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MOTOCYKLE SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI
Olkusz, ul. Wiejska 4
tel. 32 643 22 33 • kom. 662 331 345
www.motoolkusz.otomoto.pl

NARKOTYKI W MIESZKANIU

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Zawiercia przeszukali jedno z mieszkań przy ul. Paderewskiego
w Zawierciu. W pokoju wynajmowanym przez 26-letnią kobietę znaleźli niedozwolone substancje.
Mundurowi zabezpieczyli znaczną ilość suszu konopi indyjskich,
z którego można było przygotować ponad 700 dilerskich działek.
Kobieta była całkowicie zaskoczona wizytą mundurowych. Trafiła
do policyjnego aresztu. Właścicielka narkotyków usłyszała już
zarzuty, a prokurator zastosował wobec niej policyjny dozór. Za
takie przestępstwo grozi nawet do 10 lat więzienia.

Policja

WSTĘPNIAK REDAKCYJNY
czytaj na stronie 4

KOTŁY C.O. - GRZEJNIKI
doradztwo • sprzedaż • montaż

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

tel: 602 708 726

SPRZEDAŻ I SERWIS
- TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!

www.ceomax.pl
42-450 Łazy
ul. Targowa 1

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES USŁUG:
• instalacje systemem
miedź-plastik- stal
• instalacje wodno-kanalizacyjne
• instalacje centralnego ogrzewania
(podłogowe grzejnikowe, ścienne)
• montaż kotłów gazowych
olejowych i stałopalnych

• montaż solarów i pomp ciepła,
stacje uzdatniania wody
• wykonanie i modernizacja
węzłów cieplnych
• modernizacje i remont instalacji
• instalacje gazowe
• przyłącza wodne i gazowe

NAKLEJANIE SZKIEŁ
HARTOWANYCH NA TELEFONY!
Zawiercie ul. Marszałkowska 29 • tel. 600 773 633
POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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Nasza Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną.
Zapraszamy do współpracy instalatorów.
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tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

Oferujemy w atrakcyjnych cenach:

W celu uzyskania szczegółowych
informacji prosimy o kontakt:

• odzież roboczą
i specjalistyczną
• rękawice robocze
• obuwie ochronne, gumowe
• ochrona głowy, oczu i twarzy
• ochrona słuchu
i dróg oddechowych
• środki czystości

Ogrodzieniec, Kościuszki 129 (cementownia)



sklep@spa-met.pl



505 066 848
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Informacje

PORADY PRAWNE

DAROWIZNA I MOŻLIWOŚĆ JEJ ODWOŁANIA
Z POWODU NIEWDZIĘCZNOŚCI
Mało która, nieposiadająca wykształcenia prawniczego osoba wie, że darowizna nie jest, jakby się z pozoru wydawało, jednostronną czynnością lecz
jest to dwustronna umowa zawierana pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.
Na mocy umowy darowizny, darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia
kosztem swojego majątku na rzecz
obdarowanego, przy równoczesnym braku nałożenia na tego
drugiego obowiązku świadczenia
w zamian za uczynioną darowiznę.
Pomimo że świadczenie jest jednostronne, to obdarowany również
musi jednak złożyć oświadczenie
woli, że przedmiotową darowiznę
przyjmuje. Oświadczenie to może
oczywiście zostać złożone w sposób
dorozumiany, np. poprzez objęcie
w posiadanie przedmiotu darowizny. Umowa darowizny jest bowiem
umową konsensualną, co oznacza,
że wywołuje ona skutki prawne
dopiero z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez strony.
Cechą charakterystyczną umowy darowizny jest jej nieodpłatny
charakter. Wskazać w tym miejscu
wypada, że nieodpłatne świadczenie darczyńcy, które stanowi akt
szczodrobliwości, nakłada jednak
na obdarowanego etyczny obowiązek wdzięczności, co nie zawsze jest
później respektowane przez osoby
które przyjęły darowiznę.
Powyższe wynika wprost z treści
art. 898 kc. W tym też przepisie
ustawodawca przewidział dla darczyńców urażonych zachowaniem
obdarowanych, możliwość odwró-

cenia skutków prawnych dokonanej
zbyt pochopnie czynności. Zgodnie
z powyższym przepisem, darczyńca
może odwołać darowiznę nawet
już wykonaną, jeżeli obdarowany
dopuścił się względem niego rażącej
niewdzięczności.
Tym samym, w razie naruszenia
przez obdarowanego jego powinności, darczyńcy przysługuje prawo odwołania darowizny. Odwołanie darowizny następuje przez
oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Zwykle jednak
pomimo prawidłowego złożenia
oświadczenia woli o odwołaniu
darowizny, obdarowany nadal nie
chce wydać przedmiotu darowizny. W tym celu należy zwrócić
się do sądu – ten bowiem w przypadku stwierdzenia rażącej niewdzięczności może nakazać zwrot
przedmiotu darowizny.
Pojęcie rażącej niewdzięczności nie
zostało zdefiniowane w kodeksie.
To rolą sądu orzekającego w sprawie
o odwołanie darowizny jest dokonanie oceny czy w realiach konkretnej sprawy zachowanie osoby
obdarowanej kwalifikuje się jako
rażąca niewdzięczność. Tytułem
zilustrowania ciekawym i dość
kontrowersyjnym przykładem,
Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 31.03.2016 r. sygn. II C
210/15 orzekł, że kochanka, która

otrzymała od partnera darowiznę
w postaci samochodu nie dopuszcza
się rażącej niewdzięczności przez to,
że zakochała się w innym mężczyźnie i odeszła od dotychczasowego
partnera zatrzymując samochód.
Reasumując, rażącą niewdzięcznością są z reguły zachowania wysoce
niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę, a co ważne – zachowania które
wystąpiły już po zawarciu umowy.
Odwołanie darowizny z powodu
niewdzięczności nie musi być wykonane wyłącznie przez darczyńcę.
Może ono również zostać dokonane przez jego spadkobierców,
w szczególności gdy obdarowany
umyślnie pozbawił darczyńcę życia
lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć
darczyńcy.
Darowizna nie może być odwołana
po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania
dowiedział się o niewdzięczności
obdarowanego. Ponadto podkreślić
należy, że darowizna nie może być
odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu
przebaczył. To samo dotyczy przypadku jeżeli darowizna czyni zadość
obowiązkowi wynikającemu z zasad
współżycia społecznego.
vv Szymon Dubel
Adwokat

Powyższy artykuł ma charakter jedynie informacyjny, mający na celu poszerzanie świadomości prawnej społeczności powiatu olkuskiego.
Należy pamiętać, że celem uzyskania fachowej pomocy prawnej i rzetelnej porady dotyczącej konkretnej sprawy z uwzględnieniem jej
specyfiki oraz indywidualnego charakteru należy udać się do profesjonalisty w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Serdecznie zapraszam Państwa do wysyłania na adres e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl nurtujących Państwa zagadnień
z zakresu prawa, które to sugestie będą mogły zostać następnie poruszone na łamach „Gwarka Olkuskiego”.

