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UPRAWIAŁ KONOPIE W OGRÓDKU BABCI
19.09.2016 r. Policjanci z Łaz zatrzymali 26-latka podejrzanego
o uprawę konopi indyjskich. Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej ukrył
sadzonki w ogródku babci. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Za takie
przestępstwo grozi mu do 3 lat więzienia.
Policjanci z Komisariatu Policji w Łazach zlikwidowali nielegalną
uprawę konopi indyjskich. Plantacja marihuany znajdowała się na
terenie prywatnej posesji w miejscowości Grabowa. Ponad 20 krzaków
dojrzewało w opuszczonym ogródku. Uprawiał je wnuczek w czasie
letniego wypoczynku u swojej babci. 26-letni mieszkaniec Dąbrowy
Górniczej usłyszał zarzut. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
Policja

WYPOŻYCZALNIA VANÓW, BUSÓW
6, 7, 8, 9-osobowych
• wynajem krótko i długoterminowy
• kraj, zagranica
Oferujemy również przewozy
okolicznościowe, także
z naszym kierowcą.

tel.: 531 270 166

• Orzech I
• Orzech II
• Kostka
SPRZEDAŻ • Groszek
WĘGLA
• Ekogroszek
tel. 728 122 613 • Miał
POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl
ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800
sob 900 - 1400

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

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

UWAGA NADWAGA

19 września ruszyła V edycja Ogólnopolskiej Akcji Walki z Nadwagą
w Rodzinie „Uwaga Nadwaga”, której organizatorem są Centra Dietetyczne Naturhouse. W ramach edukacyjnej kampanii każdy może
skorzystać z bezpłatnych konsultacji z dietetykiem i pomiarów składu
ciała. Ambasadorką akcji została aktorka Katarzyna Bujakiewicz.
„Duży” problem
Nadwaga oraz otyłość to niestety
wciąż rosnący problem naszego
społeczeństwa. Tyjemy w zastraszającym tempie! Według statystyk 52% Polaków powyżej 18
roku życia ma nadwagę.
- Otyłość to nie tylko defekt
kosmetyczny – mówi Patrycja
Sojka, dietetyk Naturhouse. –
U osób z nadmiernymi kilogramami obserwujemy obniżoną
samoocenę, liczne kompleksy,
zwiększa się również prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy,
problemów z układem oddechowym, nowotworów czy zwyrodnień kręgosłupa – wymienia.

W tegorocznej edycji ponownie
przyłączyła się do promowania
idei wprowadzenia zdrowych
nawyków żywieniowych.

Dietetycy biją na alarm – jedyną
skuteczną metodą walki ze zbyt
wysoką masą ciała jest wprowadzenie właściwych nawyków żywieniowych. Ich zdanie
popiera Katarzyna Bujakiewicz
–znana ze zdrowego i aktywnego
trybu życia. „Najważniejsze, by
właściwie jeść, więcej się ruszać,
a wtedy zdrowie mamy zagwarantowane.” – podpowiada Ambasadorka kampanii Uwaga Nadwaga.
Aktorka pierwszy raz wykazała
wsparcie dla akcji w 2013 roku.

W ramach akcji Uwaga Nadwaga w dniach 19 września – 30
listopada we wszystkich Centrach Naturhouse w Polsce (ponad
340 placówek!) można skorzystać z bezpłatnych konsultacji
z dietetykiem. Podczas wizyty
specjalista ds. żywienia wykona pomiary antropometryczne,
badanie składu ciała oraz przeprowadzi wywiad dotyczący aktualnych nawyków żywieniowych.
Wszystkie te elementy pomogą

Poczęstuj się zdrową dietą

Zapytaj dietetyka
jak nadwaga znika

odkryć źródło problemu oraz
zaproponować skuteczne rozwiązanie uszyte na miarę naszych
potrzeb. Uczestnicy otrzymają
cenne wskazówki żywieniowe
oraz materiały edukacyjne przestrzegające przed nadwagą. Porada specjalisty okazuje się bowiem
kluczem do walki o szczupłą sylwetkę i dobre zdrowie.
ul. Zegadłowicza 1
42-400 Zawiercie
Tel. 516 616 591

ZAPRASZAMY
NA BEZPŁATNE
KONSULTACJE!
Przyłącz się do akcji już dziś.
Zapytaj dietetyka
jak nadwaga znika.

PIEKARNIA

CUKIERNIA

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy i powstaniem nowych oddziałów na Śląsku,
Piekarnia "Ziarenko" poszukuje kandydatów na stanowiska:

cukiernik

ekspedientka

piekarz

Wymagania:

Wymagania:

Wymagania:

• Doświadczenie w pracy
na stanowisku cukiernika,
• znajomość technik
cukierniczych,
• poczucie estetyki,
• dyspozycyjność.

• Obsługa kasy fiskalnej,
• uczciwość, dokładność, rzetelność,
• wysoka kultura osobista,
• aktualna książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych,
• komunikatywność.

• Doświadczenie w pracy
na stanowisku piekarza,
• samodzielnośc,
• dobra organizacja pracy,
• dyspozycyjność.

OFERUJEMY
Pracę w ugruntowanej i stabilnej firmie na rynku piekarniczym,
wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,
miłą i przyjazną atmosferę.
Aplikacje prosimy składać na adres e-mail:
piekarnia@ziarenko24.pl
lub za pośrednictwem naszej strony www.ziarenko24.pl z dopiskiem stanowiska na które składana jest aplikacja.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
''Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27,08,1997r Dz.U.z 2002r. Nr 101 poz.923 ze zm."

Informacje
PORADY PRAWNE

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA: KONIEC Z PIENIACTWEM?
Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Zauważyłem jednak, że często
instytucja zawiadomienia o przestępstwie bywa nadużywana przez obywateli dla
osiągnięcia własnych celów. W jaki sposób, jako osoby pomówione, możemy bronić
się przed takim bezprawnym zachowaniem?
Zgodnie z art. 304 Kodeksu postępowania karnego, Każdy, dowiedziawszy
się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub
Policję. Obowiązek ten w stosunku do
instytucji państwowych i samorządowych jest rozszerzony o konieczność przedsięwzięcia niezbędnych
czynności do czasu przybycia organu
powołanego do ścigania przestępstw
lub do czasu wydania przez ten organ
stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów
przestępstwa.
Powyższe uregulowanie ma na celu
zapewnienie sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości już
od najwcześniejszego stadium procesu karnego. Organy ścigania poprzez
tzw. obowiązek denuncjacji, uzyskują
informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i mogą podjąć dalsze
czynności celem wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej
sprawcy. Niezwłocznie po otrzymaniu
zawiadomienia o przestępstwie organ
powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest
wydać postanowienie o wszczęciu bądź
o odmowie wszczęcia postępowania
w formie dochodzenia albo śledztwa
w zależności od charakteru czynu.
Co więcej, w stosunku do niektórych
przestępstw, obywatele mają obowiązek

zawiadomienia organów ścigania i to
pod rygorem odpowiedzialności karnej
nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
Obowiązek ten dotyczy oczywiście najpoważniejszych przestępstw takich jak
np. zabójstwo, bezprawne pozbawienie
człowieka wolności czy przestępstw
o charakterze terrorystycznym.

