacharstwo
Lakiernictwo
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka komputerowa
Renowacja aut zabytkowych

798 445 572
Zawiercie, ul. Wojska polskiego 74

Poszukiwany mężczyzna w czerwcu br. z jednego ze sklepów ze sprzętem elektronicznym przy ulicy Leśnej
w Zawierciu dokonał kradzieży bezprzewodowego głośnika i słuchawek. Łączna wartość skradzionego towaru to prawie 550 złotych. Sprawca kradzieży ubrany był w granatową koszulę, jasne szare spodnie i brązowe
buty typu mokasyny. Na ręku miał zegarek z brązowym paskiem, a na głowie kaszkiet w ciemnym kolorze.
Poniżej publikujemy zdjęcia przedstawiające wizerunek sprawcy.
Wszelkie informacje mogące pomóc w identyfikacji sprawcy prosimy kierować pod nr tel. 47 85 352 80 lub
47 85 352 55. Informacje można przekazać także drogą elektroniczną na adres e-mail: kryminalny@zawiercie.
ka.policja.gov.pl lub za pomocą formularza „Powiadom nas”. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!

POSZKODOWANY W KOLIZJI KIEROWCA STRACIŁ PRAWOJAZDY. BYŁ PIJANY
Do zdarzenia drogowego doszło 4.07.br. około godziny 18:40 na ulicy Wesołej w Zdowie. Uczestniczyły
w nim dwa pojazdy. Jak ustalili policjanci z zawierciańskiej drogówki, kierująca seatem 18-latka, włączając
się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa skodzie. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących. Sprawczyni kolizji była trzeźwa, natomiast wynik badania drugiego kierującego wskazał 2,2 promila alkoholu
w jego organizmie. Kierujący i pasażerowie nie odnieśli żadnych obrażeń. Kobieta za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy. 52-letni kierowca odpowie za
popełnione przez siebie przestępstwo.
Apelujemy do kierowców o ostrożność i przede wszystkim o trzeźwość za kierownicą! Za kierowanie w stanie
nietrzeźwości, oprócz 2-letniego więzienia, sprawcy grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów od
3 do 15 lat oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych.

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

WIKBUD

• WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU BUDOWLANEGO
ORAZ ELEKTRONARZĘDZI
• USŁUGI MINIKOPARKĄ
• PRODUKCJA PRZEWODÓW:

hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych, gazowych

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych
• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH
I WARSZAWSKICH
• HYDRAULIKA SIŁOWA
• WYNAJEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

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

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

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

Informacje
• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
v „MUSTANG Z DZIKIEJ DOLINY: DROGA DO WOLNOŚCI” Reżyseria: Elaine Bogan; Gatunek: animowany, familijny, przygodowy, Produkcja: USA
• 2021-07-29 16:00 - 2D • 2021-07-23 14:00 - 2D • 2021-07-24 14:00 - 2D • 2021-07-25 14:00 - 2D • 2021-07-26 14:00 - 2D
• 2021-07-27 14:00 - 2D • 2021-07-28 14:00 - 2D • 2021-07-29 14:00 - 2D
v „PIOTRUŚ KRÓLIK 2: NA GIGANCIE” Reżyseria: Will Gluck, Gatunek: animowany, familijny, Produkcja: Australia / USA
• 2021-07-29 18:00 - 2D
v „LOKAL ZAMKNIĘTY” Reżyseria: Krzysztof Jankowski; Gatunek: Komedia; Produkcja: Polska
• 2021-07-29 20:00 - 2D
v „WYPRAWA DO DŻUNGLI” Reżyseria: Jaume Collet-Serra; Gatunek: Fantasy / Przygodowy; Produkcja: USA
• 2021-07-30 - 2021-08-12 17:00 (2D) i 19:00 (3D)
v „KRAINA SMOKÓW”, Reżyseria: Tomer Eshed, Gatunek: Animacja, Produkcja: Niemcy
• 2021-07-30 - 2021-08-12 15:00
v „WYROLOWANI”, Reżyseria: David Silverman, Gatunek: Animacja / Przygoda / Komedia, Produkcja: Chiny / Kanada / USA
• 2021-08-12 - 2021-08-26 17:00
v „REPUBLIKA DZIECI”, Reżyseria: Jan Jakub Kolski, Gatunek: Familijny, Produkcja: Polska
• 2021-08-13 - 2021-08-19 17:00
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• PROTEZY
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ
• PROTEZY ZĘBOWE

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

WYBIELANIA

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

HIRUDOTERAPIA - LECZENIE PIJAWKAMI
• Profesjonalna pomoc
w likwidowaniu różnych dolegliwości
• Certyfikat pochodzenia pijawek lekarskich
• Dyplomowany Hirudoterapeuta

TEL. 783 614 732

Kompleksowa obsługa pogrzebów
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 28, 42-400 Zawiercie
Całodobowo: tel. 780 121 163 • 780 151 866
www.kalinski24.pl
Kompleksowa obsługa w zakresie
usług księgowych i płacowych.
Księgowość: Świadczymy usługi dla małych i ś rednich
przedsiębiorstw, spó łek prawa cywilnego i handlowego,
indywidualnych osó b �izycznych.

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

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

ANDSOUR Sp. z o. o.

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

Nasza strona internetowa: www.andsour.eu

@AndsourKsiegowoscKadryPlace

☎ 698 805 242

REKLAMA W GAZECIE
gwarekzawiercianski@wp.pl
GwarekZawiercianski

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

510 190 038
www.gwarek-zawiercianski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

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

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

AKUMULATORY

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

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

CIĄGOWICE

znajdź nas na

Facebooku

Sprzedaż • Serwis • Wymiana
Zapraszamy do autoryzowanej
stacji obsługi akumulatorów

MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

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

tel. 32 646 62 84

Czynne:

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

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

EKOPAL XXI Tomasz Rudy
PRZYDOMOWE
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

• ZŁOM STALOWY
• ŻELIWO
• METALE KOLOROWE

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

SZEROKI ASORTYMENT
tel. 697 032 232
www.cisowa.com

USŁUGI ZWYŻKĄ
I MINIKOPARKĄ

Łazy
ul. Brzozowa 29

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

tel. 603 387 695

MASZ OBJAWY CHOROBY?
Chcesz wiedzieć czy chorujesz na koronawirusa?

ZRÓB TEST PCR!

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

21
metrów

Atrakcyjne
ceny!
MOŻLIWOŚĆ
WYPOŻYCZENIA

Zadzwoń:

513 130 787

MASZ PROBLEM ZE STOPAMI?

• odciski • brodawki • modzele
• Zakładanie klamer na wrastające paznokcie
• leczenie grzybicy • wrastające paznokcie
• pękające pięty • ostre stany zapalne
• przebarwienia na paznokciach

WSZYSTKIM TYM ZAJMIE SIĘ
SZYBKO I BEZBOLEŚNIE (PODOLOG)

+48 608 394 729
+48 608 342 273

Zawiercie, ul. Moniuszki 4
UMÓW SIĘ:

tel. 730 667 776

Centrum Urody