„BEZBRO(N)NI”

W skali globalnej Polska należy aktualnie do najbardziej bezbronnych krajów.
W roku 2015 znajdowaliśmy się na 142 miejscu na świecie pod względem ilości
posiadanej broni na 100 mieszkańców, z zaokrąglonym wynikiem 1 sztuka
na 100 obywateli. Dla porównania – w sąsiednich Niemczech jest to 30 sztuk.
Według specjalistów polskie
społeczeństwo posiada status
praktycznie rozbrojonego i całkowicie bezbronnego. W rankingu posiadamy pozycję odpowiadającą statusowi niewolnika.
Polski wskaźnik, dokładnie 1,3
sztuki broni na obywatela, jest
minimalnie wyższy od takich
krajów, jak Papua-Nowa Gwinea
leżąca w Oceanii czy afrykańskie
Burundi, Czad, Mali i Togo.
Po II wojnie światowej komunistyczni okupanci dokonywali
dzieła rozbrojenia Polski. Nieuzbrojony lud łatwiej było im
„trzymać za mordę”. Bezbronnego dużo łatwiej przecież okraść,
zabrać prawa czy narzucić mu
nowe podatki. Ile musi się zmienić, żeby nie zmieniło się nic…
I tak I oraz II Rzeczpospolita
upadła, bo była tak samo bezbronna jak dzisiejsza III RP. Dla
rządzących elit jest nie do pomyślenia, że szary obywatel może
posiadać broń – bo po co, skoro
jego jedynym obowiązkiem była
i jest pańszczyzna na rzecz państwa. Ku chwale PKB! Kto nie
słyszał o Kosynierach Kościuszki czy Żołnierzach Wyklętych?
Byli oni zwykłymi, szarymi
ludźmi, broniącymi swoich bliskich i swojej własności, ponieważ państwo nie było do tego
zdolne. W czasie II Wojny Światowej Hitler nie zdecydował się
na inwazję Szwajcarii, ponieważ
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zdawał sobie sprawę, że będzie
walczył nie tylko z armią, ale
z całą ludnością, a taka walka
nie opłaca się.
We wcześniej wspomnianej
Szwajcarii, liczącej około 8
milionów mieszkańców, niebędącej członkiem Unii Europejskiej, jest obecnie około 2,5
miliona sztuk legalnej broni.
Wydaje się, że to małe państwo
może być dobrym przykładem,
jak chronić się przed inwazją
wroga. John Lott w swej książce „Więcej broni, mniej przestępstw” dobitnie udowadnia,
że „jeśli pozwalamy obywatelom
na posiadanie ukrytej broni to
zmieniamy też zachowanie przestępców. Jedni w ogóle rezygnują z popełnienia przestępstwa,
inni starają się popełniać takie
przestępstwa, które pozwalają
im uniknąć kontaktu z ofiarą, jak
włamania i kradzieże samocho-

dów. Jeszcze inni przenoszą się
tam, gdzie dostęp obywateli do
broni jest bardziej ograniczony”.
Złośliwi Amerykanie powołują
się na następujące dane: liczba
lekarzy w USA: 700 tys., liczba
wypadków śmiertelnych spowodowanych przez lekarzy (tylko te
zgłoszone): 120 tys., czyli 0,171
na jednego lekarza (17%). Z kolei
liczba osób posiadających legalnie broń w USA to 80 milionów,
liczba wypadków śmiertelnych
wynikających z użycia broni:
1500, czyli zaledwie 0,02 ‰.
Zatem wynika z tego, że lekarze są 8 tys. razy groźniejsi od
właścicieli broni! Jakie z tego
wnioski? „Lekarze mają wyjątkowe szczęście, że słońce opromienia ich powodzenie, a ziemia
przykrywa ich błędy” (Sokrates).
O bezpieczeństwo, tak samo, jak
o zdrowie, musimy sami zadbać!
vv Arkadiusz Figura
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ZACHOWEK - KOMU, ILE I NA JAKICH RZUT OKA NA POLSKĄ SCENĘ POLITYCZNĄ
Dziwnie w tej Polsce od ostatnich wyborów. Dawna koalicji jest dziś
ZASADACH PRZYSŁUGUJE?
w opozycji, natomiast największa partia opozycyjna zamieniła się

Instytucja zachowku zabezpiecza członków najbliższej rodziny finansowo, tak by po śmierci spadkodawcy mieli jakieś korzyści ze spadku,
nawet jeżeli pominięto ich w testamencie.
Problematyka zachowku zostanie
Państwu przybliżona na następującym
przykładzie.
Spadkodawca zmarł pozostawiając dwoje dzieci. W wyniku przyprowadzonego
postępowania spadkowego sąd stwierdził,
iż spadek po zmarłym nabyły dzieci w częściach równych, tj. po 1/2. Ustalając skład
masy spadkowej, czyli tego co należało do
spadkodawcy w momencie śmierci, wyszło
na jaw, iż jedna z nieruchomości została
przez niego darowana wnukowi, 3 lata
przed śmiercią. Pomimo, że dzieci stały się
spadkobiercami ustawowymi powołanymi do spadku to niewielką korzyść z niego
uzyskały, z uwagi na brak najbardziej
wartościowego majątku. Czy roszczenie
o zachowek przysługuje?

W przepisie art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego znajduje się krąg uprawnionych do
zachowku, a wśród nich m.in. zstępni,
czyli np. dzieci spadkodawcy. Ustawodawca dalej wskazuje, iż mają to być
osoby, które byłyby powołane do spadku
z ustawy, co oznacza że w przypadku np.
spadkobrania testamentowego należy
zbadać, która grupa spadkobierców by
dziedziczyła gdyby go nie było. Występuje kilka takich grup, a do pierwszej z nich
należą dzieci oraz małżonek, w przypadku jego braku dziedziczą wyłącznie
dzieci. W tym samym przepisie w § 2
czytamy: „Jeżeli uprawniony nie otrzymał
należnego mu zachowku bądź w postaci (…)
powołania do spadku (…), przysługuje mu
przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia
zachowku albo do jego uzupełnienia.”.

Odnosząc powyższe do naszego
przykładu, dzieci są uprawnione do
zachowku, fakt powołania ich do
spadku nie niweczy tego. Przysługuje
im tzw. powództwo o uzupełnienie
zachowku, z tego względu, że część
ich roszczenia została już wyczerpana
przez powołanie do spadku i podział
między nimi nieruchomości mniej
wartościowej, tej która nie została
zbyta za życia spadkodawcy. Nieruchomość darowaną wlicza się do
masy spadkowej na podstawie przepisu art. 994 § 1 Kodeksu cywilnego,
jako dokonaną nie więcej niż przed 10
laty licząc wstecz od otwarcia spadku, czyli dnia śmierci spadkodawcy.
Wliczenie darowanej nieruchomości
powoduje, iż stroną zobowiązaną do
zapłaty będzie obdarowany wnuk.

