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POLICJANCI ZABEZPIECZYLI
PÓŁ KILOGRAMA NARKOTYKÓW

Policjanci z Zawiercia zatrzymali 37- latka, który posiadał duże ilości
amfetaminy i marihuany. Stróże prawa zabezpieczyli narkotyki
z których można było przygotować prawie 4000 porcji dilerskich.
Mężczyzna usłyszał już zarzut. Decyzją sądu został on tymczasowo
aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Zawierciańscy policjanci uzyskali informację, że 37- letni mieszkaniec
Zawiercia może posiadać i handlować narkotykami. Kilka dni temu na ulicy
Westerplatte policjanci zatrzymali mężczyznę. Podczas jego przeszukania,
w kieszeni spodni, funkcjonariusze ujawnili rozsypany biały proszek.
W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli dwa duże woreczki z białą
substancją oraz trzeci wypełniony suszem roślinnym. Przeprowadzony
test wykazał, że jest to amfetamina i marihuana. Łącznie z zabezpieczonych narkotyków można było przygotować ponad 4 tys. działek dilerskich.
Policjanci zabezpieczyli także wagę elektroniczną. Mężczyzna usłyszał
zarzut posiadania dużej ilości środków odurzających. Decyzją sądu został
on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia
Policja
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Informacje

PORADY PRAWNE

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH:
ROZWÓD

Aby uzyskać wyrok rozwodowy rozwiązujący małżeństwo należy złożyć pozew
we właściwym Sądzie Okręgowym, w którym to piśmie w sposób precyzyjny
określimy nasze żądania. W niniejszym artykule pokrótce przybliżę Państwu
postępowanie w tego rodzaju sprawach małżeńskich.
Zgodnie z art. 56 § 1 Ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082 z dnia 2015.12.09
z późn. zm.), jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład
pożycia, każdy z małżonków może
żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo
przez rozwód.
Wnosząc o pozew o rozwód musimy
liczyć się z koniecznością uiszczenia stałej
opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Oczywiście jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji
materialnej, zwłaszcza jeżeli zostaliśmy
pozostawieni bez środków do życia przez
drugiego z małżonków, możemy złożyć
do Sądu wniosek o zwolnienie od kosztów
sądowych załączając do niego odpowiedni
formularz z oświadczeniem majątkowym.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że
w przypadku zgodnego wniosku stron
o orzeczenie rozwodu bez orzekania
o winie sąd zwróci nam połowę uiszczonej opłaty po uprawomocnieniu się
orzeczenia kończącego.

Pozew rozwodowy wnosimy do Sądu
Okręgowego właściwego ze względu na
ostatnie wspólne miejsce zamieszkania
małżonków, o ile choć jedno z nich
w okręgu tym jeszcze ma miejsce
zamieszkania lub zwykłego pobytu.
Jeżeli pozew spełnia wszelkie wymagania sąd wyznaczy termin rozprawy.
Posiedzenia odbywają się przy drzwiach
zamkniętych, chyba że obie strony zażądają publicznego rozpoznania sprawy,

a sąd uzna, że nie zagraża to moralności.
Posiedzenia odbywają się bez względu na
niestawiennictwo jednej ze stron. Jeżeli
jednak zostaliście Państwo przez sąd
wezwani do osobistego stawiennictwa,
a nie stawicie się bez usprawiedliwionych
powodów sąd może nałożyć na Państwa grzywnę. W sprawie, z oczywistych
względów nie mogą być przesłuchiwani małoletni, którzy nie ukończyli lat
trzynastu, a zstępni stron, którzy nie
ukończyli lat siedemnastu.
W każdej sprawie o rozwód lub o separację przeprowadza się dowód z przesłuchania stron. Sąd rozpyta małżonków co
do liczby, wieku i płci dzieci żyjących,
stosunków majątkowych i zarobkowych,
szczególnych obowiązków utrzymania
osób niebędących ich wspólnymi dziećmi oraz co do treści umowy majątkowej,
jeżeli takowa była zawierana. Sąd może
również zarządzić przeprowadzenie
przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się
dzieci. Powyższe jest o tyle istotne, że
rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli
wskutek niego miałoby ucierpieć dobro
wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów
orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego.
Orzekając rozwód sąd stwierdza także,
czy i który z małżonków ponosi winę
rozkładu pożycia. Jednakże w przypad-

ku zgodnego wniosku małżonków sąd
zaniecha orzekania o winie. Ponadto,
sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej
nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków i kontaktach
rodziców z nimi. Sąd orzeka, w jakiej
wysokości każdy z małżonków jest
obowiązany do ponoszenia kosztów
utrzymania i wychowania małoletnich.
W przypadku jeżeli strony zajmują
wspólne mieszkanie, to sąd orzeka
również o sposobie z niego korzystania
przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.
W takim wypadku sąd uwzględnia
przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie
władzy rodzicielskiej. Należy podkreślić, że w wyjątkowych wypadkach,
sąd może nakazać eksmisję jednego
z małżonków.

Wreszcie, sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku
wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego
podziału nie spowoduje nadmiernej
zwłoki w postępowaniu. W swojej
praktyce dostrzegłem, że jest to raczej
sytuacja niespotykana, gdyż zwykle
pozostałe kwestie związane z postępowaniem rozwodowym są na tyle
czasochłonne, że w zakresie podziału
majątku koniecznym jest przeprowadzenie odrębnego postępowania.

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 Zawierciańskiego”.

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

7 lipca w Zawierciu odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji połączona
z ceremonią oddania do użytku wyremontowanego budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Uroczystego otwarcia i wręczenia aktów mianowania na
wyższe stopnie policyjne dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
inspektor Krzysztof Justyński. Całą galę uświetniła Orkiestra KWP w Katowicach
oraz kompania reprezentacyjna śląskiej policji.
Tegoroczne obchody Święta
Policji w Zawierciu odbyły się
przed gruntownie odnowionym
budynkiem Komendy Powiatowej
Policji w Zawierciu. W pierwszej
części uroczystości Komendant
Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński
wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Zawierciu mł.
insp. Ryszardem Skowrońskim
wręczyli 82 policjantom nominacje na wyższe stopnie policyjne.
Następnie po okolicznościowych przemówieniach Ks. Prał.
Andrzej Przybylski poświęcił
obiekt. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Komendant
Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
insp. Piotr Kucia, Wicemarszałek
Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Starosta Powiatu
Zawierciańskiego Krzysztof Wrona, Prezydent Miasta Zawiercie
Witold Grim oraz Komendant
Powiatowy Policji w Zawierciu
mł. insp. Ryszard Skowroński.
Oprócz kadry kierowniczej garnizonu śląskiego, w wydarzeniu
udział wzięły władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, związków zawodowych
oraz przedstawiciele instytucji
współpracujących z Policją. Po
zakończeniu oficjalnej części uro-

czystości, wszyscy mogli zobaczyć odnowione pomieszczenia
zawierciańskiej komendy. Dla
wszystkich gości przygotowano
pokaz sprzętu policyjnego.

teleinformatycznej i elektrycznej,
wykonanie nowego przyłącza
wody i kanalizacji. W ramach
inwestycji nadbudowano jedną
kondygnację, przebudowano
Komenda Powiatowa Policji salę sportową i budynek garaw Zawierciu dołączyła do jedno- żowy. Wybudowano trzy wiaty
stek wyremontowanych w ramach dla samochodów służbowych.
ogólnopolskiej standaryzacji Wykonano system solarny dla
komend i komisariatów na tere- przygotowania ciepłej wody użytnie całego kraju. Zrealizowana kowej. Wszystkie pomieszczeinwestycja, znacząco poprawiła nia wyposażono w nowe meble
warunki w jakich przyjmowani są oraz w sprzęt teleinformatyczny.
obywatele i umożliwiła dostęp do W nowym obiekcie zainstalobudynku osobom niepełnospraw- wano również monitoring oraz
nym, a także polepszyła warunki instalację alarmową. Zmieniło
pracy policjantów. Prace remon- się także otoczenie budynków.
towe komendy rozpoczęły się pod Pojawiły się nowe elementy
koniec 2013 roku. Obejmowały identyfikacji wizualnej, w tym
one między innymi termoizolację nowe logo i tablice informacyjpiwnic i ocieplenie całego budyn- ne. Zwiększyła się ilość miejsc
ku, wymianę instalacji central- parkingowych dla interesantów.
nego ogrzewania, wentylacyjnej,

