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W YDANIE SPEC JALNE

Kochani Mieszkańcy,
stanęliśmy w obliczu jednego z najwięk-
szych zagrożeń epidemiologicznych ostat-
nich lat.  W związku z rozprzestrzenianiem 
się na terenie Polski koronawirusa i odnoto-
wywaniem kolejnych zachorowań tymcza-
sowo została zawieszona działalność szkół, 
domu kultury, biblioteki, domu seniora czy 
świetlic środowiskowych.
W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeń-
stwo, ograniczamy osobiste wizyty w Urzę-
dzie. Zachęcamy Państwa do kontaktu w 
prowadzonych sprawach poprzez kore-
spondencję elektroniczną oraz kontakt tele-
foniczny (32 67 09 700). Przed wejściem do 
budynku Urzędu Miasta i Gminy ustawiono 
specjalną urnę. Umożliwi to składanie de-
klaracji, pism i innych dokumentów przez 
mieszkańców. Urna będzie monitorowana, 
w związku z tym zapewniamy bezpieczeń-

stwo i ważność składanej dokumentacji, 
mimo braku potwierdzenia przez Kancela-
rię Urzędu. 
Pamiętajcie, że czas, w którym się zna-
leźliśmy to nie ferie. To czas kwarantanny 
- czyli odizolowania od potencjalnego ry-
zyka. Proszę i zarazem apeluję: unikajcie 
zatłoczonych miejsc, zrezygnujcie z organi-
zowania spotkań towarzyskich. Zróbcie to 
w trosce o Was, Wasze rodziny, sąsiadów, 
znajomych. 
W związku z dynamicznie rozwijającą się sy-
tuacją proszę również o bieżące śledzenie 
informacji zamieszczanych na stronie inter-
netowej Urzędu www.ogrodzieniec.pl oraz 
w mediach społecznościowych - facebook, 
a także zapisywanie się do bazy sms. 
Jako Burmistrz, jestem do Waszej dyspozy-
cji 24h/dobę, siedem dni w tygodniu. 

Anna Pilarczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzienie

Od ponad dwóch tygodni Gmina jest intensywnie  przygotowywana do walki z epidemią. W tym celu 
odbyły się spotkania pod przewodnictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, a jednocześnie 
Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ogrodzieńcu - Anny Pilarczyk z kie-
rownikami, dyrektorami poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, referatów, szkół, radnymi, 
sołtysami, a także jednostkami OSP z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Podczas posiedzeń zapla-
nowano zakupy niezbędnych środków dezynfekcyjnych i ochronnych oraz podzielono obowiązki po-
między poszczególnymi jednostkami. Druhowie ochotnicy są niezwykle zaangażowani i służą pomocą 
w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 

Przed Państwem specjalne wydanie Gazety Ogrodzienieckiej, w którym podajemy niezbędne informacje 
z Urzędu i jednostek gminnych oraz podstawowe wskazówki jak postępować w obecnej, wyjątkowej sytuacji 
spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2. 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
Anna Pilarczyk zgodnie z zaleceniami Premiera Mateusza Morawieckiego oraz w oparciu o protokół 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (z 11 marca 2020 r.) postanowiła podjąć nadzwyczajne środki, 
które pomogą w walce z tym niezwykle groźnym wirusem.

Od Redakcji

Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców. 
Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę.
Tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna od 15 marca – na 10 dni.
Galerie handlowe zostały zamknięte poza sklepami spożywczymi, drogeriami, aptekami, pralniami
Restauracje, bary, kawiarnie będą mogły prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos.
Zawieszone zostały międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe.
Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób.
Banki i placówki finanasowe działają. 

SZTAB KRYZYSOWY
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Przedstawiam kilka istotnych informacji: 

dostęp do Urzędu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec jest ograniczony dla 
interesantów. Z urzędnikami można 
kontaktować się telefonicznie (li-
sta numerów poniżej) oraz mailowo 
(ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl)
Aktualny czas pracy Urzędu Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec 
Poniedziałek 8.00-15.00;
Wtorek –piątek 7.30-14.00.

Urząd Stanu Cywilnego wydaje jedy-
nie akty urodzenia oraz zgonu. 

Deklaracje w sprawie opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi, które powinny być złożone 
w związku ze zmianami od 1 marca 
2020 r. (zgony, urodzenia, nowe bu-
dynki, zmiana miejsca zamieszkania 
itp.), będą przyjmowane później 

z mocą obowiązywania od marca 
2020 r. lub miesiąca, w którym na-
stąpiła zmiana.