Z drugiej jednak strony, instytucja
zawiadomienia o przestępstwie często
bywa nadużywana przez obywateli do
osiągnięcia własnych celów, np. postraszenia nielubianego sąsiada, wywarcia
presji na innej osobie celem zmuszenia
jej do określonego zachowania, czy też
ukazania innej osoby w złym świetle.
Należy jednak liczyć się z konsekwencjami takiego lekkomyślnego zachowania. Zgodnie bowiem z art. 238
Kodeksu karnego, kto zawiadamia
o przestępstwie lub o przestępstwie
skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie
popełniono, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
To nie jedyne konsekwencje. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia
18 maja 2016 r., sygn. akt I ACa 54/16,
wprost wskazał, że wniesienie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa może okazać się nie tylko działaniem bezprawnym, ale także
mającym charakter czynu niedozwolonego w rozumieniu przepisów prawa

cywilnego. Sąd owszem potwierdził, że
złożenie do organów ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest
działaniem w ramach obowiązującego
porządku prawnego ale nie zmienia to
faktu, że nawet wówczas takie działanie
powinno być rzeczowe, obiektywne,
podjęte z należytą ostrożnością i przez
osobę uprawnioną, a w przypadku
wyrażania ocen i realizacji prawa do
krytyki nie powinno wykraczać poza
niezbędną w tym zakresie potrzebę,
wynikającą z realizowanych i podlegających ochronie prawnej celów.
W przeciwnym bowiem wypadku,
dochodzi do wyraźnego wyjścia poza
cel i niezbędność postępowania, a tym
samym nie jest wykluczone uznanie
bezprawności takiego działania.
Powyższe prowadzi wprost do wniosku, że w takiej sytuacji osoba pomówiona może domagać się ochrony
o której mowa w art. 24 § 1 Kodeksu
Cywilnego, a to zaniechania takiego
działania, usunięcia jego skutków,
przeprosin czy zapłaty odpowiedniej
sumy pieniężnej na wskazany cel
społeczny, a nawet zadośćuczynienia
pieniężnego. Lekkomyślne działanie
nie mieści się bowiem w granicach
prawa i nie zasługuje na zwolnienie
z odpowiedzialności za zawinione
naruszanie dóbr osobistych.

vv Szymon Dubel
Adwokat

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

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

76. ROCZNICA MASOWYCH
ARESZTOWAŃ CZŁONKÓW PŁOMIENIA

W ubiegłą niedzielę minęła kolejna tragiczna rocznica w historii naszego miasta. 18 września 1940 r. trwała obława na członków konspiracyjnej organizacji „PŁOMIEŃ” i na osoby
z nią powiązane. Ponad stu zawiercian, w wyniku działań gestapo, zostało aresztowanych. Wielu z nich już nigdy nie wróciło do swych domów i rodzin. Zginęli w więzieniach,
obozach koncentracyjnych lub zostali straceni.
Konspiracyjna organizacja „PŁOMIEŃ” powstała w murach ówczesnej Szkoły Handlowej w 1939 r. Do
jej założycieli zaliczyć należy ówczesnego dyrektora placówki – Wacława
Chrzanowskiego i Stanisława Czaplę,
nauczyciela przedmiotów zawodowych. Warto wymienić także inne
nazwiska osób działających w organizacji, a pozostających w ścisłym
związku ze Szkołą Handlową: Janina
Nowacka – sekretarka szkoły, Fryderyk Bereza – absolwent, Franciszek
Majczak – woźny szkoły, Edmund
Nowacki – brat sekretarki szkoły.
Organizacja nie miała charakteru
militarnego, a do jej głównych zadań
należało podnoszenie społeczeństwa
na duchu, pomoc osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych, ratowanie młodych ludzi przed
wywózką na roboty w głąb Rzeszy oraz
wydawanie i kolportowanie konspiracyjnej gazetki pod tytułem „Płomień”.
Za tę humanitarną działalność i pełną
poświęcenia postawę członków PŁOMIENIA czekała śmierć.
Ich pamięci poświęcona jest płyta
ufundowana przez mieszkańców
Zawiercia i umieszczona w 1964 r.
na ścianie przedwojennego budynku
Szkoły Handlowej. Podczas uroczystości odsłonięcia płyty do opieki nad
nią zobowiązano specjalnym aktem
Zespół Szkół Ekonomicznych, dzisiejszy Zespół Szkół im. Oskara Langego, następcę Szkoły Handlowej. Od
tego czasu płyta zmieniła lokalizację,
obecnie znajduje się w Alei Pamięci
Weteranów w Parku im. T. Kościusz-

ki w Zawierciu, ale niezmiennie to
właśnie społeczność zawierciańskiego
„ekonomika” jest głównym organizatorem uroczystości rocznicowych.
Wzorem lat poprzednich podobnie
w bieżącym roku w drugą niedzielę
września nauczyciele i uczniowie ZS
im. Oskara Langego w Zawierciu
wzięli udział w modlitwie za pomordowanych i straconych podczas
mszy św. sprawowanej w parafii pw.
św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Zawierciu. Podczas mszy uczniowie szkoły odczytali apel poległych.
W piątek, 16 września, społeczność
uczniowska przygotowała uroczysty
apel, podczas którego w filmowej formie opowiedziano historię organizacji
i jej członków. 18 września 2016 r.
odbyły się główne uroczystości rocznicowe. W godzinach przedpołudniowych delegacja ZS im. Oskara Langego w Zawierciu, której przewodniczył
dyrektor Grzegorz Pierzchała wraz
z Łukaszem Konarskim – Zastęp-

cą Prezydenta Miasta Zawiercie,
Agatą Jarzą-Korpyś – Sekretarzem
Powiatu Zawierciańskiego, Michałem Olesiem – inspektorem Referatu
Kultury i Sportu UM w Zawierciu
oraz delegacją Gimnazjum nr 2 im.
St. Szymańskiego w Zawierciu złożyła kwiaty na symbolicznej mogile
Stanisława Czapli znajdującej się na
miejscowym cmentarzu parafialnym.
W samo południe, rozpoczęła się
uroczystość pod płytą „PŁOMIENIA”, w której wzięła udział nie tylko
społeczność „ekonomika”, ale także
mieszkańcy Zawiercia oraz zaproszeni goście. Po wysłuchaniu wspomnień z aresztowania i postępowania
sądowego w Berlinie napisanych przez
Panią Janinę Trepkę-Nowacką, aresztowaną w 1940 r. obecni minutą ciszy
oddali hołd aresztowanym, pomordowanym i straconym. Pod płytą „PŁOMIENIA” złożono kwiaty i zapalono
znicze pamięci.
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PAŃSTWO BEZ RZĄDU? MOŻLIWE!