PORADY PRAWNE

PRACODAWCA ZMIENIŁ WARUNKI PRACY, KTÓRYCH NIE
PRZYJĄŁEŚ - SPRAWDŹ CZY WÓWCZAS PRZYSŁUGUJE ODPRAWA

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przewiduje prawo do odprawy
pieniężnej należnej pracownikowi, z którym umowa została rozwiązana z pobudek
niezależnych od niego, a leżących wyłącznie po stronie pracodawcy. Sytuacja
nieco komplikuje się gdy pracodawca chcąc, jak twierdzi zatrzymać pracownika,
zmienienia np. miejsce pracy, a z uwagi na niedogodności w dojeździe pracownik nie przyjmuje propozycji. Czy zachowanie pracownika można zakwalifikować jako przyczynienie się
do zakończenie współpracy, a tym samym utratę roszczenia o odprawę?
Wysokość odprawy
Przepis art. 8 w/w ustawy stanowi
o wysokości odprawy, uzależniając
ją od stażu zakładowego. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2
lata wówczas tylko jednokrotne wynagrodzenie jest mu należne. Gdy zaś
świadczył pracę do 8 lat - dwumiesięczne wynagrodzenie, natomiast
trzymiesięczne wynagrodzenie jeżeli
obowiązki pracownika pełnione był
przez okres dłuższy niż 8 lat. Do stażu
zakładowego wlicza się zatrudnienie
u poprzedniego pracodawcy, jeżeli
zmiana nastąpiła na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.
Odprawa jest należna w dniu ustania
stosunku pracy.
Zmiana warunków pracy i płacy
Przepis art. 42 Kodeksu pracy, daje
pracodawcy możliwości zmiany pracownikowi warunków wykonywania
pracy, poczynając po wynagrodzenia
aż do miejsca jej świadczenia. Wszelka
stała zmiana niekorzystana dla pracownika, winna zostać wprowadzona
tą właśnie procedurą. Pracodawca
przedstawia nowe warunki na piśmie,
a pracownik ma czas na ich nieprzyjęcie. W okresie odpowiadającym połowie okresu wypowiedzenia pracownik
może złożyć oświadczenie o odmowie
przyjęcia propozycji. Brak stosownego
pouczenia, wydłuża ten okres, pozo-

stawiając pracownikowi czas na podjęcie decyzji aż do zakończenia okresu
wypowiedzenia. Konsekwencją niezaaprobowania nowych warunków jest
zakończenie współpracy.
Współprzyczynienie się pracownika
lub jego brak przy odmowie przyjęcia
nowych warunków
Ocena w tym zakresie zależy od
poczynionych ustaleń, tj. przyjęcia,
iż rozwiązanie stosunku pracy wywołane było przyczynami niedotyczącymi pracownika, które faktycznie
zaistniały i miały charakter wyłączny.
W postanowieniu Sądu Najwyższego
z dnia 4.11.2014 r., sygn. IPK 128/14,
wskazano przedmiot badania, mianowicie: „Sąd dokonując takiej oceny,
powinien po pierwsze, wziąć pod uwagę interes pracownika i zakładu pracy.
(…) powinien rozważyć, czy w danych
okolicznościach zaproponowane pracownikowi nowe warunki pracy są
usprawiedliwione sytuacją pracodawcy i czy rozsądnie rzecz biorąc osoba
znajdująca się w takiej sytuacji, jak
zainteresowany pracownik, powinna
tę ofertę przyjąć. (…)”. Sąd Najwyższy
w innym orzeczeniu wyjaśnia, iż złożenie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego może być uznane za
niedotrzymanie gwarancji zatrudnienia tylko wówczas, gdy z całokształtu
okoliczności sprawy, a w szczególności

z treści zaproponowanych pracownikowi nowych warunków pracy i płacy,
wynika, że rzeczywistą wolą pracodawcy nie jest kontynuacja stosunku
pracy, lecz jego definitywne zakończenie (wyrok z dnia 11.12.2009 r., sygn.
IIPK 158/09). Sąd Najwyższy w innej
sprawie pochylił się nad odmową
przyjęcia nowych warunków przez
pracownika, a dotyczących wyłącznie
zmiany wysokości wynagrodzenia,
przyjmując że co do zasady nie ma
tu mowy o współprzyczynieniu się
pracownika (wyrok z dnia 4.07.2001
r., sygn. IPKN 521/00).
Reasumując, jednoznaczna odpowiedź na postawione na wstępie
pytanie nie jest możliwa, bowiem
w każdym przypadku stan faktyczny konkretnej sprawy ma decydujące
znaczenie. Z drugiej strony, proszę
pamiętać, że odmowa przyjęcia
nowych warunków nie zawsze równa
się utracie prawa do odprawy. Ważne jest zgadanie motywów działania
pracodawcy jak i zasadność poczynań
pracownika.

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.

WSTĘPNIAK REDAKCYJNY
Drogi Czytelniku,

Na Twoje ręce, składamy trzeci 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 20 tysiący 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
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AKCJA CZYSTA GMINA

W Zawierciu – Kromołowie, u źródeł rzeki Warty odbyła się Akcja „Czysta Gmina”, która
związana była ze sprzątaniem terenów znajdujących się w najstarszej dzielnicy miasta.
Wielkie porządki zakończył Rodzinny Festyn Ekologiczny.
Podczas akcji mieszkańcy sprzątali
tereny znajdujące się przy Rynku,
usuwali śmieci z chodników, ulicy
i zieleńców. W godzinach po południowych na terenie kompleksu
rekreacyjno – sportowego rozpoczął
się Rodzinny Festyn Ekologiczny.

Zawiercie
ul. Bohaterów Westerplatte 15

Podczas Festynu odbyła się zbiórka
odpadów segregowanych, takich jak:
plastik, metal, makulatura, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny
małych gabarytów. Za oddane śmieci można było otrzymać drzewko,
sadzonkę lub upominek.

Podczas zbiórki zebrano około 100
szt. zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego małych gabarytów,
300 kg szkła, 150 kg makulatury
oraz 600 kg plastiku. W zamian za
odpady wydano około 500 szt. drzewek/sadzonek.
Podczas festynu zorganizowano
m.in. rodzinny konkurs ekologiczny z atrakcyjnymi nagrodami, pokaz

(wejście od ul. Piłsudskiego
naprzeciwko LIDLA)

TEL. 32 646 60 63, 793 841 640
sprzętu specjalistycznego służącego
do utrzymania czystości i porządku
w Gminie Zawiercie, a pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej
przeprowadzali wśród mieszkańców
quiz „Odpowiedz i wygraj”.

Dla najmłodszych udostępnione
były bezpłatne urządzenia zabawowe, a Fundacja Ekologiczna Arka

przygotowała dla dzieci mobilny
samochód, który ukrywał szereg
atrakcji. Animatorzy z „Niezapominajki” malowali twarze oraz
modelowali balony dla najmłodszych. Zabawom w tle towarzyszyły
występy artystyczne Kabaretu K2,
zespołu Jorrgus, Kapeli Jurajskiej
oraz zespołu Rivers.

WAKACJE Z MUZYKĄ: OD PIRATÓW
PO RAP I ROCKOWE UDERZENIE

Kolejny koncert organizowany w ramach „Wakacji z muzyką” organizowanych przez
Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu na Muszli Koncertowej OSiR za nami.
Niedziela 10.07.2016 była dniem pełnym zróżnicowanych atrakcji dla dzieci i młodzieży,
począwszy od zabaw, konkursów, a na rapowym i rockowym koncercie skończywszy.
O 18.00 rozpoczęły się animacje
dla dzieci „Spotkanie z piratami”.
Dzieci mogły wziąć udział konkursie wiedzy o piratach, a także
w licznych zabawach takich jak
slalom z piłeczkami i miotłami,
rzut do celu, przechodzenie labiryntu, „przejście przez bagno” czy
przeciąganie liny.

O 19.30 rozpoczął się koncert
dwóch raperów – Tymina i Peusa. Tymin&Peus to śląsko-zagłębiowski skład występujący od 2010
roku. W niedzielę wystąpili na
zawierciańskiej Muszli Koncertowej OSiR wraz z Djem Westem,
grając energiczny koncert. Tomek
(Tymin) i Krystian (Peus) poznali
się na pierwszej bitwie fristajlowej
w styczniu 2009 roku. Zaprzyjaźnili się i owocem tej przyjaźni
stała się pierwsza EPka i grane
wspólnie koncerty. W 2012 roku
nakładem Comeout Label wydali
płytę „Koniec dyskusji". Po ponad
dwóch latach wrócili z drugą płytą
nazwaną „Setka Sekta".
Jako ostatni występowali muzycy
z rockowego zespołu Hurrockaine. Grupa powstała w Sosnowcu
w 2012 roku. Muzykę zespołu
można scharakteryzować jako

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).