Kasa oraz księgowość Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 
są nieczynne. Stan wodomierza nale-
ży zgłaszać wyłącznie drogą telefo-
niczną 32 67 32 081 bądź e-mailową 
na adres: w.turlej@ogrodzieniec.pl

Podatki i opłaty lokalne można wpła-
cać na indywidualne rachunki ban-
kowe wskazane w decyzjach wymia-
rowych lub na rachunek bankowy 
Bank PKO BP Nr 15 1020 2498 0000 
8202 0436 5250. W razie pytań pro-
simy kontaktować się z Referatem 
Podatków (tel. 32 67 09 705, 32 67 
09 706).

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogro-
dzieniec informuje, że awarie, zgło-

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
884-664-885

Zastępca BURMISTRZA MIASTA I GMINY 
OGRODZIENIEC
885-039-008

SEKRETARZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC 
885-039-012

REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA 
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
tel. 32 67 09 728

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
I GOSPODAROWANIA MIENIEM
tel. 32 67 09 727

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH
tel. 32 67 09 703

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
I TRANSPORTU
tel. 32 67 09 708

REFERAT ORGANIZACYJNY
tel. 32 67 09 714

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĘDU 
STANU CYWILNEGO
tel. 32 67 09 718

OPŁATY I PODATKI LOKALNE
tel. 32 67 09 705 lub 706

Apeluję do wszystkich mieszkańców o zachowanie spokoju i rozsądku. Jednocześnie proszę o to, by unikać skupisk ludzi i do 
minimum ograniczyć udział w jakichkolwiek spotkaniach. Zwracam się również do wszystkich, którzy powrócili z zagranicy. 
To bardzo ważne. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ta nad-
zwyczajna sytuacja to także sprawdzian dla nas wszystkich. Wzajemnie wspierajmy się i pamiętajmy o tych osobach, które 
są starsze i schorowane. Pomagajmy im w miarę naszych możliwości i informujmy na bieżąco. Apeluję również do dzieci  
i młodzieży. Zamknięcie placówek oświatowych nie oznacza, że macie teraz ferie. W obecnej sytuacji Wasza odpowiedzialna 
postawa i pozostanie w domach są konieczne.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją prosimy również o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie 
internetowej Urzędu www.ogrodzieniec.pl oraz w mediach społecznościowych- facebook.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec,

Apel Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

PILNY KOMUNIKAT 

w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ograniczamy osobiste wizyty w Urzędzie. 
Zachęcamy Państwa do kontaktu w prowadzonych sprawach poprzez korespondencję 
elektroniczną, kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem e-PUAP.

szenia i inne sprawy należy załatwiać 
poprzez kontakt telefoniczny pod 
wskazanymi numerami telefonów:
607 574472
607 574199 
oraz za pośrednictwem poczty  
e-mail: zpiso@op.pl
Targowisko przy ul. Słowackiego w 
Ogrodzieńcu, które odbywa się w 
każdą środę, z przyczyn epidemio-
logicznych zostało zamknięte do 
odwołania. Jednocześnie apeluje-
my, by unikać dużych skupisk ludzi i 
pozostać w domach.

O kolejnych zmianach będziemy 
informować na bieżąco.

Jednocześnie wszyscy pamiętajmy 
o wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdro-
wia.

Zapadła decyzja dotycząca czasowe-
go zamknięcia Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Ogro-
dzieńcu, Domu Seniora, Świetlic Śro-
dowiskowych oraz Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Zamknięte są 
także placówki oświatowe w Ogro-
dzieńcu, Podzamczu, Ryczowie i 
Gieble. 

Odwołujemy także zaplanowane na 
ten miesiąc zebrania sołeckie. 

OPS zwraca się z prośbą o przekazywa-
nie informacji o osobach bezdomnych 
przebywających na terenie gminy Ogro-
dzieniec oraz o osobach starszych, sa-
motnych, niepełnosprawnych, które mają 
problemy w codziennym funkcjonowa-
niu. Informacje prosimy przekazywać -  
tel. 32 67 335 26 lub bezpośrednio pra-
cownikom socjalnym nr tel. 500 188 901.

Lista telefonów do UMiG Ogrodzieniec
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Bezpłatna pomoc psychologiczna dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kontakt UMiG Ogrodzieniec - tel. 696 804 919

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu zawierciańskiego została zawieszona. O nowym terminie poinformujemy.

