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POLICJANCI ZABEZPIECZYLI 
AMFETAMINE I INNE SUBSTANCJE 

PSYCHOTROPOWE
Zawierciańscy policjanci zatrzymali 28-letnie-
go mężczyznę, którego wcześniej podejrzewali 
o posiadanie środków odurzających.
Ustalenia policjantów potwierdziły się. W jego samochodzie zna-
leźli ponad tysiąc porcji amfetaminy i prawie 250 tabletek ekstazy. 
Zawiercianin przewoził także pojazdem znaczną ilość różnych 
medykamentów z których można było przygotować prawie 1,5 
tys. porcji narkotyku. Mundurowi zabezpieczyli również 11 tys. 
złotych prawdopodobnie pochodzące z przestępstw. Mężczyzna 
usłyszał zarzut posiadania dużej ilości środków odurzających. 
Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 
Grozi mu do 10 lat więzienia. 

WYPOŻYCZALNIA VANÓW, BUSÓW 
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Do poziomu orkiestry dosto-
sowali się młodzi soliści Bar-
tosz Pacan  – klarnet i  Oskar 
Radwanski – skrzypce. Koncert 
na klarnet Arti Showa wyko-
naniu tego pierwszego i czar-
dasz Montiego tego drugiego 
potwierdziły duży potencjał, 
jaki   w nich drzemie i to, że 
deszcz nagród, jakie otrzymują 
w różnych konkursach i festi-
walach, trafia do nich nie przy-
padkowo. 
Podczas koncertu zaprezen-
tował się Adam Banach. Jako 
wokalista zaśpiewał Georgia on 
my mind oraz Every Day I Have 
Blues potwierdził parafrazując  
przekadlo jest jak wino im star-
szy tym lepszy. Prawdziwym 

wydarzeniem tego wieczoru 
okazał się występ nowoze-
landzkiego trębacza  Vaugha-
na Robertsa. Okazało się 
bowiem, że jest nie tylko zna-
komitym instrumentalistą, 
ale także wokalistą. Tytuło-
we przeboje muzyki swingo-
wej były w istocie pretekstem 
do zaprezentowania także 
innych gatunków muzycz-
nych, jak np. muzyka etniczna 
w wykonaniu kwartetu Etnos 
Ensamble  w sładzie  Bar-
tosz Pacan  - klarnet,  Kon-
rad Merta  - akordeon,  Piotr 
Gach  - wiolonczela,Łukasz 
Mazanek - kontrabas czy pod-
grzewający atmosferę koncertu 
występ dwóch par tanecznych 

(Martyna i Michał Wacławi-
kowie oraz Jarosłw Rupiewicz 
z Agnieszką Ziętek) z grupy 
Let's Rock, działającej przy 
MOK „Centrum”.
Widownia bardzo żywiołowo 
reagowała na popisy muzyków, 
a na koniec owacja na stojąco 
zmusiła orkiestrę do bisu. Był to 
niezapomniany wieczór i niech 
żałują zawierciańscy meloma-
ni, którzy nie wybrali się na 
koncert.

 v MOK Zawiercie

MUZYCZNA UCZTA
Ci, którzy wybrali się na koncert do MOK-u w niedzielny, deszczowy wieczór na 
pewno nie  żałują swojej decyzji. 21 dzień sierpnia to była prawdziwa muzyczna 
uczta. Powrót do wspólnego grania muzyków dawnej orkiestry Polskiego Radia 
i Telewizji, założonej przez legendarnego dyrygenta i wibrafonistę Jerzego Miliana, 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Artyści pod batutą Andrzeja Zubka brawurowo 
wykonali światowe przeboje muzyki swingowej, rockowej, jazzowej i bluesowej..

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

LERA to 3-letnia fajna babeczka. Przygotowana do 
adopcji szuka nowego domu. Lera jest grzeczna, 
przychodzi na zawołanie, jest zorientowana na 
opiekuna i bardzo polubiła się z kolegą z kojca. Kto 
się zaopiekuje tą cudowną dziewczyną?

MILEK to roczny chłopak z Trzebini. Jest średnim 
psiakiem - waży 12 kg. Przygotowany do adopcji 
szuka nowego domu. Milek to przesympatyczny 
rozrabiaka, koleguje się z innymi czworonogami, 
ładnie chodzi na smyczy i bardzo szybko biega. 
Komu rudzielca?

ALWIN ro roczny duży pies z Kroczyc. Jest przygo-
towany do adopcji i jak nikt potrzebuje swojego 
domu. Alwin jest bardzo miły, mało szczeka i boi 
się kiedy inne psiaki szczekają na niego. Jak się 
poczuje niepewnie to biegiem wraca do opiekuna 
i próbuje się schować za człowiekiem. To takie duże 
psie dziecko, które co chwilę ogląda się, gdzie jest 
mama. Alwin jest cudowny! Kto doda mu odwagi? 

BUNIEK to 5-letni psiak ze Słaboszowa. Jest więk-
szy - waży 26 kg. Przygotowany do adopcji szuka 
nowego domu. Buniek nie jest wymagającym 
psem. Jest cichy, spokojny, praktycznie nie szczeka, 
na smyczy nie ciągnie i lubi głaskanki. Bardzo 
fajny towarzysz wspólnych spacerów. Kto zechce 
najgrzeczniejszego psa pod słońcem?

LILI LOU to 9-tygodniowa kociczka z Zawiercia. 
Jest niezwykłą przytulanką. Uwielbia ludzi i inne 
zwierzaki. Szuka kochającego domu!

RAWENA to wspaniała kociczka z Poczesnej. 
Przygotowana do adopcji szuka nowego domu. 
Jest bardzo sympatycznym kotkiem o pięknym 
umaszczeniu. Rawena nie jest zbyt gadatliwa, umie 
korzystać z kuwety i na pewno będzie cudownym 
towarzyszem dla nowej rodziny.