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza

zaprasza wszystkie chętne dzieci
do udziału w zajęciach organizowanych
w okresie wakacyjnym.

Warto miło i kreatywnie spędzić wolny czas!
W lipcu i sierpniu będzie można skorzystać z następujących zajęć:

Szkółka bilardowa

wprowadzenie dzieci i młodzieży w podstawy gry oraz zapoznanie z jej odmianami:
terminy: 6.07, 8.07 w godzinach 10.00 – 12.00,
dla dzieci z półkolonii w godzinach 12.00-14.00,
pozostałe terminy: 29.08, 31.08, 3.09.2016 w godzinach 10.00 – 14.00

Klub bilardowy:

czynny od 1.08.2016 codziennie (oprócz czwartków) w godzinach 16.00-21.00

Pracownia plastyczna:

połączenie hard rocka i heav y metalu,
z elementami progresji
i grunge. Sami członkowie zespołu określają swoją twórczość jako
Huragan Rock. Wokalistka - Paulina Magdalena Mazur obdarzona
jest mocnym, idealnie
pasującym do rockowej
muzyki głosem. Oprócz śpiewania gra także na flecie poprzecznym, co może budzić skojarzenia z legendą progresy wnego
rocka – z zespołem Jethro Tull.
Zespół nagrał do tej pory jeden

5.07.2016 od 9.00 do 10.00 (dzieci w wieku 6-15 lat),
dla dzieci z półkolonii w terminach: 5.07, 6.07,
8.07.2016 r. od 10.00 – 11.00 oraz od 11.00 do 12.00
26.08.2016 – 15.00-16.00 oraz 16.00 – 17.00 (zajęcia dla dzieci od 6-15 lat)

Zajęcia artystyczne:

5.07, 6.07, 25.08, 26.08.2016 r. w godzinach 17.00 – 19.00
(zajęcia plastyczne, szkła artystycznego i ceramiki dla osób powyżej 16 lat)
minialbum - "Compass Star",
na którym gościnnie wystąpili:
Adam Romański (Beltaine) oraz
Piotr Radecki (KAT & Roman
Kostrzewski), z którego kompozycje (a także kilka nowości) zostały
zaprezentowane zawiercianom.

Pracownia modelarstwa lotniczego

– zapoznanie się z modelarstwem lotniczym; trenażer czyli latanie modelem
na komputerze; budowa modeli halowych, rzutków,
terminy: 6.07, 8.07 w godzinach 11.0-13.00

Szkółka szachowa:

otwarcie zajęcia dla dzieci i młodzieży w terminach:
23.08, 30.08 w godzinach od 16.00 – 20.00
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Informacje

Pływanie i rekreacja
Ćwiczenia pod chmurką
Tenis plażowy dla Szkół Podstawowych
Strzał w 10 – zawody strzeleckie
Pływanie i rekreacja
Ćwiczenia pod chmurką
Tour de Pologne

13 Lipiec - Środa
godz. 9.00 – 14.00
godz.9.30 – 18.30
godz. 10.00 – 13.30
godz. 10.00
14 Lipiec - Czwartek
godz.9.30 – 18.30
godz. 7.00 – 21.00

Basen w Blanowicach
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
Boisko plażowe Blanowice
Mała hala OSiR I ul. Moniuszki 10
Basen w Blanowicach
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego

PROGRAM IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH

tel. 792 447 442
ZUT RM-INSTAL

15 Lipiec - Piątek
PROGRAM IMPREZ
SPORTOWO-REKREACYJNYCH
I TURYSTYCZNYCH
ul. Przemysłowa 1,
Pływanie
i rekreacja
godz.9.30 – 18.30
w Blanowicach
ORGANIZOWANYCH
PRZEZ
OŚRODEK
SPORTU I Basen
REKREACJI
W ZAWIERCIU
ĆwiczeniaORGANIZOWANYCH
pod chmurką
godz. 7.00 –SPORTU
21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
PRZEZ OŚRODEK
I REKREACJI
W ZAWIERCIU
32-300 Olkusz
PODCZAS
AKCJI
„LATO
W
MIEŚCIE”
2016
Zawody w lepieniu zamków z piasku kat. SP godz. 10.00 – 11.00
Basen
w Blanowicach
PODCZAS AKCJI „LATO W MIEŚCIE”
2016
(budynek HERMES)
Ćwiczenia w siłowni dla Gim i Ponadgim za
godz. 13.00 – 14.30
Siłownia OSiR II ul. Blanowska 40
OFERTA
TERMIN
MIEJSCE
OFERTA
TERMIN
MIEJSCE
okazaniem legitymacji
Lipiec
- Piątek
18 Lipiec
- Poniedziałek
11 Lipiec
- Piątek
i zabawy
rekreacyjne w wodzie dla dzieci
godz.
9.00–––18.30
12.00
Kryta
pływalnia
OSiR ul. Pomorska 61
PływanieGry
i rekreacja
godz.9.30
18.30
Basen
w Blanowicach
Pływanie
i rekreacja
godz.9.30
Basen
w Blanowicach
Pływalnia
udostępniona
godz. 9.00
Kryta
pływalnia
OSiR
ul. Pomorska 61
Ćwiczenia
pod chmurką dzieciom i młodzieży
7.00
21.00
Siłownia
ul. Wierzbowa/Sikorskiego
Ćwiczenia
pod chmurką
godz.
7.00––14.00
21.00
Siłownia
ul.
Wierzbowa/Sikorskiego
szkolnej
do 18lat
za
okazaniem
legitymacji
Gry i zabawy
ruchowe
dla najmłodszych
godz. 10.00
Rolkowisko
OSiR I OSiR
ul. Moniuszki
10
Gry i zabawy
ruchowe
dla
najmłodszych
godz.
10.00– –11.00
11.00
Rolkowisko
I ul. Moniuszki
10
Pływanie
godz.9.30
Basen
w OSiR
Blanowicach
Ćwiczeniai rekreacja
w siłowni dla Gim i Ponadgim za
godz.13.00––18.30
14.30
Siłownia
II ul. Blanowska 40
Ćwiczenia
w
siłowni
dla
Gim
i
Ponadgim
za
godz.13.00
–
14.30
Siłownia
OSiR
II
ul.
Blanowska
40
Ćwiczenia
chmurką
godz. 7.00 – 21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
okazaniempod
legitymacji
okazaniem
legitymacji
Zajęcia
z Nordic Walking
godz.14.00
15.00
Stadion OSiR ul. Moniuszki 10
3 Lipiec – Niedziela
3
Lipiec
–
Niedziela
19 Lipiec - Wtorek
„Wakacje z muzyką”:
Muszla koncertowa OSiR
Pływanie
idla
rekreacja
godz.9.30
– 18.30
Basen
w Blanowicach
- zabawy
dzieci przy muzyce
godz. 18.00
„Wakacje
z muzyką”:
Muszla
koncertowa OSiR
Ćwiczenia
pod
chmurką
godz.
7.00
–
21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
koncert
- zabawy- dla
dzieci przy muzyce
godz. 19.30
18.00– 21.00
Pływalnia udostępniona dzieciom i młodzieży
godz.
9.00
–
14.00
Kryta
pływalnia
OSiR ul. Pomorska 61
4 Lipiec
– Poniedziałek
- koncert
godz.
19.30
– 21.00
szkolnej
18lat za okazaniem legitymacji
Pływaniedo
i rekreacja
godz.9.30 – 18.30
Basen w Blanowicach
4 Lipiec
Poniedziałek Kryta
Zabawy
w wodzie
z elementami pływania
godz.
9.00
– 12.00
pływalnia
OSiR ul. Pomorska 61
Ćwiczenia
pod chmurką
7.00 –
21.00
Siłownia
ul. Wierzbowa/Sikorskiego
PływanieĆwiczenia
i rekreacja
Basen
wIIBlanowicach
w siłowni
dla Gimwrotkach
i Ponadgim
godz. 13.00
14.30
Siłownia
OSiR
ul.
Blanowska
Jazda
na rolkach,
deskach,
przyza godz.9.30
11.00–– 18.30
12.00
Rolkowisko
OSiR
I ul.
Moniuszki4010
okazaniem
legitymacji
Ćwiczenia
pod chmurką
godz. 7.00 – 21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
muzyce
Lipiec
-14:30
Środa
siłowni dla Gim
i Ponadgim
za
godz.2013:00
––
Siłownia
OSiR I ul. OSiR
Moniuszki
Jazda naĆwiczenia
rolkach,wdeskach,
wrotkach
przy
godz.
11.00
12.00
Rolkowisko
I ul.10Moniuszki 10
godz. 9.00 – 14.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
okazaniemudostępniona
legitymacji dzieciom i młodzieży
muzyce Pływalnia
szkolnej
18lat za
okazaniem legitymacji
Zajęcia zdo
Nordic
godz.14.00 – 15.00
Stadion OSiR ul. Moniuszki 10
Ćwiczenia
w siłowni
dla Walking
Gim i Ponadgim za
godz.
13:00
– 14:30
Siłownia OSiR I ul. Moniuszki 10
Gry i zabawy rekreacyjne w wodzie dla dzieci
godz.5 9.00
– 12.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
Lipiec
- Wtorek
okazaniem
legitymacji
Pływanie
i rekreacja
godz.9.30
– 18.30
Basen
w Blanowicach
Turniej tenisa
stołowego kat SP
godz. 10.00
Hala OSiR
III ul. Piłsudskiego 73 a
Zajęcia zĆwiczenia
Nordici Walking
godz.14.00
– 15.00
Stadion
OSiR ul. Moniuszki 10
pod chmurką
godz.
7.00––18.30
21.00
Siłownia
Wierzbowa/Sikorskiego
Pływanie
rekreacja
godz.9.30
Basen
w ul.
Blanowicach
Gry
i zabawy
godz.510.00
11.00
ul. Wierzbowa
Lipiec
- Wtorek Boisko
Ćwiczenia
podtenisowe
chmurką do lat 8
7.00
––21.00
Siłowniawielofunkcyjne
ul. Wierzbowa/Sikorskiego
Turniej
mini
tenisa do
lat
10i Ponadgim za
godz. 11.00
Boisko
wielofunkcyjne
ul.Piłsudskiego
Wierzbowa
Ćwiczenia
w siłowni
dla
Gim
13.00
14.30
Siłownia
OSiR
II ul.IIIBlanowska
40
Turniej tenisa
stołowego
kat
SP
godz.
10.00– 13.00
Hala
OSiR
ul.
73 a
21 Lipiec–- 18.30
Czwartek
legitymacji
Pływanieokazaniem
i rekreacja
godz.9.30
Basen w Blanowicach
Pływalnia udostępniona dzieciom i młodzieży
godz. 9.00
– 14.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
Lipiec
Środa
Ćwiczenia
pod chmurką
godz.67.00
–- 21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
szkolnej
18lat za okazaniem legitymacji
Pływaniedo
i rekreacja
godz.9.30 – 18.30
Basen w Blanowicach
Ćwiczenia
w
siłowni
dla
Gim
i
Ponadgim
za
godz.
13.00
–
14.30
Siłownia
OSiR
II Pomorska
ul. Blanowska
40
Zabawy
w wodzie
z elementami pływania
godz. 9.00
Kryta
pływalnia
OSiR ul.
61
Ćwiczenia
pod chmurką
7.00 – 12.00
21.00
Siłownia
ul. Wierzbowa/Sikorskiego
okazaniem
Pływanie
i rekreacja
godz.9.30
– 18.30
Basen
Blanowicach ul. Wierzbowa
Grylegitymacji
i zabawy
tenisowe do lat 8
godz. 10.00
– 11.00
Boisko w
wielofunkcyjne
Ćwiczenia
pod
chmurką
godz.67.00
––21.00
Siłownia
ul. Wierzbowa/Sikorskiego
Turniej mini
tenisa
do lat 10
11.00
13.00
Boisko wielofunkcyjne
ul. Wierzbowa
Lipiec
- Środa
Piłki Nożnej
kat. SP szkoły - III
godz. 9.00
Boisko
ze OSiR
sztuczną
Speed
Stackowe
pożegnanie
17.00–––13.00
18.30
MałaBasen
hala
I ul.nawierzchnią
Moniuszki 10OSiR I
Każdy z bloków będzie skła- przeznaczony będzie dla osób
PływanieTurniej
i rekreacja
godz.9.30
18.30
w Blanowicach
Ćwiczenia
w siłowni
dla Gim
i Ponadgim za
godz. 13.00 – 14.30
Siłownia OSiR I ul. Moniuszki 10
Otwarty
Turniej
Speed
Stacks
Ćwiczenia
pod chmurką
godz.
7.00 – 21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiegodał się z 20 mieszkań, klat- niepełnosprawnych. Najmniejokazaniem legitymacji
7 Lipiec – Czwartek
Gry i zabawy
tenisowe do lat 8
godz.
–- Piątek
11.00
Boisko wielofunkcyjne ul. Wierzbowa
ki schodowej, 4 kondygnacji sze mieszkanie będzie miało
2210.00
Lipiec
Pływanie i rekreacja
godz.9.30
– 18.30
Basen w Blanowicach
Turniej mini
tenisa
do
lat
10
godz.
11.00
– 13.00
Boisko
wielofunkcyjne
ul. Wierzbowa
Pływalnia
udostępniona
dzieciom
i
młodzieży
godz.
9.00
– 14.00
Kryta
pływalnia
OSiR ul. Pomorska
61
Ćwiczenia pod chmurką
7.00
21.00
Siłownia
ul. Wierzbowa/Sikorskiego
nadziemnych i 1 podziemnej, powierzchnię 29,10 m kw.
Speed Stackowe
szkoły
- III
godz.
17.00– –11.00
18.30
hala
OSiR I ul. Moniuszki
10
szkolnej
dozpożegnanie
18lat
za stołowego
okazaniem
legitymacji
Warsztaty
tenisa
dla SP
godz. 10.00
HalaMała
OSiR III
ul. Piłsudskiego
73 a
w której będzie 20 piwnic dla a największe 44 m kw.
Gry
i
zabawy
rekreacyjne
w
wodzie
godz.
9.00
–
12.00
Kryta
pływalnia
OSiR
ul.
Pomorska
61
w siłowniStacks
dla Gim i Ponadgim za
13.00 – 14.30
Siłownia OSiR I ul. Moniuszki 10
Otwarty Ćwiczenia
Turniej Speed
Pływanie
i rekreacja
godz.9.30
– 18.30
lokatorów. W każdym z budyn- W ramach inwestycji wykonane
okazaniem
legitymacji
7 Lipiec
– Czwartek Basen w Blanowicach
Ćwiczenia pod chmurką
godz.87.00
– 21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
Lipiec
-18.30
Piątek
ków wielorodzinnych czte- zostaną parkingi, plac gospoPływanieĆwiczenia
i rekreacja
godz.9.30
–
Basen
w
Blanowicach
w siłowni dla Gim i Ponadgim za godz.
13.00
14.30
Siłownia
II ul. Blanowska 40
Pływanie i rekreacja
godz.9.30
––
18.30
Basen w OSiR
Blanowicach
Ćwiczenia
pod chmurką
godz.
7.00––21.00
21.00
Siłownia
ul. Wierzbowa/Sikorskiegory mieszkania będą składały darczy z przeznaczaniem na
okazaniem
legitymacji
Ćwiczenia
pod
chmurką
godz. 7.00
Siłownia
ul. Wierzbowa/Sikorskiego
Warsztaty
z tenisa
stołowego
dla SPkat. open
godz.
10.00
11.00
Hala
III3ul.
Piłsudskiego 73 a się z jednego pokoju, kuchni trzepak, zadaszone miejsc na
25 Lipiec
- Poniedziałek
Turniej
Piłki Siatkowej
Plażowej
godz.
10.00
––
14.00
Boisko
przyOSiR
Gim. nr
w Zawierciu
Pływalnia
udostępniona
i młodzieży
godz.
9.00
––14.00
KrytaSiłownia
pływalnia OSiR
OSiR ul.
Pomorska