Powiadomienia SMS
Chcesz otrzymywać sms-y z informacjami na temat bieżącej sytuacji epidemiologicznej? Odwiedź stronę i wypełnienij  
ankietę - https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/powiadomienia_sms 

ZUS zwraca się z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach. Można korzystać z informacji telefonicznej  
(tel. 22 560 16 00 - od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 18), maila do zapytań ogólnych: cot@zus.pl oraz usług elektronicznych 
dostępnych na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Szczegóły: https://bit.ly/2Qj0G4r

Urząd Skarbowy w Zawierciu zachęca do korzystania z e-usług, zamiast wizyty w budynku przy ulicy Leśnej. Ograniczenie dostępu 
potrwa do 27 marca 2020 r. Podatki można rozliczyć na 2 sposoby:

Online poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP. Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT można znaleźć tutaj: 
https://bit.ly/3aYoKl2
W urzędzie - poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdze-
nia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
PIT – nr telefonu 32 744 93 04, 32 744 93 05, 32 744 93 55, 32 744 92 01, 32 744 92 51
VAT – nr telefonu 32 744 93 05, 32 744 93 04, 32 744 93 55
CIT – nr telefonu 32 744 93 04, 32 774 93 05
rejestracja podatników – nr telefonu 32 774 93 03, 32 774 93 53, 693 641 966
Adres mailowy: us.zawiercie@mf.gov.pl

Poczta Polska  wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów. Godziny pracy w dni robocze zostaną skrócone do 6, przy czym 
w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14-20 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę. Pozostałe placówki czynne dotych-
czas w soboty również będą obsługiwać klientów przez trzy godziny. 
Poczta w Ogrodzieńcu czynna:
pn-pt 8.00 - 14.00, sob. 9.30 - 12.30

KORONAWIRUS
informacje dla Seniorów

Ogranicz przebywanie w miejscach  
publicznych.

Często myj ręce wodą i mydłem.

Unikaj dotykania oczu, nosa, ust.

Regularnie myj lub dezynfekuj dotykane  
powierzchnie.

Regularnie dezynfekuj telefon i nie używaj go 
podczas posiłków.

Zachowaj odległość od rozmówcy  
wynoszącą 1-1,5 m.

Stosuj zasady ochrony podczas kaszlu, kichania.

Odżywiaj się zdrowo i nawadniaj organizm.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy  
o koronawirusie.

Mając na względzie dobro parafian,  
w trosce o Ich zdrowie, Kościół udzielił dyspensy od 
obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy świę-
tej i zachęca wiernych do korzystania z nabożeństw 
transmitowanych przez telewizje, radio oraz on-line.  
Więcej - http://diecezja.sosnowiec.pl
W Parafii Ogrodzieniec do czasu ustania zagro-
żenia związanego z epidemią zawieszono spotka-
nia Kręgu Biblijnego oraz spotkania związane z 
przygotowaniem do Sakramentów Bierzmowania  
i I Komunii Świętej. W Parafii Giebło odwołano re-
kolekcje, w Parafii w Ryczowie odwołano spotkania 
z dziećmi, młodzieżą i wprowadzono zalecenia władz 
świeckich i kościelnych. 
Transmisja mszy św. on-line z Kościoła w Ogrodzień-
cu- 22.03.2020r. godz. 12.00.  
Więcej informacji www.ogrodzieniec.pl

Co możemy zrobić, aby odwrócić naszą uwagę 
od sytuacji związanej z koronawirusem?

Odpowiedź: Warto sięgnąć po stare filmy czy 
fajne książki. Naszą głowę zajmą też myśli na temat 
tego, jakie danie możemy zrobić z produktów, 
które mamy w zamrażarce.

Psycholog radzi…

Ograniczona została działalność KRUS (Oddziały Regionalne 
i Placówki Terenowe) w zakresie bezpośredniej obsługi 
interesantów. Interesanci proszeni są o kontakt telefoniczny, 
e-mail, pocztowy oraz przez udostępnione „wrzutnie” na 
dokumenty.