Zarówno w Polsce, jak i prawie na całym globie, istnieje kult państwa. Na różne sposoby próbuje się „ulepszyć świat” za pomocą
kolejnej ustawy, a społeczeństwo wszelkie swoje potrzeby kieruje w stronę rządu, oczekując, że ten rozwiąże kolejny problem.
Prowadzi to do powstania tzw. państwa opiekuńczego, w którym obywatel
liczy na pomoc w każdym aspekcie. Czy takie państwo jest nam niezbędne
do dobrego funkcjonowania? Pójdźmy nawet o krok dalej i zastanówmy się,
czy rząd jest nam w ogóle potrzebny? Okazuje się, że nie, a przynajmniej
można bez niego żyć. I to całkiem normalnie.
Prawie 5 lat temu Belgia pobiła
światowy rekord w ilości dni
funkcjonowania państwa bez
rządu – nowo wybrani politycy
nie mogli bowiem rozstrzygnąć wspólnie wielu kwestii.
Na drodze do porozumienia
stanęła pogłębiającą się przepaść między Flandrią i Walonią. Wzajemne animozje i rozbieżne interesy powodowały,
że najpierw politycy z obu
stron granicy językowej długo
negocjowali reformę państwa
(polegała ona na większej autonomii dla regionów i zmianie
źródeł ich finansowania), zrywając kilkukrotnie rozmowy.
Później spory dotyczyły praw
w yborcz ych i jęz ykow ych
frankofonów mieszkających
we f lamandzkich gminach,
a zakończyły się na temacie
budżetu na nadchodzący rok.
W taki oto sposób Belgia nie
miała rządu przez... 535 dni,
czym pobiła rekord należący
do Iraku (tam rządu nie było
przez niemalże rok). Jakie
były konsekwencje tego prawie
dwuletniego „chaosu”? Jak się
okazało - znikome. Belgowie

prowadzili normalne życie,
a studenci w ramach wyśmiania niepotrafiących się dogadać
polityków organizowali tzw.
rewolucje frytek. Rozdawali potrawę, którą uznają za
swój wynalazek, na manifestach, festynach i koncertach,
w ramach demonstracji swojej
belgijskości.
Jeśli ktoś myślał, że był to
tylko jednorazowy incydent
przeszłości, to jest w błędzie.
Od 8 miesięcy rządu nie ma
w Hiszpanii. Tam sytuacja jest
jeszcze ciekawsza, gdyż... od
tego czasu bezrobocie po raz
pierwszy od wielu lat spadło
poniżej 20%. Hiszpanie wcale
nie odczuwają braku przywódców, co więcej, w mniejszym
stopniu obawiają się utraty pracy oraz zaczęli wreszcie więcej
konsumować. Przed tygodniem
dotychczasowy premier Mariano Rajoy podwyższył nawet
nieco tegoroczną prognozę
wzrostu – ma ona wynieść 3%.
A czy Polacy poradziliby sobie
bez państwa? Tak, w końcu już
raz to zrobili. Cała sytuacja
miała miejsce w PRL. Mowa

oczywiście o ustawie Wilczka, która w podstępny sposób
wprowadziła w Polsce wolny
rynek w pełnej krasie. Rząd
przestał mieć jakiekolwiek
wpływ na handel, ludzie zaczęli
rozkładać tysiące straganów na
ulicach, zakładać firmy oraz
t worzyć mnóst wo now ych
miejsc pracy. Polacy pokazali
wtedy, że nie potrzebują pomocy państwa na każdym kroku,
gdyż za czasów obowiązywania
tej ustawy konsumpcja wzrosła
w nieprawdopodobnym tempie.
Biorąc to wszystko pod uwagę
należy się poważnie zastanowić, czy Ronald Reagan nie
miał racji, kiedy w ypowiedział słynne zdanie: „Rząd
nie jest rozwiązaniem problemów z tego prostego powodu, że to on jest problemem”.

vv Michał Pasternak

WOŁYŃ, REŻ. WOJCIECH SMARZOWSKI - ZAPOWIEDŹ

Zapraszamy bardzo serdecznie do sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury
„Centrum” na seanse najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego "Wołyń”
już od dnia premiery, tj. 7 października 2016.
Najnowszy obraz znanego
z takich filmów jak „Wesele”,
„Dom zły” czy „Drogówka”
reżysera podejmuje tematykę,
jakiej do tej pory w polskiej
kinematografii nie podejmowano. Jak dotychczas unikano
w rodzimym kinie mówienia
o ludobójstwie popełnionym
przez członków Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów oraz
Ukraińskiej Powstańczej Armii
na ludności polskiej, żydowskiej,
ormiańskiej, a także ukraińskiej
na terenach przedwojennej południowo-wschodniej Polski (województwo wołyńskie, lwowskie,
stanisławowskie i tarnopolskie).
Tematyka ta jest współcześnie na
tyle niewygodna, że reżyser borykał się z poważnymi problemami,
aby tę produkcję sfinalizować. Jak
przyznawał w wypowiedziach
Wojciech Smarzowski, sponsorzy
po usłyszeniu hasła „ludobójstwo
na Wołyniu” wycofywali swoje
poparcie, nie chcąc narażać się na
ochłodzenie stosunków z ukraińskimi partnerami w interesach.
Produkcję filmu wsparli natomiast widzowie, którzy dobrowolnie przelewali pieniądze na
specjalnie wygenerowane konto
bankowe.
Wojciech Smarzowski przygotowywał scenariusz w oparciu
o twórczość prozatorską Stanisława Srokowskiego – urodzonego
na Kresach Wschodnich pisarza,
który w swoich utworach (m.in.
we wstrząsających zbiorach opo-

wiadań „Strach” i „Nienawiść”) z pozycji naocznego świadka - małego
chłopca - opisuje bolesne
karty historii relacji polsko-ukraińskich, które od
zgodnego, sąsiedzkiego
współżycia (tolerancja
kulturowa, religijna,
sąsiedzka pomoc w pracy na roli, mieszane małżeństwa, etc) dwóch spokrewnionych kulturowo
narodowości przeszły
do pełnego nieludzkiego
okrucieństwa rozlewu
krwi ze strony Ukraińców i akcji samoobronnych pokrzywdzonych
Polaków. W filmie Wojciecha Smarzowskiego
bolesne relacje polsko-ukraińskie, a także II wojna
światowa będą bardzo istotnym
tłem dla głównego wątku traktującego o zakochanej w Ukraińcu Petro (w tej roli ukraiński
aktor młodego pokolenia Wasyl
Wasylik) młodej Polce Zosi Głowackiej (debiutująca na ekranach
kinowych Michalina Łabacz),
którą rodzice chcą – wbrew jej
woli – wydać za starszego od niej
wdowca z dwójką dzieci (w tej roli
jeden z ulubionych aktorów Smarzowskiego – Arkadiusz Jakubik).
W pozostałych rolach zobaczymy
m.in. aktorów dobrze znanych
z wcześniejszych produkcji reżysera: Lecha Dyblika, Jacka Braciaka czy Izabelę Kunę. Za zdjęcia