Kolejna kwestia do wyjaśnienia, to
wysokość roszczenia. Zachowek, co
do zasady, równy jest połowie udziału
spadkowego, tak więc najpierw ustalamy udział, następnie majątek spadkowy wraz z wartością nieruchomości
darowanej oraz ewentualne zaspokojenie uprawnionego. W naszym przypadku, przyjmijmy, nieruchomość
mniej wartościowa opiewała na kwotę
60.000 zł, natomiast ta darowana na
kwotę 200.000 zł. Uprawniony do
zachowku (tj. jeden z dzieci spadkodawcy powołany do dziedziczenia)
zaspokoił się na 30.000 zł. Pozostałe
należne mu roszczenie to 35.000 zł.
Wartość całego majątku to 260.000
zł, wyciągamy z niego ¼ część, co

daje tą kwotę po odjęciu 30.000 zł.
Ułamek ¼ został przyjęty z uwagi na
dwóch spadkobierców oraz wartość
zachowku (1/2 udziału spadkowego).

By dochodzić swoich praw, należy
w pierwszej kolejności rozpocząć etap
przedprocesowy. Jest to konieczne
by roszczenie stało się wymagalne,
a tym samym możliwe rozpoczęcie
drogi sądowej. Należy wezwać osobę,
do której żądamy zapłaty (w naszym
przy padku obdarowanego), do
zastosowanie się do treści wezwania
wyznaczając termin oczekiwania na
podjęcie stosownych działań. Bezskuteczny jego upływ uprawnia do
sporządzenia pozwu. Sądem rozpoznającym sprawę będzie, głównie,
sąd rejonowy właściwy ze względu na
ostatnie miejsce pobytu spadkodawcy.
Od pozwu należy uiścić opłatę liczoną jako 5% od kwoty dochodzonej,
czyli wysokości ustalonego zachowku
(w niniejszym przypadku od kwoty
35.000 zł).
Problematyka zachowku to interesująca jaki i skomplikowana materia do przedstawienia. Z uwagi na
ramy artykułu wybrałam jedynie jej
niewielki fragment, który być może
przyda się Państwu.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r.,
do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

w jedyną rządzącą. Taki proces to jeszcze nic niestandardowego –
sytuacja odwzorowująca starą jak świat teorię krążenia elit. Zaczął
się nam kształtować system dwublokowy – gdzie po jednej stronie mamy Prawo
i Sprawiedliwość z akolitami w postaci Polski Razem i Solidarnej Polski. Po drugiej stronie barykady wytworzył się blok Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Standardowy podział – którego ideologiczny
pierwowzór sięga jeszcze „Okrągłego Stołu”. Całej tej sytuacji z boku przygląda
się, swoim zwyczajem niezdecydowany i bliżej nie określony, ruch Pawła Kukiza.
Nowa – tak naprawdę po raz pierwszy od 8 lat - sytuacja wywołała
niemałe zamieszanie. Chciałbym
usystematyzować kilka faktów żeby
się w tym nie pogubić.
Jedną z ciekawych nowości jest
tzw. „Komitet Obrony Demokracji”. Skąd taki twór? Odpowiedź
jest prosta – wybory pokazały,
że Platforma Obywatelska jest
spalona i wręcz toksyczna. Niszczy wszystko do czego się zbliży.
Można by powiedzieć, że naród
wreszcie się na niej poznał. Szkoda, że tak późno. Nowoczesna
– jeszcze młoda i nie okrzepła,
była w stanie zmobilizować tylko
wąską część byłego elektoratu
PO. W dodatku pojawiły się
kłopotliwe pytania o przeszłość
i finansowanie Ryszarda Petru
i jego ludzi. Aby wymknąć się
k łopotom, zebrać pod swe
skrzydła byłych platformersów
i otworzyć na nowych zwolenników postanowiono stworzyć
coś na wzór dawnej „Solidarności” – formułę bardzo popularną
w ostatnich latach na całym świecie – ruch społeczny. Oczywiście
– politycy opozycji widocznie nie
doczytali, i nie wiedzą, że takie
organizacje ZAWSZE tworzą się

oddolnie. Niechcący więc upolitycznili KOD, narzucili mu mało
perspektywicznego przywódcę
w postaci starego alimenciarza
i nadali chwytliwą, ale mało
konkretną nazwę. Bo przecież
pod obronę demokracji można
podciągnąć wszystko… Problem
w tym, że opozycja przeżywa dzisiaj kryzys nie tylko strukturalny. Można wręcz powiedzieć, że
cała ta struktura jest kompletnie
bezideowa. Czyni to z niej niekonstruktywną. Jedynym spojeniem łączącym triumwirat jest
chęć władzy i pozycji. A ludzie
to widzą i czują.
Dlatego właśnie protestuję przeciwko szkodliwemu utożsamianiu każdej przeciw-PISowskiej
opozycji z KODem. Można,
a nawet trzeba w Polsce tworzyć
nową jakość polityki. Opozycję
zdyscyplinowaną, z konkretnym
programem opartym o idee. Tylko wtedy możliwa będzie realna
zmiana Polski.
Z drugiej strony – mocno jestem
PISem rozczarowany. Oczywistym jest, że tego typu partia jest
mi zdecydowanie bliższa aksjologiczna niż np. wcześniejsza
koalicja. Liczyłem, że Jarosław

Kaczyński ma kompleksowy plan
reform Polski. Przeliczyłem się.
Sensownych i pomysłowych
reform brak. W zamian za to
mamy standardowe dla demokracji zawłaszczanie państwa
oraz vendettę na określonych
grupach – takich jak sędziowie
czy dziennikarze. Należy im się!
– zgadzam się z tym. Ale na Boga
– to nie może być jedyny sens
sprawowania władzy… szczególnie gdy państwo w kryzysie.
Wydaje się więc, że jesteśmy
wręcz skazani na powstanie nowej
jakości. Po pierwsze – Polska
polityka potrzebuje tlenu i świeżości, nieskalanego myślenia. Nie
dał jej tego Kukiz, nie dał jej tego
powiązany z poprzednim systemem Petru. Po drugie – i koalicja i opozycja jest dziś słaba. Nie
wykorzystują nawet ułamka polskiego potencjału. Dziś naprawdę
można więcej – nawet bez wielkiego wysiłku. Co robić? Chyba
pozostaje nam czekać…
vv Conrad Gadomski

Politolog.
Prezes stowarzyszenia Pokolenie Wolności.
Student Uniwersytetu Jagiellońskiego
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KĄCIK KULINARNY

MLECZNA PIANKA KARDAMONOWA
Z GALARETKĄ Z MANGO
Zapraszam na delikatną mleczną piankę kardamonową z galaretką z mango. To taki malutki deser w słoiczku, prawie na jeden raz,
na jedną łyżeczkę. Pyszny i aromatyczny, a przy tym dietetyczny.
Mleczna pianka
kardamonowa
z galaretką z mango:

DORADZTWO
FINANSOWE

BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH

TYLKO U NAS
NOWE OFERTY
POŻYCZEK NA RATY

CENTyRtyUiMchw9ilówki
- kred
cie!
w Twoim mieś

•
•
•
•
•

2 szklanki mleka
2 żółtka
2 białka + szczypta soli
2 nasiona kardamonu
2 łyżki ksylitolu
(ew. cukru)
• 1 duże mango
+ 2 łyżki wody
• 1 łyżka żelatyny
rozpuszczonej
w 2 łyżkach wody

Mleko przelewamy do garnka.
Kardamonowe nasiona otwieramy i miażdżymy w moździerzu,
dodajemy do mleka i zagotowujemy.
Białka wraz ze szczyptą soli
ubijamy.
Mleko studzimy, dodajemy do
niego dwa żółtka i dokładnie
mieszamy, po chwili dodajemy
pianę z białek i delikatnie całość
mieszamy.
Powstałą piankę przekładamy
do małych słoiczków lub innych
ceramicznych pojemniczków,
wstawiamy do formy i dolewamy wodę, tak aby pianka ugotowała się w kąpieli wodnej. Wsta-

30 BANKÓW
W JEDNYM MIEJSCU

wiamy miseczki do piekarnika
i pieczemy w kąpieli wodnej
przez 20 minut w 180 C.
Mango obieramy i miąższ miksujemy, dodajemy dwie łyżki
wody i zagotowujemy, dodajemy
żelatynę i dokładnie mieszamy,
vv Ulla Pałka

nie gotujemy. Lekko studzimy.
Przekładamy masę mango delikatnie na naszą piankę, odstawiamy do stężenia.
Smacznego!

Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Zawiercie
ul. Bohaterów Westerplatte 15
(wejście od ul. Piłsudskiego
naprzeciwko LIDLA)

TEL. 32 646 60 63, 793 841 640
Centrum9 informuje, iż działając jako pośrednik kredytowy współpracuje z: UnilinkCash, Martom, FGP, Idea Pożyczka i w ramach współpracy
z każdym z w/w podmiotów jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem,
oferowaniem i zawieraniem umowy o dany produkt ﬁnansowy (umów pożyczki/kredytu).
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KULTURA OSOBISTA

RELIKT PRZESZŁOŚCI CZY OSTATNI BASTION CYWILIZACJI
Kultura osobista obejmuje między innymi normy i wzory postępowania,
prawa, a także zwyczaje, oraz zasady określające stosunki międzyludzkie.
Dzisiaj mamy czasy, w których najbardziej ceni się swobody. Wolność pod
każdym względem jest stawiana na pierwszym miejscu. Może to i dobrze,
ale jak się ma do tego, krępująca nas, kultura osobista?
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu
reguły dobrego zachowania były
dość sztywne i jasne. Teraz zasady te rozluźniły się i czasami nie
wiemy, co jeszcze wypada a co jest
już poza normą.
Zmiany te można najłatwiej zauważyć w szkołach. Niegdyś nauczyciel
był autorytetem i należał mu się
szacunek. Uczniowie musieli być
zdyscyplinowani, schludnie ubrani,
i musieli przestrzegać pewnych zasad
. Nie do pomyślenia była odpowiedź
ucznia z rękami w kieszeni, gumą na
zębie i czapką na spuszczonej głowie. To samo tyczy się słownictwa.
Wulgaryzmy były niedopuszczalne.
Dzisiaj kiedy dwunastolatek powie,
że coś jest zaje….e. to nikt się nie dziwi, może tylko starsze pokolenie. Nie
chciałabym zabrzmieć jak staruszka
biadoląca nad okropną młodzieżą.
O, nie! Nurtuje mnie jednak pytanie, czy aby na pewno tak świetnie
się czujmy z tymi obyczajowymi
swobodami? Czy przypadkiem nie
brakuje nam trochę dobrych manier?
Czy kobiecie w zaawansowanej ciąży
nie przyniosłoby ulgi, gdyby młody
zakapturzony nastolatek ustąpił jej
miejsca w zatłoczonym autobusie?
Taki obrazek wydaje się dość abstrakcyjny i mało realny, prawda? Bardziej prawdopodobne jest to, że inna
kobieta wstanie i ustąpi miejsca przyszłej mamie. Czy nie byłoby łatwiej
znosić szarość dnia gdyby okrasić go
słowami: „dziękuję”; „przepraszam”;
„proszę”? Teraz zwykła uprzejmość
jest wręcz „obciachowa”.

Ja nie obwiniam młodzieży. Młody
człowiek dopiero kształtuje swoją
postawę życiową. Co innego dorośli. Teraz jest modna i lansowana
postawa na tzw. „luzaka”, który
w głębokim poważaniu ma wszelkie normy. Gdy nastolatek mówi do
nas z rękami w kieszeni, myślimy:
ale niewychowany i bezczelny” .
Niestety, taką arogancję można
zaobserwować u celebrytów, polityków i artystów. W programach
typu reality schow można odnieść
wrażenie, że uczestnicy prześcigają
się w bardziej wymyślnych wulgaryzmach. A nasze dzieci oglądają to
i kodują – „takie zachowania są fajne”. Nasi politycy też nie należą do
delikatnych erudytów. Powiedzenia
typu: „puknij się w łeb” czy „dorżnąć
watahę” to jedne z subtelniejszych
określeń jakimi posługują się nasi
politycy. Dziś na bezczelność
i impertynencję mówi się asertywność, a gdy ktoś nie okazuje szacunku rozmówcy, i nie przestrzega
żadnych norm to mówimy, iż jest
wspaniałym indywidualistą.
Mam wrażenie, że w większych
miastach normy kulturowe są bardziej w zaniku. Na wsi obściskująca
się na środku ulicy para to rzadkie
zjawisko. W dużym mieście można zobaczyć takie sceny niemal na
każdym przystanku. Zresztą można
tam zaobserwować plucie, palenie
papierosów, głośne rozmowy przez
telefon itd. Dlaczego tak jest? Wydaje się, że w dużych aglomeracjach
jesteśmy bardziej anonimowi i nie

czujemy się zobowiązani wobec
kogokolwiek do okazania szacunku.
Na małej wsi zawsze patrzy jakaś
sąsiadka, czy wujek, który zna nas
z imienia, a wtedy zapala się czerwona lampka: „acha, to chyba nie
wypada.”
Czy wobec tego grzeczność to
przeżytek? Czy warto zamienić
kilka zasad kultury osobistej na
„przepychankę łokciami”? Skoro przed znajomymi, czy rodziną
staramy się zachowywać kulturalnie, to świadczy o takiej potrzebie.
Człowiek jest istotą społeczną,
a w każdej społeczności (również
w królestwie zwierząt) panują pewne
reguły zachowania, które sprawiają,
że działa ona jak dobrze naoliwiona
maszyna. W takiej społeczności nie
ma tarć i zgrzytów.
Oczywiście jakieś odstępstwa od
normy, czy niepokorne jednostki
są nieuniknione i wpisane w naturę
ludzką. Nie jestem też za reżimem,
sztywnymi kołnierzykami i dyscyplinowaniem uczniów za pomocą
linijki. Potępiam jednak zdecydowanie promowanie pospolitego chamstwa. Wydaje mi się, że odrobina
kultury osobistej uprzyjemnia nam
życie obok siebie. Zwracam się teraz
do Ciebie Czytelniku: kiedy skończysz czytać ten artykuł i zobaczysz
znajomego na ulicy, uśmiechnij się
i powiedz „DZIEŃ DOBRY”.
Będzie to dobry początek zmian?
vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