PGNiG zamknęło do odwołania wszytskie Biura Obsługi 
Klienta. Interesanci proszeni są o korzystanie z elektronicznego  
Biura Obsługi Klienta eBOK.
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W obliczu zaistniałej pandemii SP ZOZ w Ogrodzieńcu wprowadził:

Lekarską poradę telefoniczną, 

Telefoniczne ustalanie terminu wizyty u lekarza- na konkretną godzinę,*

Wypisywanie recept w postaci e-recepty.** 

Kontakt z SP ZOZ: 32 67 32 021 , 32 67 32 210

* W trosce o nasze wspólne dobro prosimy nie przychodzić do ośrodka, bez wcześniejszego ustalenia ter-
minu. 
** Dzięki elektronicznym receptom, pacjent nie musi zgłaszać się osobiście do Przychodni. Podając swoje 
dane telefonicznie otrzyma zwrotnie numer kodu i w każdej aptece (podając numer kodu oraz swój PESEL) 
zrealizuje receptę.

Rehabilitacja lecznicza zostaje zawieszona

Winda dla osób niepełnosprawnych – przed skorzystaniem z windy należy zadzwonić i poczekać na 
udostepnienie urządzenia. Najpierw pracownik zdezynfekuje windę i dopiero wwiezie osobę niepeł-
nosprawną do ośrodka.

SPZOZ jest otwarty dla Pacjenta, ale musi stosować 
niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

SP ZOZ w Ogrodzieńcu informuje

W celu ochrony Twojego zdrowia, w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, pracownicy służby 
zdrowia poproszą Cię o wypełnienie tego formularza. Podanie poniższych informacji pozwoli im na kontakt z Tobą 
jeśli doszło do narażenia na chorobę zakaźną. Bardzo ważne jest aby wypełnić ten formularz dokładnie i w całości. 
Twoje dane będą zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i użyte jedynie do ochrony zdrowia 
publicznego. W przypadku dziecka, kartę wypełnia dorosły opiekun.

Dziękujemy, że pomagasz nam chronić Swoje zdrowie.

KARTA PACJENTA
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W województwie śląskim znajduje się 7 szpitali, w których zorganizowano oddziały zakaźne  
i obserwacyjno-zakaźne. Łączna liczba łóżek w ww. oddziałach wynosi 203.

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7,  Al. Legionów 49, 41-902 Bytom. Tel. 32 281 92 41 (do 3);

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów. Tel. 32 346 36 50;

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn. Tel. 33 852 05 11;

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 Częstochowa, Oddział przy  
ul. PCK 7 Częstochowa. Tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;

Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz. Tel. 32 755 377,  
32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75);

Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. 
Tel. 32 325 51 71, 32 325 53 04;

Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. Tel. 32 670 200, 32 674 02 91, 32 674 02 92.

BĄDŹ TYM, NA KOGO MOŻNA LICZYĆ
Sprawdź, czy ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje wsparcia - pomoc w zrobieniu zakupów, wizyta  
w aptece albo inna forma pomocy - i otocz go opieką. Potrzebującym może okazać się osoba starsza, 
schorowana, samotna! 

Tylko wspólnie możemy wygrać z koronowirusem!

Pomoc sąsiedzka!

Jakie zabezpieczenia na stacjach benzynowych?

Najbliższe stacje paliw:

Na stacjach paliw wdrożone zostały zalecenia prewencyjne, których celem jest zapewnienie bez-
pieczeństwa pracownikom i klientom w związku z możliwością rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
Placówki są m.in. dodatkowo dezynfekowane. Przy dystrybutorach paliw dostępne są jednorazowe 
foliowe rękawiczki, z których mogą korzystać pracownicy i klienci podczas tankowania pojazdów.

Green-zone
ul. Kościuszki 75, Ogrodzieniec
tel. 729 987 627

Stacja paliw Ogro-Car 
ul. Narutowicza 44, Ogrodzieniec
tel. 32 673 23 60

Stacja BP
ul.Paderewskiego 8, Zawiercie
tel. 32 670 64 35

Stacja Paliw (Kalinówka)
ul. Jurajska 164, Zawiercie
tel. 24 256 41 96

Stacja paliw Tomar
ul. Żarnowiecka 50, Pilica
tel. 730 833 755

Stacja Paliw ORLEN
ul. Wojska Polskiego 48, Zawiercie
tel. 24 256 01 14

16-17.03 Apteka ul.Piłsudskiego 81F  Zawiercie tel. 800 110 110
18-19.03 Apteka ul.Nowowierzbowa 10 Zawiercie tel. 32 67 21 154
20-21.03 Apteka ul.Sikorskiego 21A 2-4 DOZ Zawiercie tel. 800 110 110
22-23.03 Apteka Powstańców Śląskich 15 Zawiercie tel. 32 646 62 35
24-25.03 Apteka ul.Obrońców Poczty Gdańskiej 20 Zawiercie tel. 32 674 20 09
26-27.03 Apteka ul.Piłsudskiego 16 DOZ Zawiercie tel. 800 110 110
28-29.03 Apteka ul.3 Maja 23 DOZ Zawiercie tel. 800 110 110
30-31.03 Apteka  Powstańców Śląskich 8 Zawiercie tel 32 67 219 64

Szpitale zakaźne

Dyżury aptek

Apteki dyżurują od godz. 21.00 – 7.00 w dni powszednie i soboty oraz od 21.00 do 8.00 w niedziele i święta.

