
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 I GEOMETRIA
• DIAGNOSTYKA
• WULKANIZACJA
• TŁUMIKI-SPAWANIE
• SZCZELNOŚĆ KLIMATYZACJI
• OBSŁUGA KLIMATYZACJI
• SPAWANIE ALUMINIUM
• SZKIEŁKOWANIE

tel. 669 502 000
inż. ŁUKASZ JANECZEK

42-400 ZAWIERCIE , ul. Łośnicka 12

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

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

• OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica
Tel.: 502 439 059 www.ogrodzeniaarmet.pl

DACHY PRODUCENT
• 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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Z nami szybko i bezpiecznie sprzedasz
Swój Dom, Mieszkanie, Działkę

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

SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO

OD 23 LAT!!!

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

Ewelina Dubińska
ul. Piłsudskiego 113, 42-400 Zawiercie
tel. 727 501 724
edubinska@agentpzu.pl
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Obchody 78 rocznicy Pacyfikacji Ryczowa
Nabożeństwo w imieniu Ofiar Pacyfikacji w kościele parafialnym pw. Nawiedze-
nia NMP przemarsz pod Mogiłe na Skale, hymn państwowy w wykonaniu Orkie-
stry Dętej z Ryczowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, wystąpienia gości – tak 
uczczono dzisiaj 78. rocznicę Pacyfikacji Ryczowa.
W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych Gminy Ogrodzieniec: 
M a gd a lena  S i t ek  z a s t ę p c a 
Burmistrza oraz radni Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu: Wanda 
Bednarz, Zbigniew Fabiańczyk, 
Jerzy Janoska, Stanisław Smętek, 
k s i ą d z  p rob os z c z  A nd r z e j 
Ciesielski, druhowie OSP Ryczów, 
delegacja Koła Miłośników Ziemi 
Zawierciańskiej, przedstawiciele 
Szkoły Podstawowej w Ryczowie, 
MGOKiS w Ogrodzieńcu, sołtys 
i Rada Sołecka, Koło Gospodyń 
Wiejskich Perły Jury, Zespół 
Ryczowianki oraz mieszkańcy 
Ryczowa i okolic. Obecni byli 
także członkowie rodzin ofiar pa-
cyfikacji, m.in. pan Marian Wnuk 

którego ojciec 
K o n s t a n t y 
Wnuk poległ 
w wyniku tych 
t r a g i c z n y c h 
wydarzeń.
78  l a t  t emu 
Ryc z ów do-
ś w i a d c z y ł 
tragedii pacy-
fikacji z rąk hi-
tlerowskich na-
jeźdźców, w wyniku której śmierć 
poniosło 17 osób. Pozostałych 
wysłano do obozu koncentracyj-
nego w Płaszowie. Zamordowani 
mężczyźni byli młodymi ludźmi. 
Żaden nie przekroczył 40 roku 
życia, ale każdy z nich pozostawił 
ślad na tej ziemi. Wśród nich byli 

mężowie, którzy osierocili maleń-
kie dzieci, a ci, którzy jeszcze nie 
założyli rodzin, zostawili zapra-
cowanych rodziców. Byli to pełni 
życia ludzie, patrzący z ufnością 
w przyszłość, której nie doczekali.

 v ogrodzieniec.pl

PONAD MILION ZŁOTYCH DLA ZAWIERCIAŃSKICH SZKÓŁ
Łącznie ponad milion złotych trafi do zawierciańskich szkół podstawowych. 
Chodzi o wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inicjatywy 
„Laboratoria przyszłości”. 
To inicjatywa edukacyjna realizo-
wana przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki we współpracy z Centrum 
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów - poinformował Prezydent 
Zawiercia Łukasz Konarski.
Misją jest stworzenie nowoczesnej 
szkoły, w której zajęcia będą prowa-
dzone w sposób ciekawy, angażujący 
uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu 
ich talentów i rozwijaniu zaintereso-
wań. Środki mogą zostać przezna-
czone między innymi na drukarki 
3D z akcesoriami, czy sprzęt do 
nagrań dla nauki prezentacji swo-

ich osiągnięć (kamery, mikrofony, 
oświetlenie).
Dofinansowanie otrzymają:
• Szkoła Podstawowa nr 1  

im. T. Kościuszki - 70 tys. zł;
• Szkoła Podstawowa nr 2  

im. S. Szymańskiego 
- 87 tys. 300 zł;

• Szkoła Podstawowa nr 3 
 - 104 tys. 400 zł;

• Szkoła Podstawowa nr 4  
- 86 tys. 700 zł;

• Szkoła Podstawowa nr 5  
- 114 tys. 600 zł;

• Szkoła Podstawowa nr 6  
- 194 tys. 400 zł;

• Szkoła Podstawowa nr 7  
- 60 tys. zł;

• Szkoła Podstawowa nr 8  
- 60 tys. zł;

• Szkoła Podstawowa nr 9  
- 166 tys. 500 zł;

• Szkoła Podstawowa nr 11  
- 60 tys. zł;

• Szkoła Podstawowa nr 13  
- 95 100 zł.

 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

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

AlkoNaJurze

alkohole_na_jurze

Oferta obowiązuje od 24.02 do 23.02.2022 r. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

TIGER 250 ml

Monster 500 ml
wybrane smaki

Lay's 140 g
wybrane smaki

Sok Tymbark 1l
pomarańczowy

cena:
4,99

zł

cena:
1,79

zł

cena:
4,79

zł

cena:
3,99

zł

Informacje
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SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2299 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

1,4 MLN ZŁ NA ZAWIERCIAŃSKIE DROGI
Ogłoszona została - zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów - lista 
zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach tegorocznej 
edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

Dzięki wsparciu będziemy 
chcieli zrealizować:

Przebudowę i remont nawierzchni 
jezdni i chodników wraz z budową 
kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, 
Bukowej i Kasztanowej. Wartość 
tej inwestycji wynosi 1 799 090 zł, 
a przyznane dofinansowanie stanowi 
50% (899 545 zł).
Przebudowę ulicy łączącej ul. 
Dąbrowica z ul. Żabią w Zawierciu. 
Wartość tej inwestycji wynosi 2 365 
508 zł, otrzymaliśmy dofinansowanie 
483 746 zł (w przypadku oszczędno-