61 10 i łazienki, a szesnaście mieszĆwiczenia
w siłowni
dla Gim idzieciom
Ponadgim
za
godz.
13.00
–Niedziela
14.30
I ul.
Moniuszki
10 Lipiec
kontenery na śmieci. Wokół
szkolnej
doz 18lat
za okazaniem legitymacji
„Wakacje
muzyką”:
Muszla koncertowa OSiR
okazaniem
legitymacji
kań będzie dwupokojowych. osiedla powstaną chodniki,
Gry
i zabawy
rekreacyjne
w wodzie
godz. 9.00
– 12.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
- zabawy
dla dzieci
przy muzyce
818:00
Lipiec
- Piątek
Pływanie
i rekreacja
godz.9.30
– 18.30
Basen w Blanowicach
W każdym budynku jeden lokal jezdnie, ławki, kosze na śmiegodz. 19.30
– 21.00
Pływanie-Ćwiczenia
ikoncert
rekreacja
godz.9.30
18.30
Basen
w Blanowicach
pod chmurką
godz.
7.00 -––Poniedziałek
21.00
Siłownia
ul. Wierzbowa/Sikorskiego
11 Lipiec
Ćwiczenia
pod chmurką
7.00– –18.30
– 14.00
21.00
Siłownia
Ćwiczenia
w siłowni dla Gim i Ponadgim za godz.
godz.
13.00
Siłownia
Iul.
ul. Wierzbowa/Sikorskiego
Moniuszki 10
Pływanie
i rekreacja
godz.9.30
Basen
w OSiR
Blanowicach
Turniej Piłki
Siatkowej
Plażowej kat. open
godz.
10.00
– 14.00
Boisko
przy Gim. nr 3 w Zawierciu
okazaniem
legitymacji
Ćwiczenia
pod
chmurką
godz. 7.00
– 21.00
Siłownia
ul. Wierzbowa/Sikorskiego
Zajęcia
z Nordic
godz.
OSiR
ul. Moniuszki
10 10
Jazda na
rolkach,Walking
deskach, wrotkach przy
10 14.00
Lipiec–– –15.00
Niedziela Stadion
godz.
11.00
12.00
Rolkowisko
OSiR
I ul. Moniuszki
26 Lipiec - Wtorek
muzyce
„Wakacje
z muzyką”:
Muszla koncertowa OSiR
udostępniona
dzieciom
i młodzieży
godz. 9.00
––14.00
Kryta
pływalnia
ul. Pomorska
Ćwiczenia
w przy
siłowni dla Gim
i Ponadgim
za
13.00
14.30
Siłownia
OSiR I OSiR
ul. Moniuszki
10 61
- zabawyPływalnia
dla dzieci
godz.
18:00
szkolnej
do legitymacji
18lat zamuzyce
okazaniem legitymacji
okazaniem
- koncertZabawy
godz.
19.30
–
21.00
w
wodzie
z
elementami
pływania
godz.
9.00
–
12.00
Kryta
pływalnia
OSiR
ul.
Pomorska
61
Zajęcia z Nordic Walking
godz.14.00 – 15.00
Stadion OSiR ul. Moniuszki 10
Pływanie i rekreacja
godz.9.30
– -18.30
Basen w Blanowicach
11 12
Lipiec
Lipiec
-Poniedziałek
Wtorek
pod chmurką
godz.
7.00–––18.30
21.00
Siłownia
Wierzbowa/Sikorskiego
PływanieĆwiczenia
i rekreacja
godz.9.30
18.30
Basen
w Blanowicach
Pływanie
i rekreacja
godz.9.30
Basen
w ul.
Blanowicach
Strzał
dziesiątkę
– zawody strzeleckie
godz.
11.00
Mała
halaul.OSiR
I ul.Wierzbowa/Sikorskiego
Moniuszki 10
Ćwiczenia
pod chmurką
godz. 7.00
Siłownia
Wierzbowa/Sikorskiego
Ćwiczenia
podwchmurką
godz.
7.00––21.00
21.00
Siłownia
ul.
Ćwiczenia
w
siłowni
dla
Gim
i
Ponadgim
za
godz.
13.00
–
14.30
Siłownia
OSiR
ul. Blanowska73
40a
z deskach,
tenisa stołowego
dla SP
godz. 10.00
––
11.00
HalaRolkowisko
OSiR III ul.II Piłsudskiego
Jazda naWarsztaty
rolkach,
wrotkach
przy
godz.
11.00
12.00
OSiR
I ul. Moniuszki
10
okazaniem
legitymacji
Ćwiczenia
w
siłowni
dla
Gim
i
Ponadgim
za
godz.
13.00
–
14.30
Siłownia
OSiR
II
ul.
Blanowska
40
Pas zieleni przeznaczony do
muzyce
27
Lipiec
Środa
okazaniem legitymacji
zagospodarowania znajduĆwiczenia
w siłowni
dla Gim idzieciom
Ponadgim
za
godz.
13.00
– 14.30
I ul.
Moniuszki
Pływalnia
udostępniona
i młodzieży
godz. 9.00
– 14.00
KrytaSiłownia
pływalnia OSiR
OSiR ul.
Pomorska
61 10
szkolnej
do 18lat za okazaniem legitymacji
ję się pomiędzy Placem im.
okazaniem
legitymacji
i zabawy
rekreacyjne w wodzie
godz. 9.00 – 12.00
KrytaStadion
pływalniaOSiR
OSiR ul.
61 10
Zajęcia zGry
Nordic
Walking
godz.14.00
– 15.00
ul. Pomorska
Moniuszki
św. Jana Pawła II (od strony
Pływanie i rekreacja
godz.9.30 – 18.30
12 Lipiec - Wtorek Basen w Blanowicach
postoju taksówek), a budynĆwiczenia pod chmurką
godz. 7.00 – 21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
PływanieTenis
i rekreacja
godz.9.30
Basen
w Blanowicach
plażowy dla Szkół Podstawowych
godz. 10.00–– 18.30
13.00
Basen
w Blanowicach
kiem dworca kolejowego (na
Ćwiczenia
pod
chmurką
godz.
7.00 – 21.00
Wierzbowa/Sikorskiego
Król
kosza
– konkursy koszykarskie
godz. 11.00
HalaSiłownia
OSiR II ul.ul.
Blanowska
40
zdjęciu zieleniec znajduje się
Warsztaty z tenisa stołowego dla SP
godz.
10.00- –
11.00
Hala OSiR III ul. Piłsudskiego 73 a
28 Lipiec
Czwartek
na pierwszym planie).
Pływalnia
udostępniona
i młodzieży
godz. 9.00
– 14.00
KrytaSiłownia
pływalnia OSiR
OSiR ul.
61
Ćwiczenia
w siłowni
dla Gim idzieciom
Ponadgim
za
godz.
13.00
– 14.30
II Pomorska
ul. Blanowska
40
szkolnej
do 18lat za okazaniem legitymacji
okazaniem
legitymacji
Propozycje prosimy nadsyłać
Zabawy w wodzie z elementami pływania
godz. 9.00 – 12.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
na adres e-mail:promocja@
Pływanie i rekreacja
godz.9.30 – 18.30
Basen w Blanowicach
Ćwiczenia pod chmurką
godz. 7.00 – 21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
zawiercie.eu lub zamieszczać
Ćwiczenia w siłowni dla Gim i Ponadgim za godz. 13.00 – 14.30
Siłownia OSiR I ul. Moniuszki 10
w komentarzach na oficjalnym
okazaniem legitymacji
profilu miasta na Facebooku.
29 Lipiec - Piątek
Pływalnia udostępniona dzieciom i młodzieży
godz. 9.00 – 14.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
Liczmy na pomysłowość i kreszkolnej do 18lat za okazaniem legitymacji
Gry i zabawy rekreacyjne w wodzie
godz. 9.00 – 12.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
atywność mieszkańców. Nie
Pływanie i rekreacja
godz.9.30 – 18.30
Basen w Blanowicach
stawiamy żadnych ograniczeń Wśród nadesłanych pomyĆwiczenia pod chmurką
godz. 7.00 – 21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
co do pomysłów – mogą to być słów nie będziemy brali pod
Turbokozak – sprawdzian umiejętności
godz. 10.00
Stadion OSiR ul. Moniuszki 10
piłkarskich
pomniki, totemy, rzeźby, róż- uwagę jedynie zgłoszeń dotyĆwiczenia w siłowni dla Gim i Ponadgim za godz. 13.00 -14.30
Siłownia OSiR I ul. Moniuszki 10
nego rodzaju instalacje, etc. czących zieleńców i kolejnych
okazaniem legitymacji
skalniaków.
1 Sierpień - Poniedziałek
Pływalnia udostępniona dzieciom i młodzieży
godz. 9.00 – 14.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
szkolnej do 18lat za okazaniem legitymacji
Gry i zabawy rekreacyjne w wodzie
godz. 9.00 -12.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
Pływanie i rekreacja
godz.9.30 – 18.30
Basen w Blanowicach
Ćwiczenia pod chmurką
godz. 7.00 – 21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
Turniej „trójek” siatkarskich
godz. 10.00
Hala OSiR I ul. Moniuszki 10
W ramach inwestycji wykonane
Ćwiczenia w siłowni dla Gim i Ponadgim za
godz. 13.00 – 14.30
Siłownia OSiR I ul. Moniuszki 10
zostanie boisko z nawierzchni
okazaniem legitymacji
Zajęcia z Nordic Walking
godz. 14.00 – 15.00
Stadion OSiR ul. Moniuszki 10
syntetycznej poliuretanowej
2 Sierpień - Wtorek
o powierzchni ok. 200 m kw.
Pływalnia udostępniona dzieciom i młodzieży
godz. 9.00 – 14.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
szkolnej do 18lat za okazaniem legitymacji
w ramach przedsięwzięcia
Zabawy w wodzie z elementami pływania
godz. 9.00 – 12.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
Pływanie i rekreacja
godz.9.30 – 18.30
Basen w Blanowicach
zamontowane zostaną stojaki
Ćwiczenia pod chmurką
godz. 7.00 – 21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
do gry w koszykówkę oraz słupki
Warsztaty z tenisa stołowego dla SP
godz. 10.00 – 11.00
Hala OSiR III ul. Piłsudskiego 73a
Ćwiczenia w siłowni dla Gim i Ponadgim za godz. 13.00 – 14.30
Siłownia OSiR II ul. Blanowska 40
do siatkówki.
okazaniem legitymacji
Plac gry zostanie ogrodzony, pojawią się
3 Sierpień - Środa
Pływalnia udostępniona dzieciom i młodzieży
godz. 9.00 – 14.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
także nowe ławki oraz kosze na śmieci.
szkolnej do 18lat za okazaniem legitymacji
Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług
Gry i zabawy rekreacyjne w wodzie
godz. 9.00 – 12.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
Budowlanych „BUD – REM” z ZawierPływanie i rekreacja
godz.9.30 – 18.30
Basen w Blanowicach
Ćwiczenia pod chmurką
godz. 7.00 – 21.00
Siłownia ul. Wierzbowa/Sikorskiego
cia. Wartość zadania to ok. 92,5 tys. zł.
Fitness i gimnastyka dla najmłodszych
godz. 10.00 – 11.00
Mała hala OSiR I ul. Moniuszki 10
4 Sierpień - Czwartek
Pływalnia udostępniona dzieciom i młodzieży
godz. 9.00 – 14.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
szkolnej do 18lat za okazaniem legitymacji
Zabawy w wodzie z elementami pływania
godz. 9.00 – 12.00
Kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
Pływanie i rekreacja
godz.9.30 – 18.30
Basen w Blanowicach