odpowiada stały współpracownik
reżysera Piotr Sobociński jr., natomiast muzykę, która z pewnością
podkreśli dramatyzm wydarzeń,
po raz kolejny skomponował
Mikołaj Trzaska.
Czy film „Wołyń” uświadomi
widzom ogrom okrucieństw
i brutalności, jakie wydarzyły się
na utraconych polskich terenach?
Czy opowie trudną, niewygodną, bolesną, ale niezbędną do
opowiedzenia prawdę o tragedii
kresowian? Przekonajmy się na
seansach „Wołynia” w MOK
„Centrum”. Szczegółowe informacje na temat terminów i godzin
seansów podamy Państwu już
wkrótce.
vv Tekst: Kamil Pietrzyk
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II KONGRES PROFILAKTYKI CHORÓB
OKRĘGOWA STACJA
CYWILIZACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH „Walka z cukrzycą i wadami postawy gwarancją zdrowia przyszłych pokoleń
ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy
oskplazy@interia.pl

znajdź nas na

Facebooku
Czynne Pon. - Pt. 7 - 20
Sob. 700 - 1400
00

00

DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

tel. 32 646 62 84
BIEGLI PO SERCE JURAJSKIEGO ZBÓJA

W niedzielę, 25 września br. odbył się Bieg po Serce Jurajskiego Zbója, w którym udział wzięła
rekordowa liczba zawodników. Na starcie pojawiło się aż 250 uczestników. Podczas imprezy
zbierano pieniądze na pomoc dla Gabrysi Szczepary, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni.
Organizatorem biegu była Jurajska
Organizacja Turystyczna i Gmina
Zawiercie. We współorganizację
wydarzenia włączył się OSiR oraz
Stowarzyszenie Zbója Szczyrka.
Bieg odbył się w Parku im. A. Mickiewicza. - Ładna pogoda przyciągnęła rekordową liczbę startujących.
Uczestnicy mogli pokonać trasę
w dowolny sposób, a za każde okrążenie zawodnik zdobywał jedno serduszko. Uczestnicy podczas zapisów
deklarowali jaką kwotę przeznaczą za
okrążenie i taką sumę wrzucali do
puszki – relacjonują organizatorzy.
W imprezie udział brała młodzież,
rodziny z dziećmi oraz seniorzy. –
Cieszy nas, że wśród zawierciańskiego

społeczeństwa jest chęć pomagania
innym. Przy okazji tak szlachetnego
celu można dobrze się bawić i miło
spędzić czas wolny. Wszystkim

mieszkańcom dziękujemy za udział
i już dzisiaj zapraszamy na kolejną
edycję – mówią członkowie Jurajskiej
Organizacji Turystycznej.

PIKNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ponad trzydzieści stowarzyszeń i fundacji prezentowało swoją ofertę podczas III Pikniku
z Organizacjami Pozarządowymi, który 17 września br. odbył się w Parku Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zawierciu. Organizatorem wydarzenia był Referat Promocji i Komunikacji
Społecznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu. We współorganizację imprezy zaangażowało
się również stowarzyszenie Pro Musica oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Marciszowa.
Pomimo deszczowej pogody, społecznicy i mieszkańcy chętnie uczestniczyli
w imprezie. – Dowiedziałam się, że
w Zawierciu działa wiele organizacji
pozarządowych i klubów sportowych
– zauważa pani Dorota, która na piknik
przyszła z synem, który już niedługo
zasili szeregi KS Orient. Wachlarz
organizacji które wystawiały się podczas pikniku był szeroki. – Są dziś
z nami organizacje, które niosą pomoc
charytatywną, prowadzą działalność
społeczną, organizują zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych, organizują
warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz
te, które promują miasto i Jurę Krakowsko-Częstochowską – podkreśla
Iwona Wiklik, pełnomocnik prezydenta
miasta ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
W przerwie między zwiedzaniem stoisk
mieszkańcy mogli korzystać z wielu
atrakcji. Były dmuchańce, malowanie
twarzy, zagroda ze zwierzętami, sprzęt
ratowniczy OSP oraz WOPR. Można było spróbować zalewajki z kuchni
polowej, kiełbasek z grilla, a na deser
skosztować waty cukrowej i napić się ciepłej kawy i herbaty. Muzyczną gwiazdą
Pikniku był zespół Mechaniczna Ćma.

Na stoiskach fundacji i stowarzyszeń można było nie tylko zapoznać
się z celami i misją organizacji, ale
także pobrać materiały promocyjne,
obejrzeć prezentacje i pokazy przygotowane przez NGO-sy. Dla najlepiej
przygotowanego stoiska organizatorzy
przewidzieli nagrody. Zdecydowano,
że pierwszą otrzymało Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom
„Z Dobrego Serca”. Jury przyznało także
dwa równorzędne wyróżnienia dla Klubu Sportowego Orient oraz Katolickiego

Stowarzyszenia Młodzieży, które działa
przy parafii p.w. św. apostołów Piotra
i Pawła w Zawierciu.

Centralnym momentem imprezy było
wręczenie statuetek i podziękowań dla
organizacji, które w bieżącym roku
współpracują z gminą realizując projekty
dotowane z budżetu miasta. Podziękowania stowarzyszeniom i fundacjom
składali: poseł Anna Nemś, prezydent
Witold Grim, wiceprezydent Łukasz
Konarski oraz radni: Barbara Kozioł,
Mariusz Golenia i Jarosław Chłosta.
– W Zawierciu działa ponad sto organizacji pozarządowych, które chętnie
włączają się w różne przedsięwzięcia
realizowane w naszym mieście. Dzięki
państwa aktywności, pasji z jaką działacie oraz dzięki Waszemu zaangażowaniu budujemy w naszym mieście
społeczeństwo obywatelskie – podkreślał prezydent Witold Grim.
Działalność fundacji i stowarzyszeń
została zaprezentowana również w formie publikacji wydanej przez miasto
Zawiercie pt. „Organizacje Pozarządowe w Zawierciu. Współpraca Gminy
Zawiercie z NGO w latach 2011 – 2015”
którą przygotowała Iwona Wiklik.

Podczas Pikniku uroczyście rozstrzygnięto także konkurs klastyczny pt.
„Źródła rzeki Warty”, który ogłoszono przed wakacjami. Laureatami plastycznych zmagań w kategorii szkół
podstawowych zostali: Amelia Golenia,
Norbert Przybylik oraz Maja Markiewicz. Wśród gimnazjalistów najlepsze
okazały się: Magdalena Chudek oraz
Julia Mazurkiewicz. Jury wyróżniło
także prace Magdaleny Wróbel.
W III Pikniku z Organizacjami Pozarządowymi udział wzięli: Fundacja
Centrum Inicjatyw Lokalnych, Cen-

trum Inicjatyw Lokalnych, Centrum
Rozwoju Lokalnego, Fundacja EuGeniusz, Fundacja Geniusz, Fundacja KultJura, Fundacja Ostoja dla Zwierząt,
Fundacja Podziel się z innymi im. Henryki Rudzkiej, Fundacja Pomocy Ubogim św. Rity z Cascia, Fundacja Praca
i Kariera, Fundusz Inicjatyw Lokalnych,
Jurajszka Organizacja Turystyczna,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
KS Orient, Międzynarodowy Ruch na
Rzecz Zwierząt VIVA, Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
w Zawierciu, Polski Komitet Pomocy
Społecznej, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
Stowarzyszenie Amazonek i Osób
z Problemami Onkologicznymi, Stowarzyszenie Daj Szansę Pomocy Dzieciom
i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie Grupa Jura PL,
Stowarzyszenie Jurajska Gwardia Narodowa, Stowarzyszenie Jurajski Szwadron Kawalerii imienia Króla Jana III
Sobieskiego, Stowarzyszenie na rzecz
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
oraz Ich Rodzinom Z dobrego serca,
Stowarzyszenie Nie dla Kopalni Cynku
i Ołowiu, Stowarzyszenie Pro Musica,
Stowarzyszenie Rozwój Integracja Bezpieczeństwo, Stowarzyszenie Sengam
Sport, Stowarzyszenie Szansa, Śląski
Związek Pszczelarzy w Katowicach
Koło Pszczelarzy Zawiercie, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Zawierciu, Uczniowski Klub
Sportowy Jura Tenis Zawiercie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Zawierciański Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań”, Zawierciański
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek
Harcerstwa Polskiego.