LERA MILEK

ALWIN BUNIEK LILI LOU RAWENA

TERI to 2-letnia babeczka z Zawiercia. Jest 
zaszczepiona i wysterylizowana. Aktualnie szuka 
nowego domu. Teri jest średnią sunią - waży 12 
kg. Może mieszkać jako drugi zwierz. Teri nie 
ciągnie na smyczy, mało szczeka, więc będzie się 
nadawała do zamieszkania w bloku. Nie będzie 
sprawiać sąsiadom kłopotu. Komu? Komu?

LALUNIA to 9-miesięczna sunia z Ogrodzieńca. 
Przygotowana do adopcji czeka na nowy dom. 
Sunia jest mała - waży 4 kg. To cudowny trójłapek, 
który szybko biega. Lalunia jest cudowna, pcha 
się na kolana, żeby ją wygłaskać :) Dogaduje się 
z innymi psiakami, więc może zamieszkać jako 
drugi zwierzak w domu.

TERI LALUNIA

Nr kontaktowy 32/30 72 360  • www.schroniskoboleslaw.pl • facebook: schronisko dla bezdomnych zwierząt RAFIK w Bolesławiu
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Istotne jest to, po czyjej stronie leży wina ustania małżeństwa. Ściślej, 
obowiązek alimentacyjny zależy od orzeczenia o winie rozkładu 
pożycia małżeńskiego, które następuje w trakcie rozwodu. Alimenty 
na byłego małżonka mogą być orzeczone wyłącznie wtedy, gdy nie 
był on winnym rozpadu małżeństwa.
Podstawę prawną domagania się alimentów od byłego małżonka 
stanowi kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 60. § 1. tej 
ustawy małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie 
winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może 
żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków 
utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrze-
bom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym 
zobowiązanego.
Zgodnie z powyższym przepisem mamy do czynienia ze zwykłym 
zakresem obowiązku alimentacyjnego który m zastosowanie, gdy 
małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu 
związku małżeńskiego bądź gdy o winie nie orzeczono, znajduje się 
w niedostatku, a więc wtedy, gdy nie ma możliwości zarobkowych 
i majątkowych pozwalających na pełne lub częściowe pokrycie potrzeb.
Z rozszerzonym zakresem obowiązku alimentacyjnego mamy do 
czynienia w art. 60 § 2, zgodnie z którym jeżeli jeden z małżonków 
został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a  rozwód 
pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka 
niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że 
małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpo-
wiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb mał-
żonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. 
Obowiązek ten jest nakładany więc na małżonka, który jest wyłącznie 
winny rozkładowi pożycia małżeńskiego (konieczne jest orzeczenie 
o winie) i obejmuje nie tylko pozostawanie niewinnego małżonka 
w niedostatku, ale każde znaczące pogorszenie jego sytuacji życiowej. 
Wówczas sąd porównuje sytuację, w jakiej znalazł się wskutek rozwodu 
z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby pozostawał w małżeństwie.
Sąd rozwiązując małżeństwo co do zasady orzeka o winie rozkładu 
pożycia stron. Rozstrzygnięcie sądu w tym zakresie może sprowadzić 

się do uznania winy obojga małżonków, braku winy obojga małżonków 
bądź winy jednego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd zanie-
cha orzekania o winie, co wywołuje skutki identyczne z uznaniem 
braku winy małżonków w rozkładzie pożycia. Kształt orzeczenia 
o winie (bądź jego brak) bezpośrednio rzutuje na zakres obowiązku 
dostarczania środków utrzymania między byłymi małżonkami. 
W sytuacji, gdy w wyroku rozwodowym o winie nie orzekano bądź też 
stwierdzono winę obojga małżonków albo brak winy któregokolwiek 
z małżonków, warunkiem umożliwiającym domaganie się alimentów 
od byłego małżonka będzie powstanie po stronie uprawnionej nie-
dostatku. Pojęcie niedostatku nie jest definiowane przez ustawę, jak 
słusznie wskazuje się jednak w orzecznictwie, niedostatek występuje 
wtedy, gdy uprawniony nie może w pełni własnymi siłami, z wła-
snych środków, zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb. Sąd 
Najwyższy w uchwale z dnia 16 grudnia 1987 roku, III CZP 91/86, 
LEX nr 3342 stwierdził „Jeżeli chodzi o rozwiedzionych małżonków, 
przyczyną powodującą niedostatek u jednego z małżonków (w prze-
ważającej większości przypadków u żony) jest często konieczność 
zajęcia się wychowaniem dzieci i pracą w gospodarstwie domowym, 
co uniemożliwia danemu małżonkowi wykonywanie działalności 
zarobkowej lub było przeszkodą do uzyskania kwalifikacji zawodo-
wych do wykonywania działalności zarobkowej, która – ze względu 
na jego wiek, stan zdrowia, wykształcenie ogólne, zawód drugiego 
małżonka i dotychczasową pozycję społeczną obojga małżonków – 
mogłaby być uważana dla niego za odpowiednią. Jeśli od małżonka 
żądającego dostarczenia mu środków utrzymania można byłoby 
wymagać – przy wzięciu pod uwagę jego wieku i sił – by odbył naukę 
potrzebną do zdobycia kwalifikacji, to niedostatek tego małżonka 
trwa tylko przez czas, w ciągu którego może on uzyskać odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe.
Ustawodawca, kierując się racjami etycznymi, w znacznie szerszym 
zakresie obciążył obowiązkiem alimentacyjnym tego z małżonków, 
który w wyroku rozwodowym został uznany za wyłącznie winne-
go rozkładu pożycia stron. W takiej sytuacji małżonek niewinny 
może się domagać środków utrzymania nie tylko wtedy, gdy popadł 
w niedostatek, ale również wówczas, gdy rozwód pociągnął za sobą 