NAJCIEPLEJSZA ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA
U=0,09 W/m2K (system EKOLIT)

Technologia budowania z izolacyjnych szalunków zalewanych betonem
Zapotrzebowanie na ciepło poniżej 30W/m2
Idealne do ogrzewania pompami ciepła.

www.superekodom.com.pl

KONIEC PRZETARGU NA BUDOWĘ BLOKÓW

Zakończył się przetarg na budowę trzech bloków komunalnych, które powstaną przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na terenie po byłych hostelach pracowniczych. Klucze do nowych mieszkań otrzyma 60 rodzin. Bloki wybuduje
Przedsiębiorstwo „STB” Sp. z o.o. z Częstochowy. Umowę z wykonawcą
inwestycji podpisał prezydent Zawiercia Witold Grim. 28 czerwca br. miasto
przekazało wykonawcy plac budowy.
ci. Nie zabraknie również placu
zabaw oraz placu rekreacyjnego
dla osób starszych.
W grudniu 2015 r. miasto
otrzymało z Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie do inwestycji w wysokości 30% wartości zadania.
Całość inwestycji warta jest
9 478 770,79 zł.

KONSULTACJE W SPRAWIE SKWERU

Szanowni Mieszkańcy, prezydent Zawiercia Witold Grim w ramach
konsultacji zachęca mieszkańców do przesyłania propozycji zagospodarowania skweru zieleni na łuku ulicy Sikorskiego i 3 Maja w Zawierciu.

Zebrane od mieszkańców
propozycje opublikujemy pod
koniec wakacji i poddamy szerokiej dyskusji. Dziękujemy za
każde nadesłane zgłoszenie.

TRWA BUDOWA BOISKA NA OSIEDLU SZYMAŃSKIEGO

Informacje
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KĄCIK KULINARNY

PIECZONY OMLET ZE
SZPARAGAMI I WARZYWAMI

Pieczony omlet ze szparagami, to pyszny pomysł na rodzinne niedzielne śniadanie. Przyznam szczere - powstał w ciągu chwili, a rodzina
była zauroczona smakiem.
Pieczony omlet
ze szparagami
• 8 jajek
• 10 szparagów
• 1 papryka czerwona
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżeczka proszku do
pieczenia
• sól, pieprz do smaku

www.aldan.com.pl

Organizujemy:
• Wesela
• komunie
• chrzciny
• przyjęcia
okolicznościowe
• stypy i inne
ul. Kolejowa 1c, 32-310 Jaroszowiec • tel. 668 136 924 • www.facebook.com/salaaldan

Papr ykę my jemy, k roimy
w kosteczkę. Cebulę i czosnek
obieramy i kroimy w kosteczkę. Szparagi płuczemy w zimnej
wodzie, odrywamy zdrewniałe
końcówki, pozostałe szparagi
kroimy w kawałki 3-4 cm.

9-osobowy
Opel Vivaro

Jajka mieszamy za pomocą trzepaczki lub miksera, tak żeby
nabrały puszystości, dodajemy
do nich warzywa i proszek do
pieczenia. Wszystko razem
mieszamy.

Do wynajęcia na wakacje, imprezy okolicznościowe,
wyjazdy integracyjne.
Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów.
Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Do formy (u mnie ceramiczna) wlewamy naszą mieszankę
i wstawiamy do nagrzanego do
180 C piekarnika na ok. 20-35
minut, aż góra naszego omletu
się zarumieni.

Lokalizacja - Jaroszowiec koło Olkusza

Podajemy gorące.

Kontakt: tel. 577-769-884

vv Ulla Pałka

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

PRAŻONKI Z AMOZONKAMI

Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi działa ponad
10 lat na terenie Zawiercia. Przez wiele lat członkinie działały pod auspicjami
Śląskiej Ligii Walki z Rakiem i jako pierwsza organizacja zaczęła służyć wsparciem
kobietom dotkniętym rakiem piersi i osobom z problemami onkologicznymi.
W ramach swojej działalności
członkinie organizacji nie tylko
wspierają chorych na nowotwory,
ale także organizują spotkania
towarzyskie, imprezy kulturalne
i turystyczne oraz wycieczki. Do
tradycji należą już coroczne spotkania na powitanie lata. Podczas
tegorocznego o swojej działalności i problemach rozmawiały
z prezydentem miasta Witoldem
Grimem i jego zastępcą Łukaszem Konarskim. Jak podkreśliła
Czesława Cierpińska – prezes
stowarzyszenia – zawsze mogą
liczyć na wsparcie władz miasta, dziękujemy. Pamiętamy rówktóre co roku dotuje działalność nież, że do sukcesów Stowarzyorganizacji.
szenia przyczyniły się i nadal
- Dla nas bardzo ważne jest, że przyczyniają przyjaciele amadostrzegacie naszą działalność zonek – ludzie, którzy pomagają
i wspieracie finansowo, i za to nam nie tylko z racji wykonywa-

nego zawodu, ale z czystej życzliwości, chociażby przez przekazanie 1% na rzecz amazonek
z Zawiercia – mówił Czesława
Cierpińska.

email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl
www.wynajmij-mi-busa.pl

DNI W DIECEZJACH
I ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

W dniach od 20 do 25 lipca br. w naszym mieście przebywać będą pielgrzymi
z różnych zakątków świata, którzy przyjadą na spotkanie z papieżem Franciszkiem w ramach Światowych Dni Młodzieży. Główne uroczystości poprzedzą „Dni
w Diecezjach”, które odbędą się również w naszym mieście.
Pielgrzymi przyjadą do Zawiercia w środę, 20 lipca. Po zakwaterowaniu w poszczególnych
parafiach o godz. 19:30 odbędzie się Msza św. inauguracyjna
w Bazylice p.w. Św. Apostołów
Piotra i Pawła. W czwartek
odbędzie się „Dzień Radości
i Integracji”. O godz. 10:00
odbędą się warsztaty młodzieżowe w MOK „Centrum”,
na godz. 14:30 zaplanowano
„Jurajski Zlot Gwieździsty”,
wieczorem w Hucisku odbędzie się wieczór integrujący
pielgrzymów.