ści może się jeszcze zwiększyć nawet 
do 50 procent wartości zadania).
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
(RFRD) stanowi kompleksowy in-
strument wsparcia realizacji zadań 
na drogach zarządzanych przez 
jednostki samorządu terytorial-
nego. Jego celem jest przyspieszenie 
powstawania nowoczesnej i bez-
piecznej infrastruktury drogowej 
na szczeblu lokalnym, stanowiącej 
ważny element prawidłowego funk-
cjonowania i rozwoju gospodarki 
oraz przyczyniającej się do poprawy 
poziomu życia obywateli. W ciągu 

ostatnich 3 lat w ramach funduszu 
rozstrzygnięto nabory wniosków 
o wartości ok. 10 mld zł na moder-
nizację ok. 14 tys. km dróg samorzą-
dowych w całym kraju.

 v zawiercie.eu

ZGŁOŚ DZIURĘ W JEZDNI
Topniejący śnieg odkrył wiele niemiłych niespodzianek, które denerwują zmoto-
ryzowanych mieszkańców naszego miasta. Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Zawierciu rozpoczęli już akcję naprawiania nawierzchni dróg. 
Dziś naprawiana była między in-
nymi ul. Żabia oraz jezdnia w oko-
licach ul. Traugutta i Szymańskiego. 
Wcześniej PUK działał w rejonie 
ul. Kościuszki, Zegadłowicza, 
Grunwaldzk iej, Zaparkowej, 
Piłsudskiego i Polskiej.
- Prosimy mieszkańców o cierpli-
wość. Ze względu na duże natęże-
nie ruchu, w niektórych miejscach 
prace wykonujemy nocą. Na bieżąco 
monitorujemy stan miejskich dróg. 
Mamy kupioną masę na zimno, 
którą łatamy dziury – mówi Jacek 
Latko, prezes PUK Zawiercie.
Odpowiadając na ewentualne py-
tania, PUK - we własnym zakresie 
- również sprawdza poszczególne 

drogi. Już teraz możecie jednak 
zgłosić nam dziury w jezdni, które 
zauważycie. Można pisać na maila: 
drogi@zawiercie.eu. Wszystkie ulice 
będą sukcesywnie naprawiane.

Jeśli zgłosiliście nam również drogę 
powiatową, wojewódzką lub krajową, 
to informacje przekażemy do odpo-
wiedniego zarządcy drogi.

 v zawiercie.eu

INTERNETOWA GIEŁDA
części w Twojej kieszeni • Sprzedawaj i Kupuj
KROK 1
DODAJ OGŁOSZENIE I OPISZ
W FORMULARZU,
CZEGO SZUKASZ

KROK 2
TWOJE OGŁOSZENIE TRAFI
DO WIELU SPRZEDAWCÓW.
TERAZ WYSTARCZY
POCZEKAĆ NA OFERTY

KROK 3
WYBIERZ
NAJLEPSZĄ
DLA SIEBIE
OFERTĘ!
NIE TYLKO
TANIO, ALE TEŻ
BLISKO I SZYBKO

KROK 4
SKONTAKTUJ SIĘ
ZE SPRZEDAWCĄ
I SFINALIZUJ
TRANSAKCJĘ

WWW.MOTOSZROCIK.PL

JAK TO DZIAŁA?
ZOBACZ JAK HANDLOWAĆ NA NASZEJ GIEŁDZIE

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 34 • tel. 886 886 280

Polerowanie i wielostopniowa
korekta lakieru
Glinkowanie (pozbywanie się
drobin smoły i asfaltu z lakieru)
Pranie tapicerki
Profesjonalne nakładanie wosków i politur
Powłoki ceramiczne, kwarcowe i polimerowe
Polerowanie kloszy lamp
Szykowanie aut na sprzedaż,
zloty, targi i inne eventy
Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej
Ozonowanie (pozbywanie się przykrych zapachów)O
F
E
R
T
A

Informacje
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CMENTARZ KOMUNALNY  
W PORTALU GROBONET

Stronę Cmentarza Komunalnego w Zawierciu-Blanowicach znajdziemy już 
w portalu Grobonet – poinformował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. To ozna-
cza, że bez wychodzenia z domu oraz z dowolnego miejsca na świecie, można 
znaleźć grób konkretnej osoby, a nawet zapalić wirtualny znicz. Wyszukiwarka 
jest bardzo przydatna, szczególnie dla osób przyjezdnych, które mają kłopoty 
z odnalezieniem miejsca pochówku bliskich.
Z portalu korzysta już ponad 1300 
cmentarzy w całym kraju. Baza 
osób pochowanych jest na bieżąco 
aktualizowana przez administra-
tora cmentarza.
Jeśli nie możemy osobiście skon-
taktować się z administracją 
cmentarza, wystarczy wejść przez 
przeglądarkę internetową na stronę 
www.zawiercie.grobonet.com, aby 
załatwić sprawę lub uzyskać ocze-
kiwaną pomoc.
Poprzez aplikację można m.in.:
zarezerwować grób;
znaleźć groby lub mogiły osób 
pochowanych na terenie cmen-

tarza oraz sprawdzić inne osoby 
w grobie;
• sprawdzić wykaz osób 

pochowanych w ostatnim 
czasie oraz osoby pochowane 
w ubiegłych latach, 
które obchodzą dzisiaj 
rocznicę pogrzebu;

• zobaczyć aktualne nekrologi;
• zapoznać się z zestawieniem 

grobów, które nie posiadają 
przedłużonej dzierżawy 
za rezerwację miejsca;

• znaleźć grób na szczegółowej 
mapie cmentarza wraz 
z zaznaczonymi kwaterami 
i innymi elementami;

• skorzystać z wirtualnego 
spaceru oraz nawigacji 
do grobu;

• zarejestrować dysponenta 
lub opiekuna grobu;

• opłacić miejsce, a także 
sprawdzić do kiedy ważna 
jest opłata grobu;

• napisać życiorys;
• napisać kondolencje;
• poznać szczegółowy 

regulamin oraz cennik 
usług wykonywanych przez 
Cmentarz Komunalny.

 v zawiercie.eu

KIEROWCA
POMPO-GRUSZKI oraz GRUSZKI

www.betoniarniakaczmarek.pl
Siedliszowice 66, 42-425 Kroczyce

+48 608 121 860 • +48 513 100 706
Praca od zaraz!