Odruch serca i sąsiedzka pomoc pozwolą nam 
przetrwać ten trudny czas!
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SANEPID w Zawierciu tel. 32 672 34 91, 607 131 032
SPZOZ Ogrodzieniec tel.32 673 37 31, 32 67 32 021
Szpital Powiatowy w Zawierciu tel. 32 67 40 200 
POZ w Zawierciu tel.32 67 40 400
Pogotowie Ratunkowe w Zawierciu tel. 999, 112, 32 672 47 88, 32672 47 00
Komisariat Policji w Ogrodzieńcu tel.  47 853 57 10
Komenda Powiatowa PSP w Zawierciu tel.: 998, 32 67 21 615, 32 67 216 16
Apteki w Ogrodzieńcu 
Apteka, plac Wolności 26, Ogrodzieniec tel. 32 673 20 55
czynna: pn-pt 8.00 -21.00, sob. 8.00-19.00, niedz. 9.00-13.00
Apteka Zdrowe Ceny, plac Wolności 17, Ogrodzieniec, tel.32 330 97 23
zmienia godz. otwarcia: pn-pt 7.30-18.00 sobota 8.00-13.00

WAŻNE TELEFONY:

Apelujemy, aby w obecnym czasie nie korzystać z odzieży używanej i innych rzeczy 
pochodzących z second-handów.

Drodzy właściciele i pracownicy sklepów, sieci handlowych, dziękujemy 
za zrozumienie obecnej sytuacji i zaoferowanie pomocy.

Dziękujemy wszystkim, którzy z zaangażowaniem wykonują swoją pracę dla społeczeństwa.

Wykaz sklepów, które wyrażają chęć pomocy w realizacji 
zamówień żywności na telefon oraz dostarczaniu do klienta

1. Szczepan Plutka sieć sklepów LEWIATAN Ogrodzieniec ul. Kościuszki 78  tel. 605304744 (na telefon – odbiór osobisty, dowóz)

2. Kordas Małgorzata Sklep ABC Ogrodzieniec ul. Kościuszki 117  tel. 32 6732564 (na telefon – odbiór osobisty, dowóz)

3. Stuglik Grażyna Sklep Ogólnospożywczy Fugasówka ul. Poniatowskiego 40  tel. 32 6733088 (na telefon – dowóz)

4. Wnuk Agnieszka Firma Handlowa Ogrodzieniec ul. Kościuszki 49 tel. 506393996 (na telefon – odbiór osobisty)

5. Kula Robert PHU EDARS 2  Podzamcze ul. Zamkowa 19 tel. 793720661; 793050727 (na telefon – odbiór osobisty, dowóz)

6. Zielińska Teresa Sklep Ogólnospożywczy Mokrus ul. Leśna 31  tel. 32 67 34092 (na telefon – odbiór osobisty, dowóz)

7. Niepiekło Dariusz PPHU Hurt-Oil Ogrodzieniec ul. Kościuszki 218 tel. 791266087 (na telefon – odbiór osobisty, dowóz)

8. Barczyk Damian FHU Ryczów ul. Armii Krajowej 70 tel. 517476184 (na telefon – odbiór osobisty, dowóz)

9. DELIKATESY CENTRUM  Ogrodzieniec Plac Wolności 17 tel. 32 646 65 43  (na telefon – odbiór osobisty, dowóz)

Anna Pilarczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Członek Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu

WIELKI SZACUNEK DLA WSZYSTKICH: LEKARZY, PIELĘGNIAREK, 
RATOWNIKÓW, LABORANTEK, SALOWYCH, PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH, 

PRACOWNIKÓW OBSŁUGI SZPITALI ORAZ OŚRODKÓW ZDROWIA!
TO WŁAŚNIE ONI RYZYKUJĄ ZDROWIE I ŻYCIE POMAGAJĄC INNYM

DOCEŃMY ICH POŚWIĘCENIE!