WSTĘPNIAK REDAKCYJNY
Drogi Czytelniku,

Na Twoje ręce, składamy drugi numer naszej nowej gazety – „Gwarek Zawierciański”.
Pismo, przyjmuje formułę informacyjno – reklamową i będzie wydawane raz w miesiącu. Swoim zasięgiem obejmie wszystkie gminy i miasta powiatu zawierciańskiego,
w tym: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice,
Zawiercie i Żarnowiec. Nasz nakład to, aż 22 tysiące egzemplarzy, które będą kolportowane do wszystkich większych firm, sklepów oraz instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych. Tak duży nakład i zasięg sprawia, że stajemy się największą
publikacją tego typu, na terenie powiatu zawierciańskiego.
Nasze wydawnictwo ma już swoje
tradycje. Od 10 lat działamy na
terenie powiatu olkuskiego, gdzie
wydajemy „Gwarek Olkuski. Jest
to pozycja, która na stałe wpisała
się w wachlarz prasy lokalnej. Ściśle
współpracujemy z zaprzyjaźnionym wydawnictwem „Gwarek
Małopolski”. Obie gazety cieszą
się dużą popularnością wśród Czytelników i zaufaniem Klientów.
Prezentując nasze nowe „dziecko” – „Gwarek Zawierciański”
– naszym celem było stworzenie
gazety, która stanie się głównym
źródłem informacji dla Mieszkańców powiatu.. Pragniemy, aby
formuła jaką proponujemy, była
atrakcyjna, zarówno dla Osób
poszukujących wiadomości o firmach działających w okolicy jak
również dla Czytelnika. Gazeta

będzie zawierała regionalne wieści,
informacje o wydarzeniach kulturalnych, ogłoszenia instytucji
publicznych, kącik: prawny i kulinarny, felietony, kronikę policyjną
oraz reklamy przedsiębiorców.
Nasz miesięcznik będzie całkowicie bezpłatny, a zatem szeroko
dostępny. Atutem jest również
to, że nie sponsoruje nas żadna
organizacja, a więc zaliczamy się
do mediów niezależnych. Także
kolportażem zajmujemy się sami,
daje nam to pewność dotarcia do
wszystkich punktów, w których
chcemy pozyskać odbiorców.
Nasze wydawnictwo tworzy
zintegrowany, dobrze działający
zespół. Połączyła nas pasja i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Począwszy od strony graficznej,
kończąc na korekcie redakcyjnej,

przygotowanie gazety jest profesjonalne i oparte na doświadczeniu.
Od wielu lat, na łamach „Gwarka
Olkuskiego”, swoje artykuły publikują współpracujący z nami specjaliści z różnych dziedzin, np. prawa
czy historii sztuki. Teraz naszą wiedzą i doświadczeniem pragniemy
podzielić się z Państwem. Mamy
ogromną nadzieję, że uda nam się
wspólnie stworzyć gazetę, która
sprosta wymaganiom Czytelników
i stanie się wkrótce tradycyjnym
i stałym źródłem informacji dla
Mieszkańców powiatu zawierciańskiego. Jednocześnie będziemy
starali się stworzyć jak najlepsze
warunki do wypromowania miasta
i powiatu oraz lokalnych przedsiębiorców, których zapraszamy do
współpracy.
vv Redakcja

PIERWSZY KONCERT "MUZYCZNEGO KROMOŁOWA"
Przy Pałacyku nad Wartą odbył się 22 maja br. pierwszy koncert z cyklu
„Muzyczny Kromołów”. Dla mieszkańców miasta wystąpiły zespoły: Sweet
Voices i Tedy-Band.
„Muzyczny Kromołów” to impreza o charakterze cyklicznym.
Kolejne koncerty w Kromołowie
– już na terenach rekreacyjnych
u źródeł rzeki Warty – odbędą
się w następujących terminach:
12.06. 26.06. 10.07. 31.07.
14.08. 28.08. oraz 11.09.
12 czerwca br. o godz. 17:00
organizatorzy przewidzieli m.in.
program artystyczny dla dzieci
i młodzieży ze studia artystycznego działającego przy filii Miejskiego Ośrodka Kultury. O godz.
18:00 odbędzie się koncert Karola
Hadrycha.

U NAS NAJTANIEJ!

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

PRODUCENT WYROBÓW Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
lipy, świerka, buka, dębu i jesionu
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
NOW
• Akcesoria kuchenne
OŚĆ
• Drewniane zabawki dziecięce • P • Płyty OS !
łyty
B
s
to
• Ozdoby, bibeloty
• Skl larskie
ejka
• Skrzynki do decupage
oraz
• DRZWI
SERDECZNIE
• MEBLE OGRODOWE
ZAPRASZAMY!
• MEBLE POKOJOWE
OGROMNY WYBÓR
- salon, sypialnia
I NISKIE CENY!
- tradycyjne i nowoczesne

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

GRA MIEJSKA "NA TROPACH
BOHATERÓW HENRYKA SIENKIEWICZA"
Z okazji Roku Sienkiewiczowskiego 20 maja br. Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Zawierciu zorganizowała grę miejską "Na
tropach bohaterów Henryka Sienkiewicza". W rywalizacji wzięła
udział młodzież z pięciu szkół średnich z terenu miasta.
Gra rozpoczęła się w Pałacyku Szymańskiego, wszyscy
uczestnicy zostali zapoznani
z zasadami rywalizacji, każda z grup otrzymała pakiet
startowy z zadaniami. Punkty kontrolne znajdowały się
w placówkach bibliotecznych
(Czytelnia, Wypożyczalnia
Centralna, Filia nr 2 i 4 na
ul. Powstańców Śląskich 6,
Biblioteka Pedagogiczna na ul.
Polskiej), dodatkowo na ulicy
Sienkiewicza byli dwaj Agenci,

którzy również mieli przygotowane zadania dla graczy.
Podczas zmagań młodzież
musiała w ykazać się znajomością biograf ii Henr yka
Sienkiewicza oraz jego dzieł.
W ostatecznym podsumowaniu najlepsza okazała się grupa
z Liceum Katolickiego, tuż za
nim była drużyna z II Liceum
Ogólnokształcącego, a na trzecim miejscu I Liceum Ogólnokształcące. Zespół Szkół im.
S. Staszica i Zespół Szkół im.