w paraf ii p.w. Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski
sprawowana będzie msza św.,
a już po godz. 10:00 na terenie
OSiR zorganizowane zostaną
zajęcia sportowo – rekreacyjne. Po godz. 14:30 pielgrzymi wyruszą do Blanowic, by
o godz. 15:00 przejść przez
Drzwi Miłosierdzia w Sanktuarium w Blanowicach. O godz.
16:30 przejdzie „Korowód
Ewangelizacyjny ulicami miasta”. Piątek zakończy „Wieczór
Miłosierdzia” w Bazylice ok.
godz. 19:30.

w Częstochowie. W niedzielę,
24 lipca, obchodzony będzie
„Dzień Rodzin”. O godz. 15:00
mieszkańcy oraz pielgrzymi
zgromadzą się w Bazylice na
Koronce do Miłosierdzia Bożego, po czym wyruszą korowodem na Koncert Ewangelizacyjny na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji. W poniedziałek
pielgrzymi wyjadą do Krakowa
na główne uroczystości ŚDM.

Program ŚDM może jeszcze
ulec zmianie. Prosimy o śledzenie bieżących informacji na
stronie www.zawiercie.eu oraz
Piątek, 22 lipca, to „Dzień Całą sobotę, 23 lipca, pielgrzy- w parafiach.
Miłosierdzia”. O godz. 9:00 mi spędzą na „Dniu Jedności”
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Reklamy

POLICJA

PO PIJAKU WJECHAŁ W OGRÓDEK
ADWOKAT SZYMON DUBEL
kom. 795 11 75 74
e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

TO JEST MIEJSCE
NA TWOJĄ

05.07.2016 Ponad promil alkoholu wykazało badanie 18-letniego
kierowcy opla, który w miejscowości Kleszczowa wjechał do
ogródka. Wcześniej uderzył w ogrodzenie i ściął słup energetyczny. Na szczęście tym razem nikomu nic się nie stało. Za jazdę „na
podwójnym gazie” zatrzymanemu grozi teraz do 2 lat więzienia.
Do zdarzenia drogowego doszło w nocy
05.07.2016 w miejscowości Kleszczow a g m. P i l ic a .
W niedzielę tuż po
północy policjanci
z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu
zauważyli opla astrę
jadącego całą szerokością jezdni. Postanowili zatrzymać go
do kontroli. Po włączeniu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych
w oznakowanym radiowozie, kierujący nie zatrzymał się i podjął
próbę ucieczki. Jadą w kierunku
Żarnowca na łuku drogi stracił
panowanie nad swoim samochodem i w betonowy słup ogrodzenia, a następnie w betonowy słup
energetyczny. Pojazd wylądował
w gródku jednej z prywatnych
posesji. Kierowca pozostawiając
w rozbitym samochodzie trzech
kolegów, próbował oddalić się

Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 53 i 52 lat jest
efektem pracy zawierciańskich policjantów zajmujący
się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.
z miejsca zdarzenia. Młody mężczyzna został zatrzymany. Na
szczęście w wyniku zdarzenia
nikt nie ucierpiał. Przeprowadzone przez policjantów badanie
wykazało ponad 1 promil alkoholu
w jego organizmie. 18-letni mieszkaniec Żarnowca nie posiadał też
nigdy uprawnień do kierowania
samochodem. Teraz grozi mu do
2 lat więzienia. Dodatkowo za
prowadzenie samochodu w stanie
nietrzeźwości sąd obligatoryjnie
ukarze go karą pieniężną w wysokości minimum 5 tys. złotych.

ZATRZYMANI Z MARIHUANĄ

05.07.2016 policjanci z zespołu
ds. nieletnich podczas prowadzonej akcji „Bezpieczne Wakacje"
zatrzymali dwóch nastolatków,
którzy posiadali przy sobie środki
odurzające.

REKLAMĘ!!

BALUSTRADY I OGRODZENIA
ZE STALI NIERDZEWNEJ

SPRZEDAWALI
PAPIEROSY BEZ AKCYZY

KRONIKA POLICYJNA
• 11.07.2016 ZAWIERCIE - OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE PIJANEGO KIEROWCY
Do zatrzymania doszło dzięki stanowczej postawie obywatelskiej jednego z mieszkańców Zawiercia, który kierując samochodem zauważył jadącego całą szerokością drogi
fiata. Mężczyzna podejrzewał, że kierujący może być nietrzeźwy. Wykorzystując zatrzymanie samochodów przed przejściem dla pieszych, podbiegł do niego, otworzył drzwi
i próbował zabrać kluczyki. Po nieudanej próbie poprosił o pomoc jednego z przechodniów. Razem wyłączyli silnik i wyciągnęli z samochodu pijanego kierowcę. Następnie zadzwonił na policję i usunął pojazd z ruchliwej drogi. Dyżurny natychmiast wysłał na miejsce najbliższy patrol ruchu drogowego. Do zdarzenia doszło wczoraj po godz. 10.00 na
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Przeprowadzone przez policjantów badanie
stanu trzeźwości wykazało, że 59-letni kierowca miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Zatrzymany, zawiercianin trafił do policyjnym aresztu. O jego losie zdecyduje prokurator i sąd. Grozi mu do dwóch lat więzienia, utrata prawa jazdy i wysoka kara finansowa.
• 10.07.2016 godz. 10:30, SZCZEKOCINY - KRADZIEŻ BMW X1
Policjanci ze Szczekocin poszukują złodzieja, który dokonał kradzieży samochodu osobowego. Utracony pojazd to BMW X1 w kolorze brązowy metalik. Pojazd został wyprodukowany w 2010 roku. Do kradzieży doszło w nocy 9 na 10 lipca br. na terenie prywatnej
posesji. Policjanci proszą o przekazanie każdej informacji mogącej pomóc w ustaleniu
sprawcy, jak również miejsca ukrycia pojazdu. Niewykluczone, że samochód może zostać

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.pl

gwarekzawiercianski@wp.pl

dem celnym stróże prawa ustalają
straty, jakie poniósł Skarb Państwa z tytułu nieodprowadzania
należnego podatku akcyzowego.
Dwóch mieszkańców Zawiercia wkrótce usłyszy zarzuty. Za
popełnienie takiego przestępstwa
Kodeks Karny Skarbowy przewiduje karę grzywny lub nawet
3 lata więzienia.

Pierwszego zatrzymano o 18.00 na z ulicy Ciasnej w Zawierciu. 15-latek
miał przy sobie 1,2 grama marihuany. Kolejny to 16-letni mieszkaniec
gminy Ogrodzieniec. Został zatrzymany dwie godziny później na jednej
z sąsiednich ulic. Miał również przy sobie niewielką ilość tego samego
narkotyku. Stróże prawa wkroczyli do akcji. W miejscu zamieszkania
16-latka znaleźli 9 sadzonek krzewów konopi. Młody plantator ukrywał
je w specjalnie wyposażonej szafie. Po przesłuchaniu nastolatkowie
zostali zwolni do domu. Teraz będą odpowiadać przed sądem rodzinnym
i nieletnich. Zabezpieczone sadzonki zostaną zniszczone.

zdemontowany, a jego części będą oferowane do sprzedaży. Wszelkie informacje należy
kierować pod nr tel: (34) 34 59 510 lub 67 38 255. W tym celu można również skorzystać
formularza „Powiadom nas” zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Gwarantujemy anonimowość!
• 28.06.2016 godz. 13:40, SZCZEKOCINY
Policjanci ze Szczekocin zatrzymali wczoraj dwóch pijanych kierowców. Pierwszy to
37-letni motorowerzysta, który jechał ul. Mleczarską w Szczekocinach. Mieszkaniec Małachowa miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Drugi około godz. 17.00 spowodował kolizję na ul. Kościuszki w Szczekocinach. Nietrzeźwy, 69-letni mieszkaniec miejscowości Bógdał, kierując golfem uderzył w samochód marki BMW. Na szczęście nikomu nic
się nie stało. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Teraz nietrzeźwym kierowcom grozi do 2 lat więzienia. Mężczyźni
będą musieli także zapłacić po 5 tys. złotych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ponadto sprawca kolizji z własnej kieszeni pokryje koszty zniszczeń.
• 28.06.2016 godz. 06:50, ZAWIERCIE, ul. ŁOŚNICKA
Patrol ruchu drogowego zatrzymał 38-letniego zawiercianina, który w stanie nietrzeźwości kierował samochodem marki Jaguar. Przeprowadzone przez policjantów badanie
wykazało w jego organizmie ponad 0,6 promila alkoholu. Mężczyźnie oprócz utraty prawa
jazdy, grozi 2-letni pobyt w więzieniu oraz wysoka kara finansowa.