Polaków” – to główny temat II Kongresu Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Dzieci
i Młodzieży, który 27 września br. odbył się w Hotelu Villa Verde w Zawierciu.
Uczestników kongresu powitał prezydent Zawiercia Witold Grim. – Serdecznie dziękuję organizatorom - pani
dr Iwonie Wieczorek – Szołtek oraz
prezesowi Telecare S.A. Jarosławowi
Chłoście za organizację kongresu. Dziś
będziemy mieli okazję w znamienitym
gronie prelegentów i ekspertów z różnych dziedzin dyskutować o chorobach
cywilizacyjnych. Życzę wszystkim
owocnych obrad oraz tego, by dzisiejsze
ustalenia udało się wprowadzić w życie
– powiedział samorządowiec.
Zdaniem organizatorki Kongresu
tylko systemowe rozwiązania, oparte na współpracy wielu środowisk są
w stanie zapobiec dalszemu wzrostowi
zachorować. - Choroby cywilizacyjne,
to temat niezwykle aktualny, ale wciąż
za mało się w tej kwestii robi. Jako firma
Telecare zajmujemy się telemedycyną,
prowadzimy programy profilaktyczne
wśród dzieci i młodzieży dotyczące wad
postawy, otyłości, nadwagi i cukrzycy. Jeśli w tej kwestii nie wypracujemy
wspólnego modelu funkcjonowania, to
będziemy odnotowywać coraz większą
ilość zachorować. Ta młodzież potrzebuje naszego wsparcia – alarmuje dr
Iwona Wieczorek – Szołtek.
Według parlamentarzystek rozwiązaniem problemu może okazać się
Narodowy Program Zdrowia, który
wskazuje cele strategiczne i źródła
finansowania dotyczące walki z chorobami cywilizacyjnymi. Zdaniem
prezydenta Witolda Grima działania
te powinny zostać wzmocnione szeroką kampania informacyjną. – Media
publiczne realizując misję w przerwie
miedzy wydarzeniami sportowymi
powinny pokazywać spoty zachęcające
do aktywności fizycznej, a nie reklamy

niezdrowych przekąsek i napojów. Najlepiej, gdyby bohaterami tych kampanii
byli znani sportowcy, którzy niejednokrotnie są idolami młodego pokolenia
– powiedział samorządowiec.
Uczestnicy Kongresu zgodnie podkreślali, że kondycja młodego pokolenia
będzie miała istotny wpływ na przyszłość polskiej gospodarki. Dyskutowano także o wadach postawy wśród
uczniów oraz o ich diagnozowaniu
i rehabilitacji. Dzięki gościom z Białorusi i Ukrainy uczestnicy wymieniali
międzynarodowe doświadczenia związane z profilaktyką i leczeniem chorób
cywilizacyjnych.

Rozmowie ekspertów przysłuchiwali
się przedstawiciele instytucji pomocy
społecznej, oświaty, samorządowcy
oraz środowiska lekarzy i pielęgniarek.
W dyskusji moderowanej przez redaktora Wojciecha Paculę uczestniczyli:
posłanki Ewa Dziuk i Beata Małecka
– Libera, Prezes Śląskiego Centrum
Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
dr Barbara Bajda, dr Krystyna Kwaśna z AWF Katowice, dr hab. Aneta
Gawlik z Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz
goście ze słowackiego Dolnego Kubina
i ukraińskiego Truskawca.

KĄCIK KULINARNY

DROŻDŻOWE BUŁECZKI ZE ŚLIWKAMI, PYSZNE!
Drożdżowe bułeczki ze śliwkami, pyszne ! Upiekłam je (w piekarniku sąsiadki, bo ja dalej nie mam piekarnika ;( ) z okazji odwiedzin na
obozie harcerskim u moich dzieci. Od pięciu lat, jadąc ich odwiedzić
przywożę dla kadry obozowej coś słodkiego, jakieś ciasto jednym słowem :) bo tego na obozie najbardziej im brak.
Tak, więc było i tym razem,
chciałam upiec coś pysznego
i z tego co powiedzieli oddając
mi formę – udało się, drożdżówki były lepsze niż od Babci
:) Hurra !

Drożdżowe bułeczki
ze śliwkami
• 5 dkg drożdży
• szklanka ciepłego mleka
• 70 dkg mąki pszennej
• 1 kostka masła
• 4 jajka
• 2o dkg cukru
• 12 śliwek
przekrojonych na pół
• łyżeczka cynamonu
+ łyżeczka cukru
• jajko + 1 łyżeczka cukru
+ 1 łyżka mleka
Drożdże rozkruszyłam do makutry, dodałam letniego mleka
(3 łyżki) oraz 1 łyżkę mąki,
wszystko dobrze wymieszałam do połączenia sk ładników. Makutrę prz yk r yłam ściereczką do naczy ń
i w y staw i ła m na słońce
(a grzało całkiem przyjemnie
na 15 minut). Zaczyn ruszył
a ja dodałam pozostałe składniki takie jak mleko, masło
rozpuszczone w kąpieli wod-

nej (uważaj żeby nie było za
gorące) mąkę i jajka dokładnie
wymieszane (można ubić mikserem z cukrem), razem wszystko porządnie w ymieszałam
i przykryłam ściereczką i znowu
dałam na słoneczko żeby szybko
wyrosło. Po około 45 minutach
ciasto wyrośnięte przełożyłam
na stolnicę i porządnie jeszcze
raz wyrobiłam. Umyłam ręce
i zaczęłam rwać ciasto tak żeby
móc zrobić płaski placek wielkości spodu od szklanki, do
środka wkładałam pół śliwki
wraz ze szczyptą cukru, zawijałam w kulkę i odkładałam do
formy wyłożonej papierem do
pieczenia.
vv Ulla Pałka

Jajko połączyłam z cukrem
i mlek iem i tą mieszanką
posmarowałam każdą bułeczkę z góry.
Wstawiałam do zimnego piekarnika na 40 minut z temperaturą 180 C. Gdy wystygły
posypałam bułeczki cukrem
pudrem.
Bułeczki się spokojnie odrywają
jedna od drugiej, co jakby nie
patrząc ułatwia ich jedzenie :)
Spróbuj je zrobić a się zakochasz!
Polecam!