O. Langego byli poza podium
uzyskując też bardzo wysoką
punktację.
Młodzież otrzymała pamiątkowe kubeczki z wizerunkiem
Henryka Sienkiewicza, przewodniki turystyczne oraz miesięczne karnety na basen oraz
bilety do kina. Współorganizatorem gry była Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka - Filia
w Zawierciu.

Informacje

DZIEŃ MAMY I TATY

W PRZEDSZKOLU MISIA USZATKA
20 maja 2016 roku
w Przedszkolu Nr 2 im.
Misia Uszatka w Zawierciu
przy ul. Marszałkowskiej
odbyły się obchody Dnia
Mamy i Taty połączone
z festynem rodzinnym.
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SUKCES TENISISTÓW ZIEMNYCH

Reprezentacja klubu UKS Jura Tenis Zawiercie wzięła udział 20 maja br.
w eliminacjach woj. śląskiego i łódzkiego w rozgrywkach TALENTIADY 2016
organizowanej przez TUKS Zduńska Wola.
Zawiercianie rywalizowali w 4 konkurencjach
sportowych, zajmując następujące miejsca
w poszczególnych kategoriach: Sprawnościówka (miejsce 2), Gry Drużynowe (miejsce
3-4), Gry Paratenisowe (miejsce 2) oraz Gry
Tenisowe (miejsce 2). Wszyscy zawodnicy klubu UKS Jura Tenis Zawiercie zaprezentowali
się z najlepszej strony i wywalczyli łącznie 3
miejsce na podium.

Uroczystość rozpoczęła się występami dzieci z każdej grupy wiekowej. Dzieci prezentowały swoje
zdolności muzyczne, taneczne,
recytatorskie i wokalne dla
swoich rodziców i najbliższych.
W tym dniu nie zabrakło ciepłych
słów, życzeń, uścisków i drobnych
upominków wykonanych własnoręcznie przez dzieci.

- Będziemy reprezentować zarówno nasze
miasto jak i całe województwo śląskie na
ogólnopolskich półfinałach Talentiady, które odbędą się w dniach od 4 do 5 czerwca br.
w Poznaniu – informują przedstawiciele klubu.

Skład drużyny: Zuzanna Męcik, Ewa Socha, Sandra Radosz, Filip Zygmański, Piotr Winnicki, Paweł Kołton.

FINAŁY GIMNAZJADY W SPORTACH HALOWYCH

Po zakończeniu części artystycznej wszyscy przenieśli się do ogrodu przedszkolnego. Pracownicy
Przedszkola wspólnie z Radą
Rodziców przygotowali dla
dzieci i wszystkich uczestników
wspólnej zabawy szereg atrakcji,
m.in. malowanie twarzy, kącik
fryzjerski, zamek dmuchany ze
zjeżdżalnią, zamek do skakania,
zamek z piłeczkami. Nie zabrakło również zaprzyjaźnionych
z przedszkolem przedstawicieli służb mundurowych. Dzieci
miały możliwość obejrzenia od
wewnątrz pojazdów Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz
porozmawiać z panami o trudach
ich codziennej pracy. Dzieci
i zaproszeni goście mieli również
możliwość skorzystać z punktów
gastronomicznych, które ofero-

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się w dniach od 17 do 18 maja br. Wojewódzkie
Finały XII Gimnazjady. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował prezydent
Zawiercia Witold Grim oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.
Młodzież z województwa śląskiego –
chłopcy i dziewczęta – rywalizowały
w takich dyscyplinach sportowych jak
m.in. piłka ręczna, koszykówka, piłka
siatkowa, pływanie czy tenis stołowy.

wały smakołyki: kiełbaski, ciasta,
napoje kawę, herbatę, słodycze
i owoce.

Festyn Rodzinny zapisał się na
stałe wśród imprez organizowanych przez Przedszkole Nr 2

im. Misia Uszatka w Zawierciu.
Głównym celem imprezy było
zachęcanie rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi,
a także dostarczenie uczestnikom
festynu wielu okazji do radości,
śmiechu i dobrego nastroju.

SENIORZY Z OGRODZIEŃCA W BIERUNIU

XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych PZERiI pod patronatem Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziału Okręgowego w Katowicach to
prezentacja ok. 20 zespołów emeryckich działających na terenie Śląska.
Wydarzenie odbyło się 21 maja
w amfiteatrze przy Regionalnym
Centrum Kulturalno - Gospodarczym „Remiza”. Jego celem
jest promowanie amatorskich
zespołów skupionych przy Polskich Związkach Emerytów Rencistów i Inwalidów, konsolidowanie seniorów, wymiana twórczych
pasji, zainteresowań. To impreza
cykliczna, wędrująca szlakiem
śląskich miast, w Bieruniu po raz
drugi ( wcześniej w 2007 roku).
Naszą Gminę reprezentowali
Seniorzy z Ogrodzieńca.

Pierwsze miejsce w Finale Wojewódzkim Gimnazjady w Halowych Grach
Zespołowych zajęli piłkarze ręczni
z Gimnazjum nr 3 w Zawierciu.
Wyniki Finałów XII Gimnazjady
województwa śląskiego w sportach
halow ych oraz galeria zdjęciowa
z wydarzenia dostępne są na stronie
internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu – www.osir.net.pl

Sprzedaż Węgla
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Wiosesprawdź!!!
SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group,
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.
U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb
klientów.
Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski.

WĘGIEL

• orzech I
• orzech II
• kostka

• groszek
• ekogroszek
• miał

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 730 - 1600, Sob 800 - 1400

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613
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Reklamy

POLICJA

POLICJANCI POSZUKUJĄ
SPRAWCY NAPADU NA KOBIETĘ

ADWOKAT SZYMON DUBEL
kom. 795 11 75 74
e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR
tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

Będzińscy policjanci poszukują mężczyzny, którego wizerunek znajduje się na załączonym portrecie pamięciowym.
26 kwietnia br. około godziny 23.00 w Będzinie w rejonie oś.
Zamkowego, mężczyzna ten usiłował zgwałcić 21-letnią
kobietę. Publikujemy portret pamięciowy sprawcy, licząc
na Państwa pomoc w ustaleniu jego personaliów.
Będzińscy policjanci poszukują
mężczyzny w wieku około 30
lat, wzrostu około 180 - 185 cm,
szczupłej budowy ciała, włosy
ciemne, krótko przystrzyżone
o ciemnych oczach i ciemnych
brwiach. W dniu zdarzenia
sprawca ubrany był w ciemnoniebieskie dżinsy i ciemną
kurtkę. Na szyi miał przewieszone duże słuchawki koloru
zielonego lub fioletowego.
Osoby, które mogą znać tożsamość prezentowanego na
portrecie męż czyzny oraz
świadkowie tego zdarzenia
(w szczególności podróżujący
w godzinach wieczornych autobusem linii nr 40 z Katowic do
Będzina), proszone są o kontakt
z Komendą Powiatową Policji
w Będzinie nr telefonu 32 368

02 55, 32 368 02 66, nr alarmowe 997 lub 112. Przypominamy również, że możliwe jest
anonimowe przekazanie tych
informacji za pośrednictwem
strony internetowej będzińskiej
policji w zakładce "Powiadom
nas".