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

Mężczyźni wpadli w ręce mundurow ych w takcie transakcji
prowadzonej w wolnostojącym
garażu na terenie Zawiercia.
Policjanci zabezpieczyli tam
17 paczek tytoniu i ponad 390
paczek papierosów różnych
marek bez wymaganych znaków
akcyzy. Kolejne kilkadziesiąt
paczek nielegalnych papierosów
ujawniono w jednym z kiosków
na terenie miasta. Według ustaleń śledczych, 52-letni zawiercianin sprzedawał w nim nielegalne
używki. Teraz wspólnie z urzę-

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.
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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

„GDZIE JEST DORY” prod. USA,
czas: 103 min. animowany, dubbing
15.07 – 17.07 godz. 11.00, 15.00, 17.00 ; 18.07 –
21.07 godz. 11.00, 17.00
Seanse o godzinie 17.00 w 3D

vv

„ILUZJA 2” prod. USA,
czas: 115 min. thriller od 15 lat
15.07 – 21.07 godz. 19.00

vv

„TANI – NOWE ŻYCIE VIOLETTY”
familijny prod. Włochy, czas: 95 min
22.07 – 28.07 godz. 11.00, 16.00

vv

„KOBIETY BEZ WSTYDU” prod. Polska,
czas: 104 min komedia od 15 lat
22.07 – 28.07 godz. 18.00, 20.00
29.07 – 04.08 godz. 20.00

vv

„EPOKA LODOWCOWA 5 : MOCNE UDERZENIE
prod. USA, czas: 99 min.
animowany / komedia , dubbing
29.07 – 11.08 godz. 11.00 , 16.00 , 18.00
Seanse o godzinie 18.00 w 3D

DLACZEGO WARTO
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

IMPREZY

FESTYN RODZINNY OSIEDLA STARY RYNEK
16.07.2016 POCZĄTEK GODZ. 15.00 PLAC DĄBROWSKIEGO
W PROGRAMIE:

•
•
•
•
•
•

POCZĘSTUNEK Z GRILLA
SZTAFETA SPORTOWA – ZAWODY
16.00 POKAZ ILUZJONISTY
17.30 KARAOKE
18.00 KONCERT ZESPOŁU ANIMAL SECTION
19.00 ROZDANIE NAGRÓD DLA ZWYCIĘZCÓW

vv 20.07 - Światowe Dni Młodzieży w Zawierciu
Już 20 lipca br. w ramach ŚDM ponad tysiąc młodych
pielgrzymów z różnych krajów przybędzie do Zawiercia w
związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą
się w Krakowie. „Dni w Diecezjach” poprzedzą centralne
uroczystości, w których udział weźmie papież Franciszek.
Pobytowi młodych w naszym mieście, obok modlitwy,
towarzyszyć będą różne spotkania integracyjne, wycieczki
na Jurę oraz wspólna zabawa, której zwieńczeniem
będzie koncert dla mieszkańców i gości przygotowany we
współpracy z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji Zawiercia.
Wstępny Program Światowych Dni Młodzieży w Zawierciu:
• 20 lipca br. (środa) – przyjazd młodych do Zawiercia,
zakwaterowanie w parafiach.
• 21 lipca br. (czwartek) – Dzień integracji i radności:
Warsztaty na temat nowej ewangelziacji. Jurajski Zlot
Gwiaździsty na Jurze.
• 22 lipca br. piątek – Dzień Miłosierdzia: Zawody
sportowo rekreacyjne, Godzina Miłosierdzia w
sanktuarium w Blanowicach. Uliczna ewangelizacja
Zawiercia. Podwieczorek z potrzebującymi na głównym
placu miasta. Wieczór pojednania w bazylice św.
Apostołów Piotra i Pawła.
• 23 lipca br. (sobota) - Pielgrzymka do Częstochowy na
Jasną Górę.
• 24 lipca br. (niedziela) – Dzień w rodzinach i parafiach
dekanatów zawierciańskich. Wieczorem wielki festyn
ewangelizacyjny w Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zawierciu.
• 25 lipca br. (poniedziałek) – Wyjazd młodych na
Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.

vv 20.07 godz. 16.30 - KLUB CZYTELNICZY w Księgarni
Edukacyjnej Zawiercie ul. Sądowa 10
vv 20.07 godz. 18.00 - Laboratorium Nauki i Twórczej
Ekspresji: Od starożytności do średniowiecza. Igrzyska w
Grecji. Teatr grecki i literatura. Grunwald. Miejsce: Galeria
Muzealna Leszka Dudki, Zawiercie ul. Leśna 10
vv 23.07 godz. 9.00 – MARSZ PO ZDROWIE
Poseł na Sejm RP, Anna Nemś zaprasza wszystkie
Anny, Anie i Anulki wraz z osobami towarzyszącymi na
imieninowy „Marsz po Zdrowie”. Impreza odbędzie się w
sobotę, 23 lipca br. Wymarsz o godzinie 10.00.
vv Szczegółowy program imprezy:
Godz. 9:00 – zbiórka obok stacji paliw Sengam (ul. Miejska)
Godz. 10:00 – start marszu Nordic Walking
Godz. 11:00 – zakończenie marszu i spotkanie uczestników
w Karczmie „Czarci Młyn”(ul. Armii Krajowej 43)
vv 27.07 godz. 16.30 - KLUB CZYTELNICZY w Księgarni
Edukacyjnej Zawiercie ul. Sądowa 10
vv 13.08 godz. 11.00 - Sobotni Poranek Teatralny- Śpiąca
Królewna Miejsce: Teatr MOK „Centrum”, Cena biletu: 15 zł
vv 14.08 godz. WAKACJE Z MUZYKĄ
godz 17.00 – 19.00 – NIEZAPOMINAJKI w programie dla
dzieci pt.: „Zabawy z przyjaciółmi Mikiego”, a w nim:
„Słodkie zmagania z Goofym” - plenerowa gra planszowa,
warsztaty z balonowego zoo, konkursy i zabawy z Minnie,
bańki mydlane XXL
godz. 19.00 - koncert Tedi Band
vv 17.08 godz. 18.00 - Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji:
Powstanie warszawskie. Działalność Solidarności w Polsce.
Plakat a propaganda. Miejsce: Galeria Muzealna Leszka Dudki,
Zawiercie ul. Leśna 10.

• SZEROKI OBSZAR DZIAŁANIA GAZETY:
IRZĄDZE, KROCZYCE, ŁAZY,
OGRODZIENIEC, PILICA, PORĘBA,
SZCZEKOCINY, WŁODOWICE,
ZAWIERCIE, ŻARNOWIEC
• AŻ 20 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 49 TYS. !!
• ATRAKCYJNE CENY I RABATY
• REKLAMA JUŻ OD 50 ZŁ!

 698 805 242
 510 190 038

 gwarekzawiercianski@wp.pl
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• OPONY
• AKCESORIA
• AKUMULATORY

ZAKŁAD
HANDLOWO-USŁUGOWY
TERESA DYGAS
tel. 32 644 70 12
kom. 691 141 433
STRZEGOWA 47

LOMBARD

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
Przebijemy każdą cenę!
Gotówka od ręki!

MF • T-25A • BIZON
C 330 • C 360 • SIPMA

POKRYCIA DACHOWE
BLACHY, GONTY Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ!!!

Możliwość indywidualnych negocjacji warunków umowy
Dla nas każdy klient jest wyjątkowy

NOWY ADRES! OLKUSZ, UL. KASZTANOWA 4
Parking przy posesji
Dogodne godziny otwarcia
Serdecznie zapraszamy pon.- sob. W godz. 8.00 do 20.00

• OKNA DACHOWE • MEMBRANY • RYNNY •
POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

Pilica ul. Mickiewicza 6
tel. 601 464 046

tel. 512 777 884

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