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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OBWODNICA ZAWIERCIA I KOLEJ
DO LOTNISKA W PYRZOWICACH W POROZUMIENIU
NA RZECZ ROZWOJU REGIONU

Budowa obwodnicy Zawiercia oraz połączenie kolejowe z lotniskiem w Pyrzowicach w ramach rewitalizacji i odbudowy częściowo nieczynnej linii kolejowej
nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie to projekty inwestycyjne ujęte w „Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”.
Deklarację z listą strategicznych
inwestycji, które należy zrealizować
w naszym regionie podpisali przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w obecności wicepremiera
Mateusza Morawieckiego. Dokument
jest efektem kilku miesięcy prac strony samorządowej wraz z marszałkiem
województwa, rządowej z wojewodą
śląskim oraz przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.
Wśród głównych celów porozumienia wymienia się zadania związane
z rewitalizacją, reindustrializacją
i metropolizacją regionu. Sporo miejsca
w dokumencie poświęcono kierunkom rozwoju, ale również konkretnym
projektom np. związanym z rozwojem
infrastruktury drogowej. Zwrócono
również uwagę na transport szynowy,
którego jednym z priorytetów jest budowa linii kolejowej Katowice – Pyrzowi-

DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU GRATIS

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 71d
ce. Rewitalizowana linia miałby obsługiwać regionalne przewozy pasażerskie
z kierunku Częstochowy i Zawiercia
do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach i do
Tarnowskich Gór.

Autorzy oraz sygnatariusze dokumentu
zwrócili również uwagę na strategiczne
znaczenie obwodnicy Zawiercia, czyli

drogi łączącej województwo śląskie
ze świętokrzyskim. Według informacji GDDKiA realizacja inwestycji na odcinku ok. 24 km wiązałaby
się z wybudowaniem trzech węzłów,
dwóch skrzyżowań, oraz takich obiektów inżynieryjnych jak mosty i wiadukty. Powstałby również drogi dojazdowe
i serwisowe.

OTWARTE RONDO NA DK 78 W KIERUNKU PORĘBY

Nowe rondo przy ul. Wojska Polskiego jest już przejezdne na odcinku Zawiercie – Poręba. Inwestycja została wykonana w ramach III etapu budowy drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej.
W ciągu dwóch miesięcy mają zakończyć się pozostałe prace wykonywane w ramach budowy
tego etapu tzw. zachodniej obwodnicy miasta.
Budowa drogi połączy zawierciańskie
tereny inwestycyjne z drogą krajową.
Tym samym od ul. Wojska Polskiego
przejedziemy przez całą Strefę Aktywności Gospodarczej, aż do ul. Mrzygłodzkiej. Wykonawcą inwestycji jest
konsorcjum firm: OLS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – lider oraz Bitum

Sp. z o.o. – partner. Koszt realizacji tej
inwestycji to ok. 5.7 mln zł.
Na realizację przedsięwzięcia
miasto pozyskało ok. 1.8 mln
zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016
– 2019”.

W planach miasta jest kontynuacja
budowy drogi, która w ramach IV
etapu połączy rondo przy ul. Wojska
Polskiego z ul. Obrońców Poczty
Gdańskiej. Według zamierzeń,
środki na realizację inwestycji będą
zabezpieczone m.in. w przyszłorocznym budżecie.

III KONCERT CHARYTATYWNY FUNDACJI
HEMATOLOGII RODZINY BOGDANI

W sobotę 24 września odbył się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” III Koncert Charytatywny organizowany przez
Fundację Hematologii Rodziny Bogdani.
Koncert prowadził Członek Fundacji ks. Stanisław Wybański,
który grą na gitarze i śpiewem
zapowiadał występujących tego
wieczora artystów: Ewę Novel
z towarzyszącymi jej muzykami
duetu instrumentalistów Surreal
Players oraz zespół Oldbreakout.

Ewa Novel to wokalistka z Nowego Sącza (urodzona w Chicago),
która wykonuje muzykę soulową,
jazzową i r&b. Wraz z klawiszowcem Krystianem Jaworzem
i wiolonczelistką Martą Plutą
przedstawiła publiczności utwory pełne energii i pozytywnego
przesłania. Publiczność usłyszała
między innymi kompozycje zespołu Levi, w którym Ewa Novel śpiewa, a także utwory wykonywane
w programie The Voice Of Poland.
Główną atrakcją koncertu był
występ grupy Oldbreakout,
w którego skład wchodzą między innymi muzycy występujący przez lata u boku Tadeusza
Nalepy w zespole Breakout, jak
harmonijkarz Tadeusz Trzciński,
basista Zbigniew Wypych czy klawiszowiec Krzysztof Dłutowski
grający z Nalepą w poprzedzającym Breakout zespole Blackout,
w którym oprócz nieżyjących już
Nalepy i Miry Kubasińskiej karierę rozpoczynał znany z wielkiego
solowego przeboju „Jaskółka uwię-
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU
MARKO

MARKO to 8-tygodniowy kocurek z Miasteczka Śląskiego.
Koleguje się z innymi kociakami, umie korzystać z kuwety.
Szuka nowego domu

TRUSIA

TRUSIA to 10-miesięczna dziewczyna z Zawiercia. Przygotowana do adopcji szuka nowego domu. Trusia jest
mała - waży 7 kg, jest niska na nogach, ma krótki ogonek.
Wyglądem przypomina Welsh Corgi. Tą radosną sunię
polecamy rodzinie z dziećmi, z którymi mała będzie mogła
się bawić

ziona” Stan Borys (wtedy jeszcze
jako Stanisław Guzek). Na perkusji
grał tego wieczoru Vlodi Tafel,
ceniony perkusista, który pomimo
protezy nogi, jest uznanym instrumentalistą. Do zespołu dołączył na
miejsce zmarłego w zeszłym roku
Józefa Hajdasza, który brał udział
w nagraniach najważniejszych płyt
Breakoutu. To właśnie zmarłemu
perkusiście Vlodi Tafel zadedykował solówkę perkusyjną. Choć
4 marca 2017 roku minie 10 lat od
śmierci wybitego gitarzysty i kompozytora, to muzyka, którą tworzył
do tekstów Bogdana Loebla jest
nieustannie żywa, co udowodnili jego dawni koledzy z zespołu,
wykonując nieśmiertelne kompozycje zespołu jak „Kiedy byłem
małym chłopcem”, „Modlitwa”,
„Oni zaraz przyjdą tu”. Zabrzmiały
ze sceny także utwory premierowe

zespołu Oldbreakout („Kłamstwo
to podstawa”) z płyty „Za głosem
bluesa idź” na którą teksty napisał
Bogdan Loebl.