ZATRZYMANY 77 LETNI WANDAL
16.05.2016 - Zawierciańscy policjanci przedstawili zarzut
77-latkowi, który jest podejrzany o uszkodzenie kilku samochodów. Wandala zidentyfikowano na podstawie nagrań
z kamer. Starszy mężczyzna rysował karoserie zaparkowanych pojazdów. Kodeks Karny za takie przestępstwo
przewiduje do 5 lat więzienia.

NIEBEZPIECZNY
MĘŻCZYZNA ZATRZYMANY

06.05.2016 - Policjanci ogrodzienieckiego komisariatu
zatrzymali 28-letniego mieszkańca gminy Ogrodzieniec.
Mężczyzna przy użyciu siekiery, uszkodził drzwi wejściowe
i okna mieszkania na jednym z osiedli. Ponadto wtargnął
do wskazanego lokalu i zabrał telefon komórkowy jednej
z przebywających w nim kobiet.
W godzinach nocnych 01 maja
br. ogrodzienieccy stróże prawa,
zatrzymali 28-letniego mężczyznę,
który na jednym z osiedli, używając
siekiery, uszkodził drzwi wejściowe i okna lokalu mieszkalnego.
Mieszkaniec gminy Ogrodzieniec
wtargnął do mieszkania, w którym
przebywały dwie kobiety, a następnie zabrał telefon komórkowy, należący do jednej z nich. Mężczyzna
awanturował się i stwarzał zagrożenie dla mieszkańców budynku.
Policjanci na działanie niezgodne
z prawem, zareagowali błyskawicznie i już po kilku minutach
od zdarzenia, sprawca był w rękach
mundurowych. Mężczyzna dwa
dni później został doprowadzony
do zawierciańskiej Prokuratury,
a następnie do Sądu Rejonowego,

gdzie zastosowano wobec niego
środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na
okres 3 miesięcy.

Do uszkodzeń pojazdów doszło na ul. Stanisława Moniuszki w Zawierciu. Zatrzymany zawiercianin rysował ostrym narzędziem karoserie
samochodów. Chciał w ten sposób ukarać kierowców, którzy parkowali
swe pojazdy na chodniku. Zabezpieczone nagrania z kilku kamer
pozwoliły policjantom zidentyfikować wandala. Śledczy ustalili, że
w ostatnim miesiącu uszkodził 5 samochodów. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do popełnienia tych przestępstw. W miniony piątek
usłyszał zarzut. Teraz grozi mu 5 letni pobyt w więzieniu.

www.duodampex.pl

BALUSTRADY I OGRODZENIA
ZE STALI NIERDZEWNEJ

KRONIKA POLICYJNA
• 11.05.2016 godz. 19:30, ZAWIERCIE, ul. WOJSKA POLSKIEGO
Na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego a Górnośląskiej w Zawierciu miało
miejsce zdarzenie drogowe. 43-letni mieszkaniec Zawiercia, kierując osobowym Renault, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu ciężarowemu Volvo.
Żadna z osób nie została ranna. Zatrzymano dowody rejestracyjne uszkodzonych pojazdów. Wobec sprawcy zastosowano postępowanie mandatowe.
• 09.05.2016 godz. 16:50, ZAWIERCIE, ul. JURAJSKA
W Zawierciu na ul. Jurajskiej doszło do zdarzenia drogowego. 34-letni
mieszkaniec Włoszczowej, kierując ciężarową Scanią, nie zachował bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami. Najechał na poprzedzające
go ciężarowe Volvo. W kolizji wzięły udział jeszcze osobowe: Citroen,
Fiat i Skoda, które jeden po drugim na siebie najechały. Na szczęście
żaden z uczestników nie odniósł obrażeń ciała. Groźnie wyglądającą kolizję, policjanci zakończyli postępowaniem mandatowym. Utrudnienia
ruchu w tym miejscu trwały kilka godzin.

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.pl

gwarekzawiercianski@wp.pl

• 23.04.2016 godz. 19:30, ZAWIERCIE, ul. HULDCZYŃSKIEGO
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 24-letniego mieszkańca
Zawiercia, który w stanie nietrzeźwości jechał Volkswagenem. Kierujący samochodem miał w organizmie ponad 2,3 promila alkoholu.
• 23.04.2016 godz. 18:00, ZAWIERCIE, ul. MARCISZOWSKA
Policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali 58-letniego zawiercianina, który kierował motorowerem marki ZIPP będąc w stanie nietrzeźwości.
Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie prawie 1,5 promila
alkoholu. Mężczyzna złamał również sądowy zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych. Teraz za popełnione przestępstwa grozi mu 3-letni pobyt w więzieniu.

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

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
29 pokój 41, 32-300 Olkusz
www.mobioos.pl
510 190 038

• 24.04.2016 godz. 17:20, PODZAMCZE, ul. KRAKOWSKA
Patrol ruchu drogowego z Zawiercia zatrzymał 23-letniego mieszkańca Ryczowa, który w stanie nietrzeźwości kierował osobowym Renaultem. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 0,6 promila w jego organizmie.

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia w Sosnowcu.

"Gwarek Zawierciański" swym zasięgiem obejmuje cały powiat zawierciański. Jest kolportowany na obszarze miast i gmin takich jak: Irządze,
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec. Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów
oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie powiatu zawierciańskiego.
Wydawca "Gwarka Zawierciańskiego" jest założycielem gazety "Gwarek Olkuski", kolportowanej na całym terenie powiatu olkuskiego, w
miastach i gminach takich jak: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom. Prowadzimy stałą, ścisłą współpracę z "Gwarkiem
Małopolskim", kolportowanym na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażonymi na łamach "Gwarka
Zawierciańskiego". Redakcja odmówi  opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi
obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią
programową lub charakterem tytułu. Wydawca zastrzega sobie możliwość skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne
ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

Informacje
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU

KINO

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

www.ogrodzeniaarmet.pl

• Ogrodzenia • Bramy
• Balustrady • Gabiony • Automatyka •

vv

"ANGRY BIRDS" prod. Finlandia/USA, 2016, animowany, b/o, dubbing
• 27.05 godz. 15.00, 16.45, 18.30 • 28.05 - 29.05 godz. 11.00, 15.00, 16.45
• 30.05 - 31.05 godz. 15.00, 16.45, 18.30 • 1.06 - 2.06 godz. 15.00, 16.45, 18.30 • 3.06 godz. 15.00, 17.00 •
• 4.06 godz. 13.00, 15.00, 16.45 • 5.06 godz. 11.00, 13.00, 16.00 • 6.06 godz. 15.00, 16.45 •
• 7.06 - 9.06 godz. 15.00, 16.45 • 10.06 godz. 15.00 • 11.06 - 12.06 godz. 11.00 • 13.06 - 16.06 godz. 15.00 •

vv

"KOCHAJ" prod. Polska, 2016, komedia romantyczna
• 3.06 godz. 18.45, 20.30 • 4.06 godz. 18.30, 20.15 • 5.06 godz. 18.00, 20.00 •10.06 godz. 18.00 •

