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• wynajem krótko i długoterminowy
• kraj, zagranica

tel.: 531 270 166

Oferujemy również przewozy 
okolicznościowe, także 
z naszym kierowcą.

SPRZEDAŻ
WĘGLA 

• Orzech I
• Orzech II
• Kostka
• Groszek 
• Ekogroszek
• Miałtel. 728 122 613

Policja

UPRAWIALI KONOPIE W LESIE
24.10.2016 r. ŁAZY. Policjanci z Łaz zatrzymali dwóch młodych mężczyzn 
podejrzanych o uprawę konopi indyjskich. Sprawcy wpadli w ręce policji, kiedy 
przewozili torbę wypełnioną świeżymi liśćmi marihuany. Ponadto policjanci 
zabezpieczyli prawie 4 kilogramy ziela suszącego się w garażu. Na wniosek 
śledczych sąd zastosował wobec zatrzymanych trzymiesięczny areszt.
Policjanci z Komisariatu Policji w Łazach zdobyli informację, że 22 i 23-letni miesz-
kańcy Chruszczobrodu mogą uprawiać konopie w pobliskim lesie. Śledczy wkroczyli 
do akcji, gdy "plantatorzy" wyjeżdżali  z lasu. W bagażniku osobówki znaleźli torbę  
wypełnioną zielonymi liśćmi. Było w niej prawie 3,5 kilograma konopi indyjskich. 
Podczas przeszukania garażu jednego z mężczyzn, stróże prawa znaleźli jeszcze prawie 
4 kilogramy suszącej się marihuany. Mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym 
areszcie. Mężczyźni usłyszeli  zarzuty dotyczące uprawy i posiadania znacznej ilości 
marihuany. Za takie przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Sąd zdecydował o ich 
tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. 
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W koncercie udział wzięli zawierciańscy 
artyści związani z zespołami funkcjo-
nującymi w Miejskim Ośrodku Kultury 
„Centrum”: chóry Capella Vartiensis, 
G1 Fort-e, Młodzieżowy Chór Kame-
ralny Tutti, ponadto Zawierciańska 
Młodzieżowa Orkiestra Kameralna 
i zaprzyjaźnieni muzycy. Orkiestrą 
dyrygował Leopold Stawarz, natomiast 
chórami Barbara Czajkowska. Spośród 
solistów usłyszeliśmy: flecistkę Joannę 
Sokołowską, tenorów: Andrzeja Kaima, 
Macieja Kucerę, Adama Pstrowskiego, 
pianistę Michała Rusa oraz sopranistki: 
Barbarę Grzybek, Olimpię Karbownik, 
Aleksandrę Szpor i Anitę Maszczyk, 
która prowadziła koncert i zapowiadała 
kolejno występujących wykonawców.
Na rozpoczęcie koncertu orkiestra 
zagrała parafrazę uwertury „Wilhelm 
Tell” Gioacchina Rossiniego. Pierw-
szym artystą prezentującym tego wie-
czora swój talent wokalny był Adam 
Pstrowski, który zmierzył się z popu-
larną włoską piosenką „Mamma Son 
Tanto Fellice” znaną z wykonań Luciano 
Pavarottiego czy Violetty Villas. Adam 
Pstrowski zaprezentował się również 
jako wokalista rockowy (od tego roku 
występuje w legendarnej zawierciańskiej 
grupie Katar, z którą zaprezentował się 
na tegorocznych Dniach Zawiercia), 
wykonując utwór Mike'a Oldfielda 
„Shadow On The Wall” w aranżacji 
symfoniczno-rockowej.
Flecistka Joanna Sokołowska zaprezen-
towała „Rondo Russo” Saverio Merca-
dantego oraz wariację na temat opery 
„Carmen” Georges'a Bizeta. Nie był to 
ostatni tego wieczoru fragment opery 
„Carmen”. Olimpia Karbownik zapre-
zentowała słynną habanerę zaczynającą 
się od słów „Miłość jest jak wolny ptak”.
Aleksandra Szpor wykonała w duecie 