w jego przypadku istotne pogorszenie sytuacji materialnej. Istotę 
pojęcia pogorszenia sytuacji życiowej precyzyjnie przedstawił Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 1980 roku, III CRN 
222/80, LEX nr 2590 stwierdzając, iż sąd powinien porównać sytuację, 
w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją, 
w jakiej by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało 
prawidłowo. Małżonek domagający się alimentów musi przed sądem 
wykazać związek między rozwodem a pogorszeniem sytuacji życiowej, 
nie jest wystarczającym zatem udowodnienie samego pogorszenia. 
Stwierdzenie przez sąd, iż małżonek domagający się alimentów 
z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej po rozwodzie nie wykazał 
swoich twierdzeń w tym zakresie, udowodnił jednak popadnięcie 
w niedostatek, uzasadnia zasądzenie alimentów na podstawie art. 
60 § 1 kro. Osoby żądające alimentów od byłych małżonków muszą 
mieć na uwadze, iż świadczenia, o których mówi art. 60 kro, nie mają 
charakteru odszkodowawczego i w każdej sytuacji uzależnione są od 
majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.
Obowiązek alimentacyjny z mocy art. 60 § 3 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego wygasa zawsze w razie zawarcia przez małżonka 
uprawnionego nowego małżeństwa. W przypadku alimentów przy-
znanych na podstawie art. 60 § 1 kro obowiązek dostarczania środków 
utrzymania wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że 
ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, 
przedłuży wymieniony termin pięcioletni.
Zasądzenia alimentów można domagać się w ramach postępowania 
rozwodowego, jednakże nie jest wykluczonym skierowanie do sądu 
stosownego powództwa już po orzeczeniu rozwodu. Należy mieć 
na uwadze, iż wyrok zasądzający alimenty może zostać zmieniony 
w przypadku zaistnienia zmiany stosunków, co wynika z art. 138 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ALIMENTY NA RZECZ BYŁEGO MAŁŻONKA
Przy zaistnieniu określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przesłanek możliwym jest domaganie się 
dostarczenia środków utrzymania od byłego małżonka.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.

Dnia 26.08.2016 r. wchodzi bowiem 
w życie Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 
r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie określenia wzorów i sposobu udo-
stępniania urzędowych formularzy 
pism procesowych w postępowaniu 
cywilnym (Dz.U.2016.1213 z dnia 
2016.08.11), które przewiduje nowe 
formularze dla pozwu, pozwu wza-
jemnego oraz formularza DS doty-
czącego danych stron w postępowaniu 
uproszczonym.
Czym jest cywilne postępowa-
nie uproszczone? Postępowanie to 
przewidziane jest przez przepisy 
Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U.2014.101 z dnia 2014.01.21 
z późn. zm.) i dotyczy spraw o rosz-
czenia wynikające z umów, jeżeli 
wartość przedmiotu sporu nie prze-
kracza dziesięciu tysięcy złotych, 
a w sprawach o roszczenia wynikające 
z rękojmi, gwarancji jakości lub z nie-
zgodności towaru konsumpcyjnego 
z umową sprzedaży konsumenckiej, 
jeżeli wartość przedmiotu umowy 
nie przekracza tej kwoty; jak również 
w sprawach o zapłatę czynszu najmu 
lokali mieszkalnych i opłat obciąża-
jących najemcę oraz opłat z tytułu 
korzystania z lokalu mieszkalnego 
w spółdzielni mieszkaniowej jednak-
że tutaj już bez względu na wartość 
przedmiotu sporu.

Reasumując postępowanie to jest 
niezwykle powszechne i dotyczy 
raczej drobnych spraw umów życia 
codziennego, stąd też pewne uprosz-
czenia wprowadzone przez Ustawo-
dawcę, a mające na celu maksymalne 
usprawnienie procedowania w tym 
trybie. Jednym z takich uproszczeń 
jest właśnie stosowanie gotowych 
formularzy w miejsce „tradycyjnych” 
pism sądowych.
Zgodnie z art. 125 § 2 kpc, jeżeli 
przepis szczególny tak stanowi, pisma 
procesowe wnosi się na urzędowych 
formularzach. Natomiast art. 5052 
kpc, stanowi, że pozew, odpowiedź 
na pozew, sprzeciw od wyroku zaocz-
nego i pismo zawierające wnioski 
dowodowe wnoszone w postępo-
waniu uproszczonym powinny być 
właśnie sporządzone na urzędowych 
formularzach.
Zwróćmy uwagę, że stosownie do 
art. 1301 § 11 i 2 kpc, jeżeli pismo 
procesowe, które powinno być wnie-
sione na urzędowym formularzu, nie 
zostało wniesione na takim formula-
rzu, przewodniczący wzywa stronę do 
jego poprawienia lub uzupełnienia 
w terminie tygodniowym, przesyłając 
złożone pismo. W razie bezskutecz-
nego upływu terminu lub ponownego 
złożenia pisma dotkniętego braka-
mi przewodniczący zarządza zwrot 
pisma. Powyższe implikuje koniecz-
ność stosowania właściwych, a tym 

samym od 26.08.2016 r. – nowych 
– formularzy.
Podkreślić należy, że pismo dotknięte 
takimi brakami nie tylko powoduje 
stratę naszego czasu i opóźnia samo 
postępowanie, ale jeżeli zostało 
zwrócone to dodatkowo nie wywo-
łuje – żadnych – skutków, jakie usta-
wa wiąże z wniesieniem pisma do 
sądu. Może się więc okazać, że nie 
doszło tym samym np. do skuteczne-
go przerwania biegu przedawnienia 
naszego roszczenia i kolejne skie-
rowanie pozwu w sprawie (już na 
właściwym formularzu) obarczone 
będzie ryzykiem podniesienia takiego 
zarzutu przez naszego przeciwnika, 
co w rezultacie doprowadzi do prze-
grania sprawy.
Gdzie znajdziemy nowe formularze? 
Przede wszystkim w sieci Internet na 
oficjalnej stronie Ministerstwa Spra-
wiedliwości (bip.ms.gov.pl) w formie 
pozwalającej na ich uzupełnienie 
za pośrednictwem komputera, jak 
również bezpośrednio w siedzibach 
sądów, gdzie znajdziemy wydrukowa-
ne już egzemplarze, które następnie 
należy wypełnić „ręcznie”. Korzy-
stając z tych źródeł nie narazimy się 
na wyżej wspomniany zwrot pozwu 
i konsekwencje z tym związane.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 
POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W PROCEDURZE CYWILNEJ 