PRACA!

CV: asia@betoniarniakaczmarek.pl

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

PROGRAMY MYJNI:
• felgi/owady
• mycie pianą
• turbo szczotka / turbo piana (kolorowa)
• spłukiwanie
• woskowanie
• nabłyszczanie

PONADTO:
• odkurzacz dwustanowiskowy
• rozmieniarka
• płatność kartą lub gotówką
• możliwość wystawienia FV
• sprzedaż żetonów

ul. Filaretów 4, 42-400 Zawiercie / Kromołów
604 089 819 • 784 088 784
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„Śląskie Lokalnie” nowa  
edycja konkursu grantowego

Śląskie Lokalnie to inicjatywa, dzięki której rozdamy łącznie kwotę 1,4 mln zł 
na oddolne inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego. Celem inicja-
tywy jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych w realizacji działań społecznych. 
Zorganizujemy trzy edycje kon-
kursu, w trakcie których uczest-
nicy mogą ubiegać się o mikro-
granty w wysokości od 1000 zł 
do 5000 zł.

Wnioski może składać
1. Młoda organizacja pozarzą-
dowa, mająca siedzibę w woje-
wództwie śląskim, która została 
zarejestrowana nie wcześniej 
niż 60 miesięcy od dnia złoże-
nia wniosku. Roczny przychód 
organizacji nie może przekraczać 
30 tysięcy złotych (za poprzedni 
rok obrotowy).
2. Grupa nieformalna, składająca 
się z przynajmniej trzech osób, 

nieposiadających osobowości 
prawnej, które chcą działać na 
rzecz lokalnych społeczności.
3. Organizacja pozarządowa (pa-
tron) to taka organizacja, która 
składa i realizuje projekt w imie-
niu grupy nieformalnej, która nie 
ma takiej możliwości.
Mikroprojekt y w II edycji 
konkursu mogą rozpocząć się 
najwcześniej 01.03.2022 roku 
i powinny zakończyć się przed 
30.11.2022 roku. Nabór wnio-
sków będzie trwał od 15 lutego 
do 15 marca. Aby ubiegać się 
o środki w konkursie grantowym 
należy wygenerować wniosek na 

stronie: https://fioslaskie.com/
wniosek/. Na etapie składania 
wniosku nie trzeba opisywać 
szczegółowo budżetu. Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone pod 
koniec marca.

OPŁATOMAT W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W ZAWIERCIU

W Urzędzie Miejskim można już korzystać 
z opłatomatu. Urządzenie znajduje się na 
parterze budynku. Korzystanie z niego jest 
bardzo intuicyjne i nie musimy już czekać 
w kolejce do kasy.
Wystarczy kilka kliknięć, by zapłacić między innymi podatki lub 
opłacić wywóz odpadów komunalnych. Możemy także uregulować 
między innymi płatności za mandaty, zajęcie pasa drogowego, roz-
graniczenie działek, za wzrost wartości nieruchomości, dzierżawę 
oraz użytkowanie wieczyste. Możemy także uiścić m.in. opłaty geo-
dezyjne. Co istotne, korzystanie z opłatomatu nie wiąże się z dodat-
kowymi opłatami i prowizjami.

zawiercie.eu
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DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE

Apteki dyżurują w systemie dwuzmianowym w godzinach 21:00 – 7:00  
w dni powszednie i soboty, a także  w godzinach 21:00-8:00 w niedzielę i święta.

DATA ADRES TELEFON

22.02 - 23.02 Apteka Jurajska II  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

24.02 - 25.02 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

26.02 - 27.02 Apteka Far-Med ul. Piłsudskiego 50 32 672 17 90

28.02 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

1.03 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

2.03 - 3.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 81F 800 110 110

4.03 - 5.03 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

6.03 - 7.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

8.03 - 9.03 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

10.03 - 11.03 Apteka Cefarm 36,6 ul. Poczty Gdańskiej 20 32 674 20 09 

12.03 - 13.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

14.03 - 15.03 Apteka Dbam o Zdrowie ul. 3 Maja 23 800 110 110

16.03 - 17.03 Apteka Słoneczna ul. Powstańców Śląskich 8 32 672 19 64 

18.03 - 19.03 Apteka ul. Reyminta 1 32 670 78 21

20.03 - 21.03 Apteka Dbam o Zdrowie  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 800 110 110

22.03 - 23.03 Apteka Śląska Pharmaland ul. 11 Listopada 2/4 32 733 30 88

24.03 - 25.03 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61

26.03 - 27.03 Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

28.03 - 29.03 Apteka Jurajska II ul. gen. Władysława Sikorskiego 26 32 672 41 68 

30.03 - 31.03 Apteka Zdrowit ul. 3 Maja 1 32 672 10 44

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! • Tel.: 796 720 700, 602 574 450

WYŚMIENITE MENU:
Przystawka: Carpaccio z buraka
Danie główne: Krem brokułowy z grzankami
Roladka drobiowa z suszonymi pomidorami i mozzarellą
z aranchinni i fasolka szparagową
Deser: Tiramisu

Pyszne przekąski w formie szwedzkiego stołu
Napoje niegazowane, woda z miętą i cytryną
Bufet kawowo-herbaciany

serdecznie zaprasza wszystkie Panie

12 marca 2022 r. 18⁰⁰ - 3⁰⁰ na

WYJĄTKOWY DZIEŃ KOBIET

Muzyka: zespół EXEL
Atrakcja wieczoru:

Pokaz Belly Dance i taneczne animacje triche,
latino i inne!

Lawendowy Dworek w Kluczach

130 zł
za1osobę

KĄCIK KULINARNY

DESER PRZEPYSZNY I DO TEGO DIETETYCZNY
Są takie momenty kiedy „chodzi” za nami coś słodkiego ... coś małe-
go ... coś pysznego... a najlepiej żeby było zdrowe i niskokaloryczne.
Flan waniliowy
• 2 szklanki mleka
• 2 łyżki erytrolu
• 1 łyżka ekstraktu 

waniliowego
• 2 jajka od naszych kur

Wszystko razem wymieszać, 
przelać do żaroodpornych na-
czyń np. małe słoiczki lub ce-
ramiczne miseczki do cremee 
brulee).