Po koncercie Przewodnicząca Rady
Fundacji dr n. med. Elżbieta Kisiel
wręczyła w ramach podziękowania
za wsparcie statuetkę w kształcie
serca występującym artystom,
a także prezydentowi Zawiercia
Witoldowi Grimowi oraz malarzowi Janowi Jończykowi, który wspomagał fundację swoimi obrazami.
Nagrodę w imieniu nieobecnego na
koncercie Jana Jończyka odebrał
jego przyjaciel Henryk Górny.
Zebrany dochód ze sprzedaży
cegiełek zostanie przeznaczony
na realizację celów statutowych
Fundacji.
vv Tekst i zdjęcia: Kamil Pietrzyk

BIRKA

BIRKA to wspaniała roczna dziewczyna z gminy Przyrów.
Przygotowana do adopcji szuka nowego domu. Birka
powinna być raczej jedynym zwierzakiem w domu, ale
za to nadaje się dla dzieci. Lubi aportować piłki, nie ma
problemu z zabraniem jej zabawki, nawet z pyszczka, no
i najważniejsze - uwielbia się głaskać i rozdawać buziaki.
Komu to Cudeńko?

AKUS
AKUS to fajny 2-latek ze Szczekocin. Przygotowany do
adopcji szuka nowego domu. Akus jest spokojny, mało
szczeka i boi się gwałtownych ruchów. To taki miziak, który
potrzebuje stonowanego człowieka. Może mieszkać jako
drugi psiak, bo z innymi się koleguje :)

http://schroniskoboleslaw.pl/

KONTAKT: tel. 32 30 72 360
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POLICJA

ARESZT ZA ROZBÓJ

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

22.09.2016 r. Zawiercie. Sąd Rejonowy w Zawierciu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 23-latka, który został
zatrzymany przez zawierciańskich policjantów. Napastnik pobił przechodnia i skradł mu pieniądze. Mężczyzna usłyszał
już zarzut rozboju. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.
Policjanci z wydziału kryminalnego ustalili i zatrzymali 23-letniego
mieszkańca Zawiercia podejrzanego o rozbój. Do zdarzenia doszło
7 września br. około godz. 18.00
na ul. Sikorskiego w Zawierciu.
Napastnik podszedł do przechodnia i zażądał wydania pieniędzy. Po
stanowczej odmowie, przewrócił
go na ziemię i pobił, a następnie
skradł150 złotych. Poszkodowany
33-letni mieszkaniec Chruszczo-

brodu doznał ogólnych stłuczeń.
Śledczy na podstawie analizy
zgromadzonych informacji wytypowali i zatrzymali podejrzanego
mężczyznę. 33-latek popełniał
w przeszłości inne przestępstwa.
Wczoraj prokurator przedstawił
mu zarzut rozboju, a sąd zastosował
wobec niego 3-miesięczny areszt.
Teraz mieszkańcowi Zawiercia
grozi do 12 lat więzienia.

PRÓBOWAŁ SKORUMPOWAĆ POLICJANTÓW

27.09.2016. Zawiercie. Zawierciańscy policjanci zatrzymali 30-latka, który próbował ich przekupić. Mężczyzna chciał
w ten sposób uniknąć odpowiedzialności za jazdę po pijanemu i posiadanie narkotyków. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.

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

Policjanci z wydziału prewencji
zatrzymali 30-letniego mieszkańca Zawiercia, podejrzanego
o kierowanie w stanie nietrzeźwości, posiadanie narkotyków oraz
usiłowanie korupcji. Do zdarzenia doszło około północy z 24 na
25 września na ul. Mickiewicza
w Porębie. W trakcie patrolu
policjanci zauważyli Volkswagena
Bora, którego kierowca na widok
oznakowanego radiowozu gwałtownie ruszył i skręcił w boczną
ulicę. Po krótkim pościgu mundurowi zatrzymali uciekający pojazd.
W środku były trzy osoby, dwóch

mężczyzn i jedna młoda kobieta. Badanie trzeźwości kierowcy
wykazało ponad 2,5 promila.
Ponadto mundurowi znaleźli przy
nim woreczek strunowy z niewielką ilością białego proszku. Kierowcy pobrano także próbkę krwi do
badań na zawartość narkotyków.
W czasie czynności służbowych,
30-latek wielokrotnie proponował
policjantom łapówkę. Obiecywał 2
tys. złotych za „załatwienie spawy
inaczej”. Mieszkaniec Zawiercia
traf ił do policyjnego aresztu.
O jego dalszym losie zdecyduje
teraz prokurator i sąd.

Lokalizacja - Jaroszowiec koło Olkusza

Kontakt: tel. 577-769-884

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

KRONIKA POLICYJNA

BALUSTRADY I OGRODZENIA
ZE STALI NIERDZEWNEJ

• 19.09.2016 godz. 14:00, Zawiercie, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 28-letniego mieszkańca
Zawiercia, podejrzanego o posiadanie środków odurzających. Mężczyzna ukrywał w swoim mieszkaniu kilka porcji marihuany. Sprawcy za
posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków może grozić do 3 lat
więzienia.
• 19.09.2016 godz. 03:00, Gulzów, ul. Młodzieży.
Policjanci z Ogrodzieńca ustalają okoliczności pożaru, do którego
doszło w nocy z 18 na 19 września br. w miejscowości Gulzów gm.
Ogrodzieniec. Z nieustalonych przyczyn spaleniu uległ drewniany
dom jednorodzinny. Na szczęście z płonący budynek zdążyli opuścić
mieszkańcy. 59 letni mężczyzna i jego żona nie doznali żadnych obrażeń. Przyczynę pożaru wyjaśniają teraz policjanci wraz z biegłym z
zakresu pożarnictwa.
• 16.09.2016 godz. 01:40, Żarnowiec, ul. Miechowska.
Policjanci z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu zatrzymali dwóch mieszkańców Żarnowca podejrzanych o posiadanie narkotyków. Mundurowi
w trakcie kontroli drogowej ujawnili w samochodzie kilka porcji marihuany i amfetaminy. Mercedes, którym jechali 22 i 24-latek został zatrzy-

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.pl

gwarekzawiercianski@wp.pl

• 14.09.2016 godz. 17:50, Żarnowiec, ul. Krakowska.
Policjanci z Wydziału ruchu drogowego zatrzymali 33-letniego mieszkańca pow. jędrzejowskiego, który znajdując się w stanie nietrzeźwości kierował motorowerem marki Romet. Przeprowadzone badanie
wykazało w organizmie motorowerzysty ponad promil alkoholu.
• 10.09.2016 godz. 17:00, Włodowice, ul. Żarecka.
Policjanci z Zawiercia poszukują sprawcy, który dokonał przywłaszczenia pozostawionego telefonu komórkowego marki Samsung Galaxy
Grand Prime. Właściciel pozostawił go na ławce na terenie placu zabaw.
Wartość strat około 700 zł.

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

many w nocy na ul. Miechowskiej w Żarnowcu 16 września br.
• 14.09.2016 godz. 20:20, Żarnowiec, ul. Traktorzystów.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Zawiercie zatrzymali
39-letniego mieszkańca Woli Libertowskiej, który kierował samochodem marki Audi będąc w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone przez
policjantów badanie wykazało w organizmie mężczyzny ponad 2,7 promila alkoholu. Pijanemu kierowcy 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.