z Andrzejem Kaimem piosenkę z musi-
calu „Metro” - „Tra Di Noi” znaną 
z wykonania Ewy Małas-Godlewskiej 
oraz Jose Cury. W romantycznej kom-
pozycji „Ballada dla Adeliny” Richarda 
Claydermana na fortepianie zagrał bur-
mistrz Łaz Maciej Kaczyński. Barba-
ra Grzybek wraz z bratem Maciejem 
Kucerą zaprezentowała piosenkę „I'll 
Be With You” duetu Sara Brightman 
i Paul Stanley (gitarzysta i wokalista roc-
kowej grupy KISS). Michał Rus zagrał 
„Andante” z koncertu fortepianowego 
Dymitra Szostakowicza.
Chóry G1 Fort-e i Tutti zaśpiewały 
wspólnie „Serduszko puka w rytmie cza-
-cza”, natomiast zasileni przez Capellę 
Vartiensis zaśpiewali „Yesterday” Beatle-
sów, tradycyjną pieśń z Hiszpanii „El 
Vito” oraz hymn Ligii Mistrzów.
Anita Maszczyk wykonała, jak podkre-
śliła w zapowiedzi, swoją ulubioną arię 
operetkową - „Kuplety Adeli” z „Zemsty 
Nietoperza” Johanna Straussa. „To jest 
aria młodej kobiety, która bardzo pra-
gnie zostać artystką, aktorką, w związku 
z czym cały czas musi prowadzić proces 
autoreklamy, musi stawać w kolejnych 
castingach. To mi przypomina sytuację 
kultury i sztuki w dzisiejszych czasach, 
które muszą stawać w castingach z inny-

mi dziedzinami” - mówiła sopranistka.
Zanim zabrzmiały bisy prezydent 
Zawiercia Witold Grim w ciepły sposób 
dziękował organizatorom i artystom za 
ten koncert. „Bardzo zaskoczył mnie 
kolega samorządowiec, burmistrz Łaz 
Maciej Kaczyński. Zwracam się do pana 
Leopolda Stawarza, żeby uwzględnił 
mnie w przyszłorocznym koncercie. 
Będę śpiewał, ale na początku w chó-
rze” - żartował prezydent Zawiercia. 
List od poseł Barbary Dolniak przygo-
towany z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej przeczytała przedstawicielka biura 
poselskiego Izabela Kotuła.
Nie był to bynajmniej koniec koncertu. 
Publiczność miała jeszcze okazję usły-
szeć Julię Bednarz i Michała Stefaniaka 
w utworze „Nie wstydź się mówić, że 
kochasz” Piotra Rubika, Anitę Masz-
czyk w duecie z Andrzejem Kaimem 
w pieśni neapolitańskiej Luigiego Denzy 
ze słowami Peppino Turco „Funiculi 
Funicula” oraz na zakończenie kompo-
zycję słynnego zawiercianina – Witolda 
Kulpowicza - autora podręcznika do 
nauki gry na akordeonie „Szkoła na 
akordeon” - kujawiak „Spod Zawiercia”.

 v Tekst: Kamil Pietrzyk 
Zdjęcia: Paweł Machelski 

Koncert „Gala Johann Strauss Show”od-
będzie się w sali widowiskowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury „Centrum” 
w sobotę 12 listopada o godzinie 18:00. 
W programie koncertu przewidziane 
są utwory wybitnych austriackich 
kompozytorów Johanna Straussa ojca 
i Johanna Straussa syna. Oprócz śpie-
wu solistów i przepięknej gry orkiestry 
widzowie będą mogli podziwiać taniec 
par baletowych. Nie zabraknie podczas 
koncertu m.in. słynnego walca „Nad 
pięknym modrym Dunajem” autorstwa 
Straussa syna. Kompozycje wykonywać 
będą przed zawierciańską publiczno-
ścią następujący artyści Narodowego 
Lwowskiego Teatru – Opery i Baletu 
oraz Orkiestry Filharmonii Lwowskiej:
•	 Oleh Lanovyj (tenor)

•	 Johann Kruk (skrzypce solo)
•	 Swietłana Kaliniczenko (sopran)
•	 pary baletowe (10 osób)
•	 orkiestra (17 osób)
Bilety w cenie 60 zł i 70 zł można 
nabywać w kasie Miejskiego Ośrodka 