Ustawiamy miseczki i słoiczki 
w naczyniu do zapiekania, na-
pełniamy naszą masą tak do 3/4 
pojemności. Do formy dolewamy 
wodę tak aby miseczki w 30 % 
były zakryte.
Wstawiamy do nagrzanego do 
180 C piekarnika i pieczemy 
35-40 minut.
Można podawać z malinami 
lub borówkami.Obie wersje są 
znakomite.

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

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, domok. 200m kw,
III kondygnacje, z niezależnymiwejściami,

stan surowo zamknięty, położony
w atrakcyjnymmiejscuwChechle z szeroką

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

DO SPRZEDANIA
dom180mkw II kondygnacje,
podpiwniczony, z garażem, do

zamieszkania, położony na 6 a. działce,
przygotowany pod prowadzenie

działalności gospodarczej, gm. Bolesław.
Cena:395 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
szeroka i ustawna 12,6 a działka budowlana,
o kwadratowym kształcie z dostępem do
mediów: gaz, prąd, woda, pierwsza linia

zabudowy, położona w urokliwym zakątku
Dąbrowy Górniczej w Błędowie.

Cena: 189 tys. PLN

DOWYNAJĘCIA
Lokale użytkowe, 32 m2, 50 m2, 79 m2, 270m2,
po remoncie, usytuowane w budynku o wysokim

standardzie, dostosowanym dla osób
niepełnosprawnych, winda, prywatny parking,

monitoring, alarm, w ścisłym centrummiasta Klucz.
Cena: 31 PLN/m2 netto

DO SPRZEDANIA
M4 63m kw, plus dwie piwnice, balkon, położone

na IV piętrze, z ładnymwidokiem za okien,
do zamieszkania, w bardzo dobrej lokalizacji

nieopodal przedszkola, szkoły podstawowej oraz LO
na Osiedlu Młodych w Olkuszu.

Cena: 319 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
działka25a, z czegoczęśćbudowlanaok.15a,pozostały
fragmentRola,możliwośćzabudowydwomadomamiz
dostępemdodrogi asfaltowej, pierwsza linia zabudowy,
media: gaz, prąd,woda, kanalizacja, położonawdobrze

skomunikowanymmiejscuwUjkowieNowymgminaBolesław.
Cena: 239 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
M460mkw,plusdwiepiwnice,balkon,usytuowane

na II piętrze, dozamieszkania,wświetnie skomunikowanym
miejscuprzypopularnymi rozbudowanymParku „Dolinka”

naOsiedluMłodychwOlkuszu.
Cena: 349 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkaniebezczynszowe70mkw,dwadużepokoje,

kuchnia z jadalnią, łazienka,wc,plus strych i pomieszczenie
gospodarcze,dozamieszkania, nadającesię równieżdo

prowadzeniadziałalności,wścisłymcentrumŁaz.
Cena: 268 tys. PLN

DOWYNAJĘCIA
22adziałkaprzemysłowa, terenobiektówprodukcyjnych,

składów imagazynów,działkapłaska, utwardzona,
oświetlona,ogrodzona, zbudynkiemoprzeznaczeniu

biurowo-socjalnymoraz3garażami, położonawOlkuszu.
Cena: 5500 PLN netto.

DO SPRZEDANIA
dom 120 m kw II kondygnacje,
plus stodoła oraz murowane
pomieszczenie gospodarcze,

położony na prostokątnej 5,6 a. działce,
w ścisłym centrum Ogrodzieńca.

Cena: 289 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkanie M4w domuwielorodzinnym,

po remoncie ok. 70m kw, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka plus duże pomieszczenia

w podpiwniczeniu, położone na 8 a
działce niedaleko centrumOlkusza.

Cena: 385 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
piętrowy dom ok. 170 m kw, z garażem
oraz dużym i wysokim pomieszczeniem
gospodarczym, położony na w pełni
ogrodzonej 5 a kwadratowej działce

w „centrum” Chechła.
Cena: 329 tys. PLN

TWÓJ E-PIT 2021 CZEKA NA CIEBIE
Tegoroczna akcja rozliczeń PIT będzie trwała od 15 lutego do 2 maja br. Na podatników 
w usłudze Twój e-PIT już czeka przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) 
rozliczenia roczne za 2021 r. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.

Terminy
Do 2 maja 2022 r. podatnicy mogą 
zweryf ikować i zmodyf ikować 
lub zatwierdzić swoje rozliczenia 
w usłudze Twój e-PIT.
Potem KAS automatycznie zaak-
ceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, 
które przygotowała na podstawie 
podsiadanych danych. Dzięki 
temu PIT będzie złożony w ter-
minie nawet jeżeli podatnik nie 
podejmie żadnych działań.
Zeznanie PIT-28 za 2021 r. 
można składać w usłudze Twój 
e-PIT do 28 lutego 2022 r. 
Zeznanie PIT-36 za ubiegły rok 
do 2 maja 2022 r. Zeznania te nie 
zostaną automatycznie zaakcepto-
wane 2 maja, ponieważ w zdecy-
dowanej większości wymagają one 
uzupełnienia ze strony podatnika.
Po 2 maja podatnik będzie miał 
podgląd do swojego zeznania 
i będzie mógł pobrać Urzędowe 
Potwierdzenie Odbioru tzw. 
UPO. Będzie mógł też złożyć 
korektę w ramach usługi.

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 
i aplikację mObywatel, umożliwia 
korzystanie z usługi Twój e-PIT 
i innych usług udostępnianych 
w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Dodatkowo do samej usługi bę-
dzie można zalogować się także 
danymi
podatkowymi podając:
• PESEL (albo NIP 

i datę urodzenia),
• kwotę przychodu 

z rozliczenia za 2020 r.
• kwotę przychodu z jednej 

z informacji od płatników 
za 2021 r. (np. z PIT-11 
od pracodawcy) którą 
trzeba potwierdzić kwotą 
nadpłaty/podatku do zapłaty 
z rozliczenia na 2020 r.

Podatnicy, którzy otrzymali infor-
mację od organu rentowego (PIT-
40A) i w 2020 r. nie rozliczali się 
samodzielnie, powinni podać 
kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Ulgi i 1% OPP
Podatnik korzystający z usługi 
może uzupełnić zeznanie przy-
gotowane dla niego przez KAS 
i uwzględnić przysługujące mu 
odliczenia np. darowizny, w tym 
te związane z COVID-19, ulgę 
rehabilitacyjną, ulgę na Internet, 
u lgę termomodern izac y jną , 
wpłaty na indywidualne konto 
zabezpieczenia emeryta lnego 
(IKZE) czy odliczenie wydatków 
mieszkaniowych.
Przez Twój e-PIT można też 
zadeklarować przekazanie 1% 
swojego podatku dla dowolnie 
wybranej Organizacji Pożytku 
Publicznego.
Po raz pierwszy mogą rozliczyć 
się wspólnie małżonkowie, którzy 
w 2021 r. prowadzili działalność 

gospodarczą na ryczałcie lub po-
datku liniowym, ale nie osiągnęli 
przychodów, nie ponieśli kosztów 
i nie mieli odliczeń z tego tytułu. 

Płatność podatku
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 w termi-
nie miesiąca od dnia upływu ter-
minu płatności tego podatku, wyśle 
podatnikowi informację o kwocie 
podatku do zapłaty.

Zwrot podatku
Z kolei zwrot nadpłaty podatku 
potrwa do 45 dni. W przypadku 
zeznań papierowych termin zwrotu 
wynosi do trzech miesięcy.

E-Urząd Skarbowy
Na początku zeszłego roku wy-
startował internetowy e-Urząd 
Skarbowy (e-US) na podatki.gov.
pl. 

Usługi udostępniane w serwisie są 
dostosowywane do potrzeb róż-
nych grup użytkowników tak, aby 
maksymalnie ułatwić im rozlicze-
nia podatkowe i załatwianie spraw 
w KAS. 
Korzystanie z e-US to oszczędność 
czasu, bezpieczeństwo, wygodne 
płatności i łatwy dostęp do infor-
macji. Projekt jest budowany eta-
pami do września 2022 r.
e-Urząd Skarbowy jest współfi-
nansowany z Programu Polska 
Cyfrowa. e-US jest chętnie wy-
korzystywany przez k lientów, 
a jego popularność stale rośnie. 
Zalogowano się do niego ok. 52,9 
mln razy. Złożono ponad73,8 tys. 
pism ogólnych, a ZAW-NR ponad 
18,2 tys. razy. Dla osób fizycznych 
nieprowadzących działalności go-
spodarczej w e-US dostępne jest 
również zgłoszenie aktualizacyjne 
ZAP-3. Dotychczas z tego rozwią-
zania skorzystano ponad 64,7 tys. 
razy. Użytkownicy mogą również 
realizować płatności online do 
organów podatkowych i zobaczyć 
historię wpłat.

 v gov.pl

AKCJA DORĘCZANIA 
ROCZNYCH DECYZJI 

PODATKOWYCH
Rusza akcja doręczenia mieszkańcom Zawier-
cia rocznych decyzji podatkowych. Pracow-
nicy Urzędu Miasta dostarczą mieszkańcom 
Zawiercia roczne decyzje podatkowe związa-
ne z podatkiem od nieruchomości, podatkiem 
leśnym oraz rolnym.

W przypadku nieobecności mieszkańca urzęd-
nik jest zobowiązany zostawić w skrzynce pocz-
towej zawiadomienie o możliwości odbioru 
korespondencji w siedzibie Urzędu lub kontak-
tu telefonicznego w celu umówienia dogodne-
go terminu doręczenia decyzji.

Osoby odpowiedzialne za doręczenie nie przyj-
mują żadnych wpłat, wszelkie operacje finan-
sowe należy dokonywać wyłącznie przelewem 
bankowym lub w opłatomacie znajdującym się 
w Urzędzie Miasta przy ul. Leśnej 2.
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500 200 941 Zawiercie ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange) SYN_OPTYK

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

tel. 697 032 232
www.cisowa.com

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

SZEROKI ASORTYMENT

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

Poręba - Metamorfoza byłej Kawiarni „Kaktus”
W styczniu bieżącego roku rozpoczęły się prace utworzenia Klubu Integracji Międzypokoleniowej wraz z mediateką w byłej Kawiarni Kaktus. Powie-
rzania użytkowa lokalu to 163,76 m2. Całkowita wartość inwestycji to kwota  2 156 789,00 zł , z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych wynosi  602 461,00 zł.
Główne wejście do Klubu będzie bezpośrednio z zewnątrz budynku  
MOK-u od strony południowej. Projekt zakłada przebudowę schodów wraz 
z platformą dla osób niepełnosprawnych.
W pierwszym pomieszczeniu Klubu przewidziano hol wejściowy z  ladą recep-
cyjną i miejscem na wystawy. Z tego pomieszczenia będzie bezpośrednio dostęp 
do szatni ,toalet oraz aneksu kuchennego, w który można będzie przygotować 
sobie kawę ,  herbatę lub poczęstunek . Z korytarza głównego będzie   przejście 
do sali głównej gdzie znajdować się będzie   kilka stref:
- strefa malucha przeznaczona dla  najmłodszych mieszkańców naszego 
miasta -wyposażona w zabawki i urządzenia wielofunkcyjne wraz z pufami, 
które stanowić będą kącik odpoczynku i relaksu. W strefie   malucha zostanie 
umieszczona m.in.   tablica manipulacyjna dla najmłodszych , służąca do gier 
i zabaw wpływających na rozwój psychofizyczny dziecka.
Kącik malucha dedykowany jest młodym mamom ,które będą chciały skorzy-
stać również z mediateki.
- strefa muzyczna, wyposażona w stanowisko gramofonowe czyli gramofon, 
wzmacniacz, słuchawki, sprzęt do odsłuchu muzyki połączona zabudową 
labiryntową z możliwością wejścia na poziom II.
- strefa multimedialna wyposażona w zabudowę meblową wraz z siedziskami, 
regałami na książki, gry planszowe i multimedia. Przewidziano tutaj również 
konsolę do gier z padami i podstawowym wyposażeniem zestawu, kierownicę 
do konsoli ze stojakiem, soundbar aktywny, czytniki e-book , monitor , okulary 
VR, kamera do konsoli + uchwyt do montażu ściennego, podłogę interaktywną 
z projektorem zawieszonym  na dedykowanym uchwycie montowanym do 
stropu ,  wyświetlającym żądany obraz na posadzce.
Jest to interaktywne urządzenie projekcyjne spełniające jednocześnie funkcje 
podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego. Wielofunkcyjny projektor może 
być używany jako pomoc do organizacji  ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. 
Wyposażony jest w zestaw treści multimedialnych przeznaczonych do pracy 
z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Interaktywna podłoga sprawdzi 
się także w procesie rehabilitacji dzieci i dorosłych.
- strefa komputerowa utworzona będzie dla dwóch stanowisk komputerowych  
.Wyposażona zostanie w nowoczesne zestawy komputerowe oraz dodatkowe 
specjalistyczne stanowisko dla osoby niewidzącej i niedowidzącej wyposa-
żone w powiększalnik, który powiększa wskazany fragment tekstu, symuluje 
na ekranie ruchomą lupę, zmienia kolor obrazu i tła. Dzięki tym zabiegom 
technicznym i edytorskim osoby niedowidzące mogą korzystać z będących 
w zasobach mediateki książek dedykowanych osobom niepełnosprawnym;
• komputer z monitorem i z oprogramowaniem Jaws dla 