IMPREZY
vv 27.05 godz. 17.00 Noc z Hobbitem
(ul. Szymańskiego 2)
vv 27.05 godz. 17.30 - 19.30 Klub Strzelecki Kaliber
(ul. Bankowa 4)
vv 28.05 rozpoczęcie godz. 9.00
INTEGRACYJNY MARSZ NORDIC WALKING
Start z Placu im. Jana Pawła II. Marsz przejdzie ulicami
miasta do Ośrodka Wypoczynkowego „Morsko Plus” w
Zawierciu – Skarżycach. Na starcie marszu, w trakcie
i na mecie rajdu przewidziano wiele atrakcji, w tym
m.in. rozgrzewkę, grupowe konkurencje sportowe,
Zumbę. Zaplanowano również poczęstunek. Gościem
specjalnym marszu będzie Krzysztof Człapski, który
ma na swoim koncei m.in. Zwycięstwo w Marszu
Europejskim, trzecie miejsce w MS NW na 10 km w
Austrii oraz zwycięstwo w Pucharze Polski Nordic
Walking.
vv 1.06 rozpoczęcie godz. 9.00 Dzień Dziecka z OSiR
• 9:00 – 14:00 - bezpłatne udostępnienie krytej
pływalni dla dzieci i młodzieży
- OSiR ul. Pomorska 61
10:00 – 12:00 – gry i zabawy
– kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
• 10:00 – Turniej tenisa stołowego
kat. Szkoły Podstawowe
– hala OSiR III, ul. Piłsudskiego 73a (wymiennik)
• 10:00 - Turniej Piłki Nożnej kat. Szkoły
Podstawowe – stadion OSiR, ul. Moniuszki 10
*w razie niekorzystnych warunków
atmosferycznych zajęcia zostaną przeniesione na
dużą halę OSiR I ul. Moniuszki 10
• 10:00 – Sprytny dzieciak
– zawody sprawnościowe dla dzieci Szkół
Podstawowych kat. klasy 1-3 i 4-6
– stadion OSiR ul. Moniuszki 10
*w razie niekorzystnych warunków
atmosferycznych zajęcia zostaną przeniesione na
małą halę OSiR I ul. Moniuszki 10
• 16:30 – 18:00 układanie kubków
oraz gry planszowe i logiczne
– mała hala OSiR I

DLACZEGO WARTO
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

vv 1.06 godz. 10.00 - Gra: CZYtam książki
festiwal "KULTjURALNY DZIEŃ DZIECKA",
miejsce: Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Zawierciu oraz park miejski
w Zawierciu.
vv 1.06 godz. 18.00 - Koncert G1 - Forte
festiwal "KULTjURALNY DZIEŃ DZIECKA" ,
miejsce: muszla koncertowa w parku
miejskim w Zawierciu.
vv 2.06 godz. 11.00 - Warsztaty plastyczne
festiwal "KULTjURALNY DZIEŃ DZIECKA" ,
miejsce: Księgarnia Edukacyjna w Zawierciu
vv 2.06 godz. 17.00 - Spotkanie z pisarzem
Pawłem Beręsowiczem
festiwal "KULTjURALNY DZIEŃ DZIECKA" ,
miejsce: Księgarnia Edukacyjna w Zawierciu
vv 3.06 godz. 12.00 - Warsztaty plastycznoliterackie
festiwal "KULTjURALNY DZIEŃ DZIECKA" ,
miejsce: Księgarnia Edukacyjna w Zawierciu
vv 3.06 godz. Przedstawienie dla dzieci
festiwal "KULTjURALNY DZIEŃ DZIECKA" ,
miejsce: muszla koncertowa w parku
miejskim w Zawierciu.
vv 3.06 godz. 17.30 - 19.30 - Klub Strzelecki Kaliber
(ul. Bankowa 4 )
vv 10.06 godz. 17.30 - 19.30 - Klub Strzelecki Kaliber
(ul. Bankowa 4 )
vv 14.06 godz. 9.00 - AUTOEVENT 2016
- Villa Verde Congress & Spa
vv 15.06 godz. 18.00 - Laboratorium Nauki i Twórczej
Ekspresji: Atak Niemiec na ZSRR. Poezja i proza,
miejsce: Galeria Muzealna Leszka Dutki
vv 17.06 godz. 17.30 - 19.30 Klub Strzelecki Kaliber
(ul. Bankowa 4 )
vv 17.06 - 19.06 DNI ZAWIERCIA
• 17.06 godz. 19.00 - ROOTZMANS,
godz. 20.30 - POPARZENI KAWĄ TRZY
• 18.06 godz. 19.30 - JULA ,
godz. 21.00 - KABARET MŁODYCH PANÓW
• 19.06 godz. 17.30 - T-LOVE ,
godz. 20.30 - SOUND'N'GRACE ,
godz. 21.50 POKAZ PIROTECHNICZNY
vv 24.06 godz. 17.30 - 19.30 Klub Strzelecki Kaliber
(ul. Bankowa 4 )

• SZEROKI OBSZAR DZIAŁANIA GAZETY:
IRZĄDZE, KROCZYCE, ŁAZY,
OGRODZIENIEC, PILICA, PORĘBA,
SZCZEKOCINY, WŁODOWICE,
ZAWIERCIE, ŻARNOWIEC
• AŻ 22 TYS. GAZET NA KAŻDE WYDANIE
• SOLIDNY KOLPORTAŻ
• 10 LAT DOŚWIADCZENIA
NA RYNKU PRASOWYM
• MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA
REKLAMY O POWIAT OLKUSKI
I 5 PODKRAKOWSKICH GMIN
- ŁĄCZNY NAKŁAD 51 TYS. !!
• ATRAKCYJNE CENY I RABATY !

 698 805 242 • 510 190 038
 gwarekzawiercianski@wp.pl

TO JEST MIEJSCE NA TWOJĄ

REKLAMĘ!!

JUŻ OD 50 PLN!
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Reklamy

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

500 200 941

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

Kreacja marki
ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)
Strony WWW
AGENCJA REKLAMOWA
Druk
www.mobioos.pl

•

biuro@mobioos.pl

600 424 117

"Estrich-Specjal" Bis
W ofercie fachowe doradztwo
techniczne z dojazdem
do klienta gratis.

Oferujemy:

• betony towarowe
od B-10 do B-40
• betony posadzkowe,
mrozoodporne, hydrotechniczne
• betony drogowe i mostowe
• betony wg receptury powierzonej
• zaprawy budowlane
• podsypki stabilizujące

Oferujemy również
gamę prefabrykatów
z wibroprasy:

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

tel. 606-753-020, 603-966-442

• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe
• kręgi

Zapewniamy transport
oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową
obsługę laboratoryjną.

Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl