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

KINO
vv „SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH”
prod. USA, familijny/przygodowy, dubbing ,
bez ograniczeń wiekowych
• 30.09 - 6.10 godz 13.00, 14.45, 18.45(3D)
• 07.10 godz. 16.00(3D)
• 08-09.10.2016r. godz. 11.00, 16.00(3D)
• 10-13.10 godz. 15.00, 17.00(3D)
vv „SMOLEŃSK”
prod. Polska, dramat katastroficzny
od 12 lat
• 15.10 godz 17.00

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

www.ogrodzeniaarmet.pl

• Ogrodzenia • Bramy
• Balustrady • Gabiony • Automatyka •

IMPREZY
Od października w Miejskim Ośrodku Kultury
„Centrum” rozpocznie działalność grupa musicalowa.
Nabór do grupy rozpocznie się
w sobotę 1.10.2016 roku o godzinie 13:00 w sali 305.
Nabór będzie przeprowadzony
w dwóch kategoriach wiekowych: 7-11 i 12-18.
Zajęcia prowadzić będzie instruktorka Katarzyna Oruba,
z którą można w razie potrzeby skontaktować się
poprzez adres mailowy: katarzyna.oruba@gmail.com
Zajęcia musicalowe odbywać się będą 2-3 razy w miesiącu w sali 305, a ich koszt miesięczny wynosi 20 zł.
14.10.2016 godz. 18.00 - „Mężczyzna idealny”
Wiele kobiet zadaje sobie pytanie „czy mężczyzna idealny istnieje?”. Odpowiedź
na to pytanie będzie można poznać w piątek 14 października o godzinie 18:00,
kiedy to na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” odbędzie się spektakl
„Mężczyzna idealny” w reżyserii znanego z serialu „Na kłopoty... Bednarski”
aktora i satyryka, Stefana Friedmanna.
Bohaterem spektaklu jest telewizyjny showman, który przeżywa kryzys osobowości
i postanawia zgłosić się na kurację do kliniki leczenia męskich nerwic kierowanej
przez ekscentrycznego profesora psychiatrii stosującego niekonwencjonalne metody. Asystentka profesora dąży do stworzenia
mężczyzny idealnego, który będzie w stanie przetrwać nadchodzące czasy matriarchatu. Stworzony przez nią prototyp nie jest jeszcze
idealny, więc należy go udoskonalić. W tym celu opracowała metodę przeszczepiania osobowości. Czy osobowość głównego bohatera okaże się do tego celu przydatną? Co z tego galimatiasu wyniknie? Czy powstanie wreszcie mężczyzna idealny, który zostanie
pozbawiony wszelkich wad? Zapraszamy, aby przekonać się na własne oczy w piątek14 października o godzinie 18:00. Cena biletu 40
i 50 zł. Na scenie zobaczymy Katarzynę Cichopek, Jacka Kawalca, Artura Dziurmana i Macieja Damięckiego.

15.10.2016 godz. 11.00 - Sobotni Poranek Teatralny dla dzieci - "Cudowna lampa Aladyna"
Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci na październikowy Sobotni Poranek Teatralny z Alladynem i jego
cudowną lampą. Spektakl Teatru Małgo z Częstochowy pod tytułem "Cudowna lampa Aladyna" odbędzie
się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka "Centrum" w sobotę 15 października o godzinie 11:00. Cena
biletu wynosi tradycyjnie 15 zł.
Główny bohater, Aladyn, jest synem stolarza, którym po śmierci matki zajmuje się ojciec. Pewnego dnia odwiedza
go nieznajomy cudzoziemiec z Afryki, który podaje się za brata zmarłej matki. Aladyn nie wiedział nic o jego
istnieniu. Patrząc na wzruszenie i łzy nieznajomego wspominającego jego matkę uwierzył, że jest on jego wujkiem. Tak naprawdę ten
nieznajomy był złym czarnoksiężnikiem, który pragnął wykorzystać Aladyna do swoich celów. Czarnoksiężnik dowiedział się niedawno
o istnieniu magicznej lampy oliwnej. Odkrył też, że na całym świecie tylko jedna osoba – Aladyn – która może ją zabrać z jaskini, w której
jest ukryta. Planował zamordować Aladyna, gdy tylko otrzyma lampę. Czarownik podstępem zaprowadził Aladyna na skraj magicznej
jaskini. Kazał mu wejść do środka i przynieść lampę oliwną. Na drogę dał mu magiczny pierścień – jako amulet do ochrony. Okazało się,
ze wewnątrz jaskini znajdują się skarby. Znajdowała się tam też lampa. Kiedy Aladyn wracał z lampą, czarownik chciał od razu ją dostać,
nie zważając na to, że Aladyn nie mógł mu jej podać od razu, gdyż chciał wziąć dla siebie i ojca trochę drogocennych klejnotów i złota.
Wówczas wściekły czarownik zatrzasnął Aladyna w jaskini.
Czy Aladyn wydostanie się z jaskini? Jak potoczą się jego przygody? Zapraszamy 15 października na spektakl!

19.10.2016 godz. 16.00 – Spotkanie inauguracyjne Klubu
Młodzieży Piszącej. Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”
im. Adama Mickiewicza w Zawierciu sala 307
Piszesz wiersze, opowiadania? Chowasz je do szuflady? Obawiasz się,
że twoje juwenilia są słabe? Boisz się krytyki? Ukrywasz swoje utwory
ponieważ uważasz, że w dobie internetu pisanie wierszy nie zostanie
zrozumiane, jest passé i nie przystoi do szaleńczo rozpędzonych, nastawionych na robienie kariery, czasów? Zupełnie niepotrzebnie!
Zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” gimnazjalistów
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych literaturą na spotkanie inauguracyjne Klubu Młodzieży Piszącej. Spotkajmy się w grupie,
poznajmy, wymieńmy się doświadczeniami, porozmawiajmy o swoich
kulturowych fascynacjach, zaprezentujmy się sobie nawzajem od tej
najlepszej, wrażliwej na słowo strony. Pokażmy swoje utwory, abyśmy
mogli wzajemnie je przeczytać, przeanalizować, zinterpretować i w kulturalny sposób wyrazić o nich swoją opinię.

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, Szypowice, Turza, Włodowice,
Zawada Pilicka, Zawiercie, Zarzecze, Złożeniec.
• AŻ 20 TYS. GAZET NA KAŻDE WYDANIE
• SOLIDNY KOLPORTAŻ
• REKLAMA JUŻ OD 45 ZŁ!

 698 805 242
 510 190 038

 gwarekzawiercianski@wp.pl

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •
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Polerowanie i wielostopniowa korekta lakieru
Glinkowanie (pozbywanie się
drobin smoły i asfaltu z lakieru)
Pranie tapicerki
Profesjonalne nakładanie wosków i politur
Powłoki kwarcowe i polimerowe
Polerowanie kloszy lamp
Myjnia ręczna premium
Szykowanie aut na sprzedaż,
zloty, targi i inne eventy
Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej
Ozonowanie (pozbywanie sie przykrych zapachów)
Sprzedaż profesjonalnych
kosmetyków samochodowych

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 28 • tel. 886 886 280
www.motomorfoza.com.pl • e-mail: biuro@motomorfoza.com.pl

POKRYCIA DACHOWE
BLACHY, GONTY Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ!!!

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

Pilica ul. Mickiewicza 6
tel. 601 464 046