– UWAGA: NOWE FORMULARZE OD 26 SIERPNIA 2016 R.
Wszyscy którzy od dnia 26.08.2016 r. chcieliby dochodzić swych praw na 
drodze postępowania uproszczonego w procedurze cywilnej muszą liczyć 
się z obowiązkiem stosowania nowych formularzy. W przeciwnym bowiem 
razie zostaną wezwani przez Sąd do uzupełnienia braków formalnych pozwu 
poprzez zastosowanie nowych wzorów.

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”.

Informacje
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W dożynkach wzięl i udział 
posłowie, senatorowie, eurodepu-
towani, przedstawiciele samorzą-
du województwa śląskiego i mało-
polskiego oraz burmistrzowie, 
wójtowie i samorządowcy powiatu 
zawierciańskiego w tym reprezen-
tujący Porębę Burmistrz miasta 
Ryszard Spyra. 
Starostowie dożynek przekazali 
tradycyjny bochen chleba z tego-
rocznych zbiorów na ręce gospoda-
rzy dożynek: Grzegorza Kaszaka 
- Biskupa Diecezji Sosnowieckiej, 
Starosty zawierciańskiego Krzysz-
tofa Wrony i Burmistrza Miasta 
i Gminy Pilica Artura Janosika, po 
czym nastąpiło dzielenie chlebem 
z uczestnikami imprezy dożyn-
kowej. Po ceremonii dożynkowej 

wręczono zasłużonym rolnikom 
powiatu odznaki „Zasłużony dla 
rolnictwa”. 
Dużym powodzeniem cieszyły 
się wystawy rolnicze i prezentacja 
instytucji działających na rzecz 

wsi i rolnictwa. Licznie przy-
byli widzowie obejrzeli występ 
zespołu BACIARY i zespołu 
GÓRALSI.  Powiatowe dożyn-
ki zakończyła zabawa taneczna. 

DOŻYNKI DIECEZJALNO-POWIATOWO–GMINNE
28 sierpnia br. w Pilicy odbyły się Diecezjalno – Powiatowo - Gminne Dożynki. Uroczystość roz-
poczęto mszą świętą w kościele św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Po mszy Koła Gospodyń 
Wiejskich reprezentujące wszystkie gminy powiatu zawierciańskiego i Diecezji Sosnowieckiej, 
w tym KGW z Niwek przemaszerowały z dożynkowymi wieńcami nad Zalew w Pilicy.

Patronat nad V-tym Mordow-
nikiem objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Pilica - mgr inż. Artur 
Janosik.
Mordownik to ekstremalne 
zawody na orientację, w tym 
roku odbędzie się już V-ta 
edycja.
Trasy piesza 50 km i rowe-
rowa 130 km zaliczane są do 
klasyfikacji: Pucharu Polski 
w Maratonach na Orientację 
(50km) oraz Pucharu Polski 
w Rowerowych Maratonach 
na Orientację (100km).
Po zapoznaniu się z mapą 
zawodnicy wyruszą pieszo 
i na rowerach w poszukiwaniu 
punktów kontrolnych umiesz-
czonych w okolicach Pilicy. 
Na uczestników czeka okolica 
obfitująca w skałki, jary, pięk-
ne widoki oraz wapienne ruiny 
zamków i pałaców.
Nie zabraknie też uwielbianych 
przez uczestników chaszczy 
i jeżyn :) Limit czasowy dla 
tras TP50 i TR130 km to 12 
godzin, dla trasy TP25 km 10 
godzin.
Więcej informacji na  www.
mordownik.pl
Zapraszamy i pozdrawiamy,

 v Organizatorzy

MORDOWNIK - ZAWODY NA ORIENTACJĘ - PILICA, 10.09.2016
W sobotę, 10 września odbędą się w Pilicy zawody na orientację - Mordow-
nik. Dla miłośników zielonego sportu w programie trasa piesza 50 km, trasa 
rowerowa 130 km oraz trasa turystyczna 25 km; dodatkowo dla najmłodszych 
(5-10 lat) Mały Mordownik.

SPRZEDAŻ WĘGLA 
• Orzech I • 
• Orzech II •

• Kostka •
• Groszek • 

• Ekogroszek •
• Miał •

tel. 728 122 613

KĄCIK KULINARNY

Zupa krem z pietruszki  
i pora z porzeczkami:
•	 2	pietruszki	
•	 2	pory	(białe	części)	
•	 2	ziemniaki
•	 1	ząbek	czosnku
•	 2	liście	laurowe
•	 2	ziela	angielskie
•	 1/3	łyżeczki	chili
•	 szczypta	soli,	pieprzu	
•	 300	ml	wody
•	 2	łyżki	masła	
•	 boczek	wędzony		
w	plasterkach

•	 5	plastrów	sera	morskiego	MSM	
Mońki

Pietruszkę obieramy, myjemy i kro-
imy w plasterki. Pora dokładnie 
płuczemy zimną wodą, kroimy 
w plasterki, ziemniaki obieramy 
i kroimy w kostkę. 
Do garnka dajemy masło, gdy się 
rozpuści dodajemy pietruszkę, 
pora i ziemniaki, całość przesma-
żamy przez kilka minut, po chwili 
dodajemy wodę i ziele angielskie 
oraz liście laurowe, przykrywamy 
pokrywką i gotujemy do mięk-
kości warzyw. Gdy warzywa już 
się ugotują, ostrożnie wyciągamy 
liście laurowe i ziele angielskie. 
Warzywa miksujemy, doprawiamy 
chili, solą i pieprzem, dosypujemy 
do zupy drobno posiekany żółty 
ser wraz z przeciśniętym przez 
praskę czosnkiem. 

Gdy zupa się gotuje na suchej 
patelni, układamy plasterki bocz-
ku i na niewielkim ogniu smażymy 
boczek, delikatnie go obracając 
ze dwa razy. Gdy boczek nam się 
dobrze zrumieni, przekładamy go 
na papier ręcznikowy i delikatnie 
osuszamy papierem. Odkładamy. 
Ser kroimy w paseczki. Na patelni 
kładziemy papier do pieczenia, na 
nim nasz ser w paseczkach i na 
małym ogniu podgrzewamy, aż 
ser się rozpuści. Wtedy ściągamy 
papier, kładziemy na desce i cze-

kamy aż wystygnie. Ser po czymś 
takim staje się plastyczny – ja uło-
żyłam go na boczku. 
Do miseczek nalewamy zupę, do 
każdej miseczki wkładamy nasz 
boczek z serem, posypujemy deli-
katnie pieprzem i podajemy. 
Moje dzieci wyjadały zupę posił-
kując się boczkiem:), ale jednak 
polecam łyżkę ;) Nabierając zupę, 
trafiamy na kawałeczki ciągnące-
go się sera... Do tego boczek i... 
mniam!

Ostatnimi dniami chodziła za mną zupa krem, delikatna, ale żeby 
jednak ten pazur w niej był. I tak powstała ta zupa, delikatna 
w smaku, ale zupa krem. Do tego chips z boczku z żółtym serem, 
więc i coś chrupiącego było... Pysznie było!

ZUPA KREM Z PIETRUSZKI I PORA

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

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Informacje
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Pamiętajmy, że najmniejszy błąd za 
kierownicą może kosztować życie. 
Szczególną uwagę powinni zachować 
motocykliści i rowerzyści, których 
nie chronią pasy bezpieczeństwa, 
poduszki powietrzne i karoseria 
pojazdu. Motocyklista powinien 
zadbać o właściwy ubiór ze specjal-
nymi protektorami oraz elementami 
w intensywnym, dobrze widocznym 
dla innych kierujących kolorze. Powi-
nien zaopatrzyć się również w dobry 
kask. Należy zwrócić uwagę na atesty, 
jakie musi posiadać taki strój.
Podróżując po zmierzchu musimy 
pamiętać, że ograniczona widoczność, 
zła nawierzchnia, czy dzikie zwierzęta, 
które w każdej chwili mogą wtargnąć 
na jezdnię, mogą okazać się śmiertel-
nym zagrożeniem. Dlatego tak ważne 
jest, aby prędkość jazdy była dostosowa-
na do warunków panujących na drodze.
Bezpieczeństwo motocyklistów ma 
także drugą stronę medalu. Okres 
wakacyjny charakteryzuje się zwięk-
szoną liczbą motocykli na drogach 
i o tym z kolei powinni pamiętać 
podróżujący samochodami. Przy-
pominamy im więc zasadę:

 "PATRZ W LUSTERK A  
– MOTOCYKLE  
SĄ WSZĘDZIE". 

Apelujemy o rozsądek i wyobraźnię - 
motocyklista często nie jest w stanie 
wykonać takich manewrów hamowania 
i omijania, jakie można wykonać samo-
chodem. Świadomość taka powinna 
towarzyszyć każdemu kierowcy.

MOTOCYKL TO NIE SAMOCHÓD 
– RZADKO WYBACZA BŁĘDY

Sezon wakacyjny, czas urlopów i sprzyjająca pogoda wpływają na większą liczbę zdarzeń drogo-
wych z udziałem motocyklistów. Pamiętajmy, że jazda jednośladem jest naszym hobby, korzystajmy 
więc z niego w pełni odpowiedzialnie. Świadome uczestnictwo motocyklisty w ruchu drogowym, 
to uczestnictwo adekwatne do zagrożeń jakie niesie za sobą jazda jednośladem. Zdarzenia 
drogowe z udziałem motocyklistów prawie zawsze bowiem kończą się poważnymi obrażeniami. OKRĘGOWA STACJA

KONTROLI POJAZDÓW

WARSZTAT SAMOCHODOWY

UBEZPIECZENIA
880 452 840

SPRAWDZANIE
I KALIBRACJA

TACHOGRAFÓW

GEOMETRIA KÓŁ / KLIMATYZACJA
OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 71d
DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU GRATIS

www.oskpogrodzieniec.pl
606 788 011

Celem wizyty - oprócz udziału 
w uroczystościach - były także roz-
mowy dotyczące przyszłej współ-
pracy pomiędzy naszymi miastami. 
Podstawą przyszłych relacji może 
być wymiana grup sportowych oraz 
kulturalnych, grup młodzieży, a tak-
że organizacji pozarządowych, które 
prężnie działają w naszym mieście. 
Do tej współpracy może dojść również 
pomiędzy OSP Marciszów a węgier-
ską strażą pożarną.
-  W maju gościliśmy delegacje 
z Węgier, w skład której wchodził 
Peter Juhasz - Komendant Straży 
Pożarnej z Esztergom oraz Domo-
tor Racsmany. Podczas tej wizyty 
goście mieli okazję poznać Zawiercie, 
atrakcje turystyczne miasta i okolic, 
zwiedzić szkoły oraz poznać funk-
cjonowanie jednostek OSP. Teraz my 
pojechaliśmy z rewizytą do naszych 
południowych sąsiadów, żeby poznać 
ich region – mówi Bartosz Romanek.
Być może już w przyszłym roku uda 
nam się podpisać umowę o współpra-
cy pomiędzy Zawierciem a Zsambek. 

Kolejna okazja do rozmów o współ-
pracy między Prezydentem Witol-
dem Grimem a Laszlo Horvathem 
– Burmistrzem węgierskiego Zsam-
bek będzie podczas 90 - lecia OSP 
Marciszów, które odbędzie się na 
początku września. Przedstawiciele 
Straży Pożarnej oraz węgierskiego 
magistratu także otrzymali zapro-
szenia na zbliżające się obchody OSP 
Marciszów.

POLAK – WĘGIER DWA BRATANKI
Na zaproszenie burmistrza węgierskiego miasteczka Zsambek, w dniach od 19 do 21 
sierpnia br. przebywała na Węgrzech oficjalna delegacja z Zawiercia, w skład której weszli 
Przewodniczący Komisji Edukacji - Grzegorz Przybysz, Kierownik Referatu Promocji 
i Komunikacji Społecznej odpowiedzialny, m.in. za współpracę z zagranicą - Bartosz 
Romanek oraz prezes OSP Marciszów -  Damian Gawron.

Uczestnicy spotkania wysłuchali 
o przyczynach i skutkach wybu-
chu Powstania Warszawskie-
go, które przybliżył dr Marcin 
Janeczek, a wykład wzbogacono 
o zdjęcia archiwalne.
Po wysłuchaniu piosenki pt. 
„Sen o Warszawie” w wykonaniu 
Wieńczysława Sobczyka, Małgo-
rzata Benc i Adam Ditmer omó-
wili - Działalność Solidarności 
w Polsce, regionie i Zawierciu
Starszym słuchaczom przypo-
mniano, a młodszym przybliżono 
znaczenie plakatu propagandowe-
go w czasach socjalizmu w Polsce.
Realizatorami spotkania byli 
również: Iwona Janeczek, Gra-
żyna Ferdyn – Zespół Muzeal-
ny, który wykonał „Pieśń o cze-
kaniu”, Jerzy Kazior (aranżacje 
do piosenki i pieśni), Aleksander 
Styczyński (skrzypce), Włady-
sława Tomczyk (Teatr Inte-
gracyjny ZUTW, żywy obraz 
obłąkanej matki poszukującej 
swego syna w ruinach War-
szawy) oraz Sandra i Monika 
(wychowanki) i Jolanta Tworek, 
Barbara Hamerlik (wychowawcy 
Zakładu Poprawczego i Schro-
niska dla Nieletnich).
Kolejne spotkania w ramach 
Laboratorium odbędzie się 
w środę, 21 września br., o godz. 
18.00, a jego tematem będzie: 
Wybuch II wojny światowej – 
przyczyny i skutki. Zakazane 
(NIE) zakazane piosenki.
Zapraszamy. 

WALKA O WOLNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ I PROPAGANDA
Powstanie Warszawskie, działalność Solidarności w Polsce, regionie i Zawier-
ciu oraz plakat propagandowy – to kolejne tematy sierpniowego spotkania 
w ramach cyklu „Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji”.

Informacje
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Humana Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekzawiercianski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-zawiercianski.pl

"Gwarek	Zawierciański"	swym	zasięgiem	obejmuje	cały	powiat	zawierciański.	Jest	kolportowany	na	obszarze	miast	i	gmin	takich	jak:	Biskupice,	
Chruszczobród,	Ciągowice,	Dzibice,	Dzwono-Sierbowice,	Dzwonowice,	Fugasówka,	Irządze,	Kiełkowice,	Kostkowice,	Kroczyce,	Lgota	Murowana,	
Łazy,	Niegowonice,	Ogrodzieniec,	Parkoszowice,	Pilica,	Podlesice,	Podzamcze,	Poręba	,	Pradło,	Rokitno	Szlacheckie,	Rudniki,	Siedliszowice,	
Sierbowice,	Smoleń	,	Sokolniki,	Turza,	Włodowice,	Zawada	Pilicka,	Zawiercie,	Zarzecze,	Złożeniec.	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.

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

BALUSTRADY I OGRODZENIA 
ZE STALI NIERDZEWNEJ 

ADWOKAT  SZYMON  DUBEL
kom. 795 11 75 74

e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

POLICJA

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

KRONIKA POLICYJNA

• 29.08.2016r. Ogrodzieniec.  Pijany, bez uprawnień, przewoził dziecko.
Policjanci z zawierciańskiej drogówki zatrzymali po krótkim pościgu 31-letniego męż-
czyznę. Kierowca Renault Laguny nie reagował na policyjne sygnały. Jego ucieczka za-
kończyła się w zaroślach. Drogowy pirat miał organizmie ponad 1,5 promila alkoholu i 
przewoził kobietę z rocznym dzieckiem.  Za kierowanie w stanie nietrzeźwości i złamanie 
sądowego wyroku grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna będzie musiał także zapłacić 
grzywnę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych na rzecz osób poszkodowanych w 
wypadkach drogowych. 

• 28.08.2016 godz. 00:00,  Zawiercie,  ul. Józefa Piłsudskiego
Policjanci z Zawiercia poszukują złodzieja, który dokonał kradzieży samochodu osobowe-
go. Poszukiwany pojazd to srebrne  Audi A3 . Wyprodukowany w 2008 roku pojazd był 
wyposażony w  silnik diesla 1,9 TDI.  Do kradzieży doszło w nocy z 27 na 28 sierpnia br.  
na terenie niestrzeżonego parkingu.
Policjanci proszą o przekazanie każdej informacji mogącej pomóc w ustaleniu sprawcy, 
jak również miejsca ukrycia pojazdu. Niewykluczone, że samochód może zostać zdemon-
towany, a jego części będą oferowane do sprzedaży. Wszelkie informacje należy kierować 

pod nr tel: 32 673 82 55.   Prosimy o przekazywanie swoich spostrzeżeń dotyczących 
osób podejrzanych o  takie kradzieże lub pojazdów wykorzystywanych do  tych prze-
stępstw. Prosimy również o informacje o oferowaniu do sprzedaży części samochodo-
wych mogących pochodzić ze skradzionych pojazdów. W tym celu można skorzystać for-
mularza „Powiadom nas” zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Gwarantujemy 
anonimowość!

• 26.08.2016r. godz. 21:00, Zawiercie,  ul. Ignacego Paderewskiego 
Policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali   58-letniego Mieszkańca Zawiercia, 
który   znajdując się w stanie nietrzeźwości kierował samochodem marki Ford Focus. 
Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało w jego organizmie   1,8 promila 
alkoholu. Mężczyźnie za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi teraz 2-letnie więzienie, 
utrata prawa jazdy na co najmniej 3-lata oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości 
nie mniejszej niż 5 tys. złotych.

• 26.08.2016r. godz. 10:00,  Zawiercie,  ul. Podmiejska  
Nieustalony sprawca dokonał zniszczenia, przez spalenie, plastikowego kosza do segre-
gacji odpadów. Wysokość strat wynosi 600 zł na szkodę ZGK w Zawierciu.
24.08.2016r. Zawiercie, Policjanci z Wydziału Kryminalnego zawierciańskiej komendy na 
podstawie zgromadzonych wcześniej informacji przeszukali dom 34-letniego mieszkań-
ca Zawiercia. Uzyskane przez śledczych informacje potwierdziły się. Na poddaszu  jego 
budynku policjanci odnaleźli kilka sadzonek konopi indyjskich. W ubiegłym roku pod 
tym samym adresem, mundurowi zabezpieczyli kilkanaście takich sadzonek oraz susz 
roślinny, z którego można było przygotować prawie 150 działek marihuany. Stróże Prawa 
zatrzymali domowego „plantatora”. Mężczyzna usłyszał wczoraj zarzuty. Za posiadanie i 
uprawę narkotyków może trafić do więzienia nawet na 3 lata. 

• 24.08.2016r. Łazy, pijany kierowca zatrzymany dwa razy. 
Do pierwszego zatrzymania doszło w poniedziałek około godz. 16.00, na ul. Topolowej w 
Łazach. 75-letni mieszkaniec Łaz kierował  samochodem osobowym marki Fiat Seicento. 
Badanie wykazało prawie dwa promile alkoholu.  Po badaniu policjanci zatrzymali kie-
rowcy prawo jazdy, natomiast samochód przekazali rodzinie. Następnego dnia w   po-
łudnie na ul. Dworcowej policjanci zatrzymali do kontroli tą samą osobówkę. Pojazdem 
ponownie kierował nietrzeźwy 75-latek z Łaz. Drugie badanie wykazało, że ma on w orga-
nizmie ponad dwa promile alkoholu. Okazało się, że pijany kierowca posiadał  zapasowe 
kluczyki do pojazdu.  Tym razem trafił do policyjnego aresztu.
Przypominamy, że za kierowanie w stanie nietrzeźwości, oprócz 2-letniego więzienia, 
sprawcy grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat oraz obli-
gatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych. Za kolejne prowa-
dzenie pojazdu po pijanemu, sąd orzeka nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym w wysokości co najmniej 10 tys złotych. Ponadto za złamanie sądowego zakazu 
kierowania grozi do 3 lat pozbawienia wolności. 

9-osobowy 
Opel Vivaro 
9-osobowy 
Opel Vivaro 

Do wynajęcia na wakacje, imprezy okolicznościowe, 
wyjazdy integracyjne. 

Wynajem krótko i długoterminowy 
bez limitu kilometrów. 

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Do wynajęcia na wakacje, imprezy okolicznościowe, 
wyjazdy integracyjne. 

Wynajem krótko i długoterminowy 
bez limitu kilometrów. 

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl

Lokalizacja - Jaroszowiec koło Olkusza

Powszechnie znane są różne 
odmiany oszustw  tzw. na wnucz-
ka. Przestępcy najczęściej podszy-
wają się pod członków najbliższej 
rodziny. Proszą o pilną pożyczkę. 
Następnie do akcji wkracza fałszy-
wy policjant lub prokurator. Tele-
fonicznie określa kwotę i wskazuje 
osobę, która odbierze przygotowa-
ną gotówkę. Niestety nadal starsze 
osoby dają się nabrać i przekazują 
oszustom swoje oszczędności.
22.08.2016r. Przed południem 
na telefon 67-letniej mieszkanki 
Zawiercia zadzwonił mężczyzna. 
Podając się za jej zięcia prosił 
o pomoc finansową. Powiedział, 
że spowodował wypadek drogowy, 
w którym ucierpiały trzy osoby. 
Chwilę później ponownie zadzwo-
nił telefon. Tym razem rozmówca 
przedstawia się jako prokurator. 

Poinformował, że za określoną 
kwotę pieniędzy sprawca wypadku 
może uniknąć aresztu. Po odbiór 
gotówki miał wysłać pracowni-
ka sądowego. Aby uwiarygodnić 
zdarzenie i jednocześnie utrudnić 
kobiecie kontakt z innymi oso-
bami, dyktował jej telefonicznie 
treść oświadczenia o udzielonej 
pożyczce.
Po raz kolejny apelujemy o czuj-
ność. Porozmawiajmy z rodzica-
mi, dziadkami, sąsiadami i oso-
bami, które mogą być narażone 
na podobne ataki. Ważne, aby 
uświadomić wszystkich zain-
teresowanych, na czym polega 
działanie oszustów i jak reago-
wać w takich przypadkach. Jeżeli 
masz podejrzenie, że rozmawiałeś 
z oszustem natychmiast zadzwoń 
pod numer: 997 lub 112. 

UWAGA NA FAŁSZYWYCH WNUCZKÓW!
Ponad 12 tysięcy złotych straciła starsza mieszkanka Zawiercia, 
która uwierzyła w wypadek drogowy swojego zięcia. Kobieta 
chcąc pomóc rodzinie, przekazała pieniądze oszustom. Apelu-
jemy po raz kolejny o ostrożność. Przestępcy działający metodą 
"na wnuczka" wprowadzają swoje ofiary w błąd, podając się za 
członka rodziny, policjanta lub prokuratora.

Reklamy
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

• Ogrodzenia  • Bramy 
• Balustrady • Gabiony • Automatyka • 

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU
KINO

DLACZEGO WARTO
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

• ZASIĘG NASZEGO KOLPORTAŻU: 
   Biskupice, Chruszczobród, Ciągowice, Dzibice, 
   Dzwono-Sierbowice, Dzwonowice, Fugasówka, 
   Irządze, Kiełkowice, Kostkowice, Kroczyce, 
   Lgota Murowana, Łazy, Niegowonice, Ogrodzieniec, 
   Parkoszowice, Pilica, Podlesice, Podzamcze, Poręba, 
   Pradło, Rokitno Szlacheckie, Rudniki, Siedliszowice, 
   Sierbowice, Smoleń , Sokolniki, Turza, Włodowice, 
   Zawada Pilicka, Zawiercie, Zarzecze, Złożeniec.

• 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 45 ZŁ!

 gwarekzawiercianski@wp.pl 

 698 805 242
 510 190 038

 v „MÓJ PRZYJACIEL SMOK” prod. USA,  
familijny/ przygodowy, dubbing,  
bez ograniczeń wiekowych 
• 31.08 godz. 11.00, 13.00, 16.00 • 1.09 godz. 16.00

 v „BEN-HUR” prod. USA,  
historyczny, napisy, od 12 lat 
• 31.08 – 8.09. godz. 18.00

 v „MECHANIK: KONFRONTACJA” prod. USA,  
thriller/akcja, napisy, od 15 lat 
• 31.08 – 8.09 godz. 20.15 

 v „KOSMICZNA JAZDA HAU HAU MAMY PROBLEM” prod. Rosja, 
animowany/ familijny/ przygodowy, dubbing, 2D 
• 9.09 godz. 16.00 • 10-11.09 godz. 11.00, 13.00, 16.00 
• 12-14.09 godz. 16.00

 v „BOSKA FLORENCE”prod. WB/USA,  
komedia/biograficzny, napisy, 2D 
• 9-14.09 godz. 18.00

 v „ZŁE MAMUŚKI”prod. USA, komedia, napisy, od 15 lat 
• 9-13.09 godz. 20.00

 v „BRIDGET JONES 3” prod. WB, komedia, napisy 
• 16-21.09 godz. 11.00, 16.15, 18.30, 20.45 • 22.09 godz. 19.30 
• 23.09 godz. 16.30, 20.30 • 24.09 godz. 20.45 
• 25-26.09 godz. 16.30, 20.30

 v „SEKRETNE ŻYCIE  ZWIERZAKÓW DOMOWYCH” 
prod. USA, animacja/komedia, dubbing 
• 23.09 godz. 13.00, 14.45, 18.45(3D) • 24.09 godz. 9.00  
• 25-26.09 godz. 13.00, 14.45, 18.45(3D) • 27.09 godz. 10.00, 12.00 
• 28.09 godz. 13.00, 14.45, 18.45(3D) 
• 30.09 godz. 13.00, 14.45, 18.45(3D)

IMPREZY
 v 31.08  godz. 9.00 – Wakacje z OSiR-em 
 v 31.08 godz. 10.00 – Zakończenie Wakacji z OSiR-em
 v 3.09 godz. 12.00 – Piknik Rodzinny w Blanowicach 
 v 3.09 godz. 12.00 – Narodowe czytanie 
 v 15.09 godz. 20.00 – Koncert Poświatowska/Radek – Bistro 

Mojego Brata 
 v 17.09 godz. 14.00 – II Piknik Organizacji Pozadządowych – 

Muszla koncertowa OsiR Zawiercie 
 v 18.09 godz. 10.00 – II Jurajski Półmaraton Zawierciański 

 v 21.09 godz. 18.00 - Laboratorium Nauki i Twórczej 
Ekspresji: Wybuch II Wojny światowej - przyczyny i skutki. 
Wspomnienia świadków. Zakazane piosenki.

 v 22.09 godz. 17.00 – Kabaret Smile – Miejski Ośrodek 
Kultury „ Centrum”

 v 24.09 godz. 17.00 – Koncert Charytatywny na rzecz 
fundacji hematologii - bilety do nabycia w MOK "Centrum" 
oraz na stronie www.fundacjabogdani.pl 

 v 25.09 godz. 13.00 – Bieg po serce Jurajskiego Zbója 

Informacje
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SYN_OPTYK500 200 941 Zawiercie

Pilica ul. Mickiewicza 6
tel. 601 464 046

POKRYCIA DACHOWE
BLACHY, GONTY Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ!!!

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

KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

RYCZÓWEK
ul. Kluczewska 1d, tel. 32 645 82 55, kom. 668 233 603 • www.tomaks-sill.pl 

• SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE • BLATY 
• PARAPETY • KOMINKI • POSADZKI ITP. •

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

marmur, granit, aglomarmur, 
trawertyn itp.

- SILL

Posiadamy największy magazyn w rejonie. 
Do obejrzenia i wyboru ponad 100 rodzajów kamienia.

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

ZAKŁAD
HANDLOWO-USŁUGOWY
TERESA DYGAS

CZĘŚCI DO CIĄGNIKÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
• OPONY 
• AKCESORIA
• AKUMULATORY

tel. 32 644 70 12
kom. 691  141 433
STRZEGOWA 47 

Reklamy