Windows, który odczytuje informacje z ekranu komputera;

• linijkę brajlowską (monitor przekształcający informacje tekstowe 
i graficzne pojawiające się na ekranie na znaki alfabetu Braille'a);

• multilektor, który czyta m.in.: pocztę, ważne dokumenty, książki 
i broszury oraz wiele innych materiałów. Wczytuje dokumenty 
korzystając z najnowszej technologii rozpoznawania druku, a następnie 
odczytuje je wyraźnym głosem o naturalnym brzmieniu,

• powiększoną mysz dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą lub nie 
potrafią posługiwać się tradycyjną myszką. Za pomocą tego urządzenia 
można wykonać te same czynności co za pomocą tradycyjnej myszy 
komputerowej. Do poruszania kursorem wykorzystywana jest kula 
o średnicy 70 mm, co przekłada się na dużą precyzję urządzenia. Dzięki 
dużym rozmiarom kuli można posługiwać się urządzeniem nie tylko za 
pomocą palca, a nawet za pomocą dłoni, stopy, czy innej części ciała,

• klawiaturę powiększoną z dużymi widocznymi nadrukami.
- strefa wielofunkcyjna z przeznaczeniem na część audytoryjną np.: organizację 
spotkań autorskich, szkoleń czy prelekcji wyposażona będzie w stoliki ,krzesła 
oraz  krzesła z pulpitami na tablety czy notebooki, oraz część rekreacyjną wypo-
sażoną w mobilną  trybunę (scenę ) wraz z poduchami ,pufami i siedziskami  - 
przeznaczoną do organizacji, przedstawień, koncertów, pokazów artystycznych 
itp. Trybuny (mobilne) teleskopowe to rozwiązanie zaprojektowane z myślą 
o zastosowaniu w wielofunkcyjnych salach nowoczesnych ośrodków kultury, 
teatrów i innych obiektów, gdzie najważniejsza jest uniwersalność pomiesz-
czenia. Trybuna teleskopowa może w kilka chwil zostać złożona odsłaniając 
duże powierzchnie użytkowe.
Na scenie przewidziano możliwość podpięcia mobilnego nadajnika Video.
W ramach systemu video w projekcie uwzględniono laserowy projektor o mocy 
5000 ANSI, urządzenie działa razem z ekranem projekcyjnym o podstawie 
200cm.
Dodatkowo zostaną zastosowane trzy projektory o mocy 6000 ANSI, które 
będą wyświetlać kontent mappingu na podłodze. Obraz ma zostać tak wy-
krojony, aby uzyskać oczekiwany efekt wyświetlania grafik/napisów w kołach 
rozmieszczonych w posadzce. Przy zastosowanej optyce można uzyskać obraz 
o szerokości 450cm z odległości 300cm.
W celu poprawy akustyki w lokalu Klubu zastosowano:
- przedścianki systemowe z wypełnieniem wełną mineralną
- panele akustyczne podwieszone do sufitu,
- drzwi wewnętrzne akustyczne szklane do pomieszczenia multimedialnego,
- ogród wertykalny.

Ogród wertykalny  stanowić będzie dodatkową atrakcję  naszego Klubu 
.Umieszczony on  będzie  za ladą recepcyjną ,w całości wykonany z paneli 
z roślinami stabilizowanymi .
Zastosowane rośliny:
• mech poduszkowy - 40% powierzchni
• mech leśny płaski- 60% powierzchni
• rośliny stabilizowane - Papyrus, Tree fern, Eucalyptus 

cinerea, Parchment fern, Stoebe, Adianthum Fern
Mchy i rośliny stabilizowane są w 100% bezobsługowe. Nie potrzebują światła 
słonecznego, podlewania, przycinania, opryskiwania.
Mchy są również produktami o wysokim poziomie absorbcji dźwięków. 
Pochłaniają dwa razy więcej dźwięku, niż inne materiały o tej samej grubości 
i wielkości. Spełnią one w naszym klubie funkcję zarówno akustyczną  jak 
i dekoracyjną
W pomieszczeniu Klubu Integracji Międzypokoleniowej zaprojektowano 
niezbędne warunki sanitarne i dostęp dla osób niepełnosprawnych. W po-
mieszczeniu przewidziano toaletę damską wraz z dostępem dla osób niepeł-
nosprawnych i toaletę męską.
W celu zapewnienia możliwości korzystania z Klubu  przez osoby z niepełno-
sprawnościami w projekcie uwzględnia się montaż platformy schodowej przy 
wejściu do budynku MOK-u

 v Źródło: umporeba.pl
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KRZYŻÓWKA