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI I PODZIĘKOWANIAMI DLA PERSONELU SPZOZ

w Ogrodzieńcu, Szpitala Powiatowego w Zawierciu, w tym Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego 
z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym oraz pozostałych placówek medycznych, ośrodków 

zdrowia funkcjonujących na terenie naszej gminy, powiatu, województwa, kraju...

Maria Milejska
Radna Powiatu Zawierciańskiego

Sekretarz MiG Ogrodzieniec

Usługa adresowana jest w pierwszej kolejności  do osób starszych, samotnych bądź chorych. 
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Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej go-
rączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Praw-
dopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdze-
nia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, 
którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.  
Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. 

Często myj ręce 
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu 
(min.60 proc.). 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania 
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego 
kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.). 

Zachowaj bezpieczną odległość 
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają 
gorączkę. 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust 
zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. 
 
Maseczki
Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się  
SARS-Cov-2. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych 
chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno 
być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas 
kaszlu czy kichania(patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

20 litrów wody,
3,5 kg produktów zbożowych, zbóż, maki, makaronu, ryżu,
2,5 kg suchych roślin strączkowych, warzyw w puszkach lub słoikach,
2,6 kg mleka i produktów mlecznych,
1,5 kg mięsa, ryb, jajek (ewentualnie jajek w proszku), 
0,4 kg tłuszczu i oleju.

Ponadto duże znaczenie mają również produkty,  które  nie trzeba poddawać obróbce termicznej  takie jak czeko-
lada, cukier, miód mąka, zupy typu rosół w proszku, suchary, słone paluszki  
w odpowiednich ilościach.

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU:
Tymczasowo ograniczona dostępność Starostwa Powiatowego w Zawierciu - zalecany 
kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Wykaz telefonów oraz rachunków bankowych dostępny jest na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Zawierciu:
 http://www.zawiercie.powiat.pl/page/28,Aktualnosci.html….
Powiatowy Urząd Pracy oraz Wydział Komunikacji- w  wyjątkowych sytuacjach 
kontakt osobisty z pracownikiem Wydziału będzie możliwy po uprzednim telefonicznym 
umówieniu wizyty/spotkania. 
Kontakt PUP e-mail - kazw@praca.gov.pl, telefony: 32 67 211 79, 32 672-43-96.
Kontakt Wydział Komunikacji: w godz. 7:00 do godz. 16:00 – tel.: 32 67 21 045,  
32 67 14 113, 32 67 24 190, 32 67 14 563

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU DECYZJĄ WOJEWODY ŚLĄSKIEGO ZOSTAŁ 
WYZNACZONY JAKO PODMIOT LECZNICZY WŁAŚCIWY DO OPIEKI NAD:
- Pacjentkami ciężarnymi z rozpoznaniem lub podejrzeniem koronawirusa, 
- Dziećmi do 18 roku życia z rozpoznaniem lub podejrzeniem koronawirusa,
- Pacjentami hospitalizowanymi z powodu zakażenia koronawirusem, u których wystąpiła 
ostra niewydolność oddechowa.
W związku z tym Oddział Ginekologiczno-Położniczy wraz z Oddziałem Noworodkowym, 
Oddział Dziecięcy oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmują wyłącznie 
pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
Pacjentów bez podejrzenia zakażenia będą przyjmować:
- Szpital w Myszkowie, Oddział Ginekologiczno- Położniczy (porody),
- Szpital w Czeladzi, Oddział Ginekologiczny i Oddział Dziecięcy.

Zalecane zaopatrzenie na wypadek decyzji o kwarantannie domowej w związku z koronawirusem

KOMUNIKATY dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zawierciu i jednostek podległych Powiatowi:
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Uwaga, przestrzegamy 
przed kradzieżą!

Kochani Mieszkańcy, oszuści mają bardzo 
wiele metod, aby wyłudzić pieniądze. 

Bardzo często ich ofiarami 
padają osoby starsze.

Najnowszym przypadkiem wyłudzeń są przebierańcy podający się za 
ratowników medycznych, którzy ,,DOKONUJĄ RUTYNOWEJ KONTROLI 

CELEM BADANIA TEMPERATURY”

Drodzy Seniorzy, w tych trudnych chwilach 
proszę uważajcie na siebie!

To nie są ferie – to nie czas na zabawę. 
Prosimy, bądźcie odpowiedzialni – to niezwykle ważne!

Jesteście tak samo narażeni na wirusa, jak osoby starsze.

Droga 
Młodzieży