Poziomo:
4. Wiśniowy - na gofrze
7. Pot. koń cisawy
11. Starogr. pentatlon
12. Gościniec, szeroka droga
13. Zimowa laba uczniów
14. Kulturysty szerokie
18. Muzyka Z. Namysłowskiego
20. Guzik lub haftka
21. Napisał „Nanę”
22. Łączy nerkę z pęcherzem
24. I Andrycz, i Terentiew
25. Liza, amer. aktorka

(„New York, New York”)
26. Grecki bóg wojny

Pionowo:
1. Odmiana motocykla
2. Dziwactwo, mania
3. Męczy bibosza
5. Elementy kaloryfera
6. „Ojciec” judaizmu
8. Bolesny kurcz mięśni
9. Badane w okolicy nadgarstka
10. Najada lub oreada
15. Budowa organizmu żywego
16. Krzysztof, prezenter Polsatu
17. Zero lub zupa
18. Część ulicy dla pojazdów
19. Obrusu zupą
23. Powiększenie tarczycy

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

SIATKARKI Z ZAWIERCIA  
NAJLEPSZE W WOJEWÓDZTWIE!

Siatkarki MKS-u Dwójki Zawiercie zostały mistrzyniami Śląska. Podczas turnieju 
finałowego w Bielsku-Białej podopieczne trenera Sebastiana Tchórza wygrały 
cztery spotkania, tracąc zaledwie jednego seta.
Skład: Rozgrywające: Anna 
S i t e k ,  Pa u l i n a  J a w o r s k a 
– Nowak.
Pr z y jmują ce :  A lek sa nd ra 
Wróbel, Sandra Galas, Otylia 
Pikuła, Amelia Podsiadło.
Atakujące:  Zosia Brzoza , 
Wiktoria Przewoźnik.
Libero: Martyna Szczygieł, 
Weronika Majorczyk.
Środkowe:  Wik tor ia  Las , 
Wi k tor i a  G órec k a ,  Maja 
Wolna.

 v zawiercie.eu

BRAWA DLA UCZNIÓW „SZÓSTKI”
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawierciu znalazła się w pierwszej setce szkół nagrodzo-
nych za film sportowy inspirujący do aktywności fizycznej, nagrany z uczniami klas 1-8. 
Sukces cieszy, ponieważ Pho3nix 
Active School to największy 
w Polsce sportowy konkurs 
dla szkół. Ogólnopolska akcja 
w ramach Międzynarodowego 
Dnia Sportu została objęta pa-
tronatem Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego.
Dziś uczniowie - w nagrodę - 
wzięli udział w warsztatach pro-
wadzonych przez sportowców. 
Dzieci mogły sprawdzić między 
innymi swoją zręczność, refleks 
i wytrzymałość.
Gościem specjalnym był utytu-
łowany i wyjątkowy sportowiec 

Łukasz Solak, który odnosi suk-
cesy w pływaniu.
Zawodnikom kibicowała ko-
ordynatorka akcji w szkole 

Justyna Woszczycka i Dyrektor 
„Szóstki” Dariusz Bednarz.

 v zawiercie.eu
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» AKUMULATORY
» CZĘŚCI DO
SAMOCHODÓW,MOTOCYKLI
I QUADÓW KAŻDEJMARKI

» AUTODETAILING

42-431 Kromołów, ul. Filaretów 5

NAJNIŻSZE CENY
WPOWIECIE

DOZÓR ELEKTRONICZNY ZAMIENIŁ NA ARESZT ŚLEDCZY
8.02.br. Policjanci z zawierciańskiego wydziału kryminalnego wpadli na trop mieszkań-
ca Zawiercia, który według ich informacji mógł posiadać narkotyki. Podczas zatrzymania 
26-latka kryminalni znaleźli przy nim pudełko, w którym były woreczki z białym prosz-
kiem. Jak się okazało, była to amfetamina. 

Z prawie 25 gramów tej substancji można było przygotować kilkaset porcji dilerskich. Wy-
szło na jaw, że mieszkaniec Zawiercia był już karany nie tylko za posiadanie narkotyków, 
ale także za jazdę samochodem pod ich wpływem. 26-latek usłyszał zarzuty, do których 
się przyznał. 

W chwili zatrzymania odbywał karę zastępczą w systemie dozoru elektronicznego. Za-
wierciański sąd postanowił o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Z uwagi 
na to, że mężczyzna przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy, grozi mu kara nawet 15 lat pozbawienia wolności.

KONTROLE PUSTOSTANÓW W TROSCE O OSOBY ZAGROŻONE WYCHŁODZENIEM
Zawierciańscy dzielnicowi wciąż kontrolują opuszczone budynki, w których przebywają 
osoby bezdomne. Niestety nie tylko stan techniczny pustostanów często stanowi poważ-
ne zagrożenie. Niskie temperatury i brak ciepłego schronienia mogą doprowadzić do tra-
gedii, podobnie, jak próby ogrzania się za pomocą prowizorycznych piecyków, co może 
być przyczyną pożaru lub zatrucia dwutlenkiem węgla.

Sprawdzają pustostany, ale także inne miejsca, w których grupują się niemające domów 
osoby. Dzielnicowi wskazują potrzebującym miejsca, w których można otrzymać kon-
kretną pomoc, a także namawiają do korzystania z ciepłych i bezpiecznych noclegowni. 
W rozmowach z mieszkańcami swoich dzielnic przypominają o specjalnej, całodobowej 
infolinii obejmującej całe województwo śląskie, która uruchamiana jest każdego roku 
w porze jesienno-zimowej.

Widząc osoby potrzebujące pomocy, nie bądźmy obojętni. Reagujmy. Być może dzięki naszej reakcji i przekazanej służbom informa-
cji, uratujemy czyjeś życie! Dzwoniąc pod numer telefonu 987, można uzyskać informacje na temat pomocy dla osób bezdomnych.

PONAD 4 PROMILE I BRAK UPRAWNIEŃ. MĘŻCZYZNA ZOSTAŁ ZATRZYMANY
W sobotę 5.02.br po godzinie 19:00 w Zawierciu na ulicy 11 Listopada policjanci z dro-
gówki zatrzymali do kontroli pojazd. Badanie stanu rzeźwości kierującej volkswagenem 
52-latki wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Prawo jazdy mieszkanki gminy 
Ogrodzieniec zostało zatrzymane.

Tego samego dnia kilka godzin później policjanci z komisariatu w Szczekocinach otrzyma-
li zgłoszenie, iż kierowca opla, który w danej chwili znajduje się w miejscowości Starzyny, 
jest pijany. Informacja ta została potwierdzona. Badanie stanu trzeźwości 35-latka wyka-
zało 4 promile alkoholu w jego organizmie. Mundurowi ustalili także, że to nie jedyne przewinienie mieszkańca gminy Szczekociny. 
Mężczyzna nie posiadał też uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został zatrzymany. Noc spędził w policyjnym 
areszcie.

Na szczęście w żadnym z tych przypadków nie doszło do tragedii. Warto zastanowić się nad skutkami „procentów za kierownicą”. 
Już niewielka ilość alkoholu ma wpływ na czas reakcji kierowcy.

ZASNĄŁ ZA KIEROWNICĄ I ZDERZYŁ SIĘ Z CIĘŻARÓWKĄ
Dnia 3.02br. O godzinie 20.30 jadący od Siewierza kierowca forda zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i czołowo uderzył w samochód ciężarowy. Siła uderzenia była tak duża, że 
scania zderzyła się z jadącym za fordem volkswagenem. Droga została całkowicie zablo-
kowana. Jak ustalili policjanci, 26-letni mężczyzna zasnął za kierownicą. Zarówno on, jak 
i pozostali dwaj kierujący byli trzeźwi. Choć zdarzenie wyglądało bardzo niebezpiecz-
ne, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Kierowca forda został ukarany mandatem 
w wysokości 1,5 tysiąca złotych i otrzymał 6 punktów karnych.

Stan psychofizyczny ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dla-
tego też, jeśli czujemy się zmęczeni, pomyślmy o przerwie w podróży, bądź wybierzmy 
inny środek lokomocji.

PRZEKROCZYŁ PRĘDKOŚĆ. KIEROWAŁ AUTEM BEZ UPRAWNIEŃ
Dnia 3.02.br o godzinie 20:00 w Zawierciu na ulicy Siewierskiej policjanci z drogówki 
zatrzymali do kontroli pojazd. Kierujący hondą 40-latek w terenie zabudowanym jechał 
z prędkością 94 km/h. 

Podczas kontroli policjanci ustalili, że mężczyzna w ogóle nie powinien wsiadać za kie-
rownicę, ponieważ.... nie miał stosownych uprawnień. Mieszkaniec województwa mazo-
wieckiego odpowie przed sądem za popełnione przez siebie wykroczenia drogowe.

Przypominamy!

Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 41-50 km/h grozi grzywna od 1 do 2 tys. zł.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, bez stosownych do tego 
uprawnień, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1,5 tys. zł. Sprawca tego wykroczenia musi się 
także liczyć z orzeczonym przez sąd zakazem prowadzenia pojazdów.

POLICJA

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

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

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH

OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Firma EFEKT

tel. 519 575 126

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.

☎ 510 190 038

NIE CZEKAJ!
ZAREKLAMUJ SWÓJ

BIZNES!

REKLAMAWGAZECIE

• 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

WIKBUD

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

www.wikbud.com.pl 

RB BHP
• SZKOLENIA BHP
• OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
• DOKUMENTACJA WYPADKOWA,
• OUTSOURCING BHP
• KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE BHP

602 101 823 • 509 367 349

Iliana Duda
Specjalista ds. ubezpieczeń

kom.: 662 215 741

iliana.duda@cmf.pl

www.cmf.pl

fb.com/CMFCzestochowa

Biuro Ubezpieczeń CMF
ul. Dworcowa 4/2
42-450 Łazy

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

KKoommpplleekkssoowwaa oobbssłłuuggaa ppooggrrzzeebbóóww
uull.. OObbrroońńccóóww PPoocczzttyy GGddaańńsskkiieejj 2288,, 4422--440000 ZZaawwiieerrcciiee

CCaałłooddoobboowwoo:: tteell.. 778800 112211 116633 •• 778800 115511 886666

wwwwww..kkaalliinnsskkii2244..ppll

TEL. 783 614 732

HIRUDOTERAPIA - LECZENIE PIJAWKAMI
• Profesjonalna pomoc
w likwidowaniu różnych dolegliwości

• Certyfikat pochodzenia pijawek lekarskich

• Dyplomowany Hirudoterapeuta

PRZECIWKO PRZEMOCY 
WOBEC DZIEWCZĄT I KOBIET
11 lutego na placu św. Jana Pawła II odbyła się akcja 
„Nazywam się Miliard (One Billion Rising)”. To ogól-
noświatowy protest w formie tańca, który zwra-
ca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, 
a przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż 
lekceważony jej przejaw – przemoc seksualną.
Po wydarzeniu, w Księgarni Edukacyjnej w Zawier-
ciu można było wziąć udział w debacie z udziałem 
ekspertów na temat przemocy wobec kobiet oraz 
edukacji seksualnej.
Organizatorem akcji, która w Zawierciu odbyła 
się już po raz czwarty, była Fundacja z pomysłem. 
Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem 
Prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego.

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

WYNAJEM
I WYPOŻYCZALNIA

z operatorem lub bez

ATRAKCYJNE CENY!

Zadzwoń i dowiedz się więcej:
608 394 729 • 608 342 273

• ZWYŻKA 21 m
• MINIŁADOWARKI
• MINIKOPARKI
• WIERTNICA
• MŁOT WYBURZENIOWY
• WYWROTKA oraz HDS

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

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

DLA NAS LICZY SIĘ JAKOŚĆ
I ZADOWOLENIE KLIENTA

OKNA KOSIM
Bez przerwy od ���� roku.

ul. Zawierciańska �,
��-��� Klucze
tel: (��) ��� �� ��
kom: +�� ��� ��� ���
mail: biuro@okna-kosim.pl Dowiedz się więcej nawww.okna-kosim.pl

ZTĄ REKLAMĄ
MOŻLIWY

RABAT DO 10%
NAWYBRANE
PRODUKTY*
* szczegółowe

informacje w sklepie

• okna
• drzwi
• rolety
• bramy
• ślusarka aluminiowa
• parapety
• markizy

Reklamy