Kultury „Centrum”.
Terminy: 2016-11-12 18:00 - 2D
Dla kogo: dla dorosłych, dla grup 
zorganizowanych, dla seniorów, dla 
szkół, młodzieżRodzaj: koncert, ope-
ra, operetka

W skład trio wchodzi ceniony ame-
rykański gitarzysta rodem z Nowego 
Jorku - Ed Cherry, który w swojej 
karierze zasłynął ze współpracy z trę-
baczem Dizzym Gillespiem. Wystę-
pował w jego kwartecie, big bandzie 
oraz w The United Nation Orchestra 
(nagroda Grammy za płytę Live at 
Royal Festival Hall). Współpracował 
z tak uznanymi muzykami jak Paquito 
Drivera, Heny Threadgill czy John Pat-
ton. W latach 1997-1998 współtworzył 
latynoski jazz band Crisol. Obecnie jest 
liderem włąsnej formacji z którą wystę-
puje, dając koncerty na całym świecie. 
Ed Cherry wystąpił w Novum wraz z  
Adamem Kowalewskim i Arkadiuszem 
Skolikiem. Kontrabasista Adam Kowa-
lewski  to absolwent oraz wykładowca 

Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach mający 
na swoim koncie współpracę z czoło-
wymi postaciami polskiego jazzu, np. 
z Tomaszem Stańką czy Leszkiem 
Możdżerem. Na perkusji grał Arkadiusz 

Skolik - ceniony perkusista jazzowy, 
który w swojej karierze współpracował 
z Wojciechem Karolakiem, Jarosławem 
Śmietaną i innymi muzykami.  

SYMFONIA NIEJEDNO MA IMIĘ. 
INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO 2016/2017

GALA JOHANN STRAUSS SHOW

KONCERT JAZZOWEGO TRIO CHERRY KOWALEWSKI SKOLIK

Zgodnie z nazwą koncertu, w piatkowy wieczór symfonia niejedno miała imię. Koncert 
w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” zainaugurował rok kulturalny 2016/2017, a także 
uczcił obchodzony w piątek 14 października Dzień Edukacji Narodowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich melomanów, wielbicieli muzyki poważnej na koncert 
z udziałem solistów Narodowego Lwowskiego Teatru – Opery i Baletu oraz muzyków 
Orkiestry Filharmonii Lwowskiej.

Prawdziwą ucztą dla wielbicieli jazzu był koncert Cherry Kowalewski Skolik Special Trio w zawier-
ciańskim klubie NOVUM. Koncert zorganizowany przez właściciela klubu, trębacza Tadeusza Pacana, 
którego bardzo często można zobaczyć w różnych projektach muzycznych na scenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury "Centrum" odbył się w czwartek 20 października o godzinie 19.00.

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

Zapewniamy transport 
oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową 
obsługę laboratoryjną. 

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

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

OLKUSZ OLEWIN 50c
tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

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

Oferujemy również 
gamę prefabrykatów 
z wibroprasy:

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

Informacje
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Napastnicy uzbrojeni w maczety, noże i topory przemierzali okolice, kierując się ku 
domostwom Tutsi, których adresy wyczytywane były przez spikerów radia RTML. 
Niestety, to nie koniec tej ponurej statystyki. Po obaleniu rządu Hutu blisko 2 
miliony osób należących do tego plemienia opuściło Rwandę i przedostało się przez 
granicę do Burundi, Tanzanii, Ugandy i Zairu (obecnie Kongo), w obawie przed 
odwetem Tutsi, którzy przejęli władzę w państwie. Wśród uciekinierów byli również 
czołowi działacze odpowiedzialni za zaplanowanie i przeprowadzenie ludobójstwa. 
W ten sposób nienawiść etniczna zamiast wygasnąć, rozlała się na obszar Kongo 
i doprowadziła do kolejnej wojny domowej. W wyniku kilkuletnich walk zginęło 
prawie 5,5 miliona mieszkańców Afryki, co dało wojnie w Kongo niechlubny tytuł 
najbardziej krwawego konfliktu zbrojnego od czasu II wojny światowej.
Dopuszczenie do ludobójstwa w Rwandzie jest uważane za największą w historii 
klęskę ONZ. Rada Bezpieczeństwa ONZ, uznawszy walki etniczne za wewnętrzną 
sprawę państwa, zakazała stacjonującym na terenie tego kraju korpusom jakiegokol-
wiek angażowania się w konflikt, a następnie przeprowadziła ich ewakuację. Brak 
reakcji międzynarodowej utwierdził bojowników Hutu w bezkarności. Nie wahali się 
oni przed atakowaniem szkół ani placówek misyjnych, w których ich ofiary szukały 
schronienia. Po masakrze zaczęto zadawać pytania, kto jest za nią odpowiedzialny. 
Oczywiście, dłonie, które zadawały śmierć należały do Hutu, lecz czy milczące 
przyzwolenie na rzeź nie uczyniło państw zachodnich współwinnymi zbrodni?

„Tutsi są jak Żydzi”

Ciekawy punkt widzenia na kwestię ludobójstwa przedstawia Scholastique Mukason-
ga, francuska pisarka rwandyjskiego pochodzenia. W swojej powieści „Maria Panna 
Nilu”, wydanej we wrześniu tego roku nakładem wydawnictwa Czwarta Strona, 
Mukasonga odmalowuje narastającą atmosferę wrogości poprzedzającą ludobój-
stwo. Akcja jej uhonorowanej Nagrodą Renaudot powieści toczy się w katolickim 
liceum dla dziewcząt należących do elity państwowej położonym u źródeł Nilu. 
To z perspektywy tych dorastających kobiet, które wbrew swojej woli (lub zgodnie 
z nią) uwikłane zostały w świat polityki, obserwujemy zbliżającą się katastrofę.
„Były w Rwandzie dwie rasy. Albo trzy. Tak powiedzieli biali, to oni to odkryli. 
Napisali w swoich książkach. Naukowcy przybyli specjalnie, by to sprawdzić 
– zmierzyli wszystkie czaszki. Wnioski były niepodważalne. Dwie rasy. Hutu 
lub Tutsi. Bantu lub Chamici. O trzeciej nawet nie warto wspominać” – pisze 
Mukasonga. Hutu, Tutsi i Twa. W czasach przedkolonialnych krajem rządziło 
plemię Tutsi, które stanowiło raptem 10-15%  społeczeństwa. Tutsi było jednak 
plemieniem pasterskim, niepodzielonym przez wewnętrzne konflikty. Dzięki 
sprytowi zdołało zdominować znacznie liczniejszy rolniczy lud Hutu i zmusić go do 
płacenia specjalnej daniny. W tych czasach przynależność etniczna nie odgrywała 

jednak aż tak wielkiej roli – bycie „Tutsi” oznaczało raczej status majątkowy – to, 
czy dana osoba posiadała bydło. Podziały plemienne umocnili dopiero niemieccy 
kolonizatorzy, którzy zaogniali antagonizmy między miejscową ludnością, zgodnie 
ze starorzymską zasadą „dziel i rządź”.  Następcy Niemców – Belgowie – wprowa-
dzili zaś dowody identyfikacyjne z rubryką „przynależność etniczna”. Mówi się, 
że kilkadziesiąt lat później dokumenty te ułatwiły bojówkom Hutu rozpoznanie 
Tutsi, usprawniając przeprowadzenie ludobójstwa.
Mukasonga zwraca uwagę na to, że wielką rolę w podsycaniu atmosfery wrogości 
odegrały mity i stereotypy. Tutsi stanowili dawną arystokrację, według niektórych 
badaczy ich korzenie sięgały aż do starożytnego Egiptu. Oskarżani byli o wyzysk, 
nieuczciwość w interesach oraz nieustanne spiskowanie. W pewnym momencie 
autorka robi zaskakujące porównanie – znienawidzone plemię Tutsi to „Żydzi 
Afryki”. Mówi jeden z bohaterów: „W seminarium czytałem książkę o Żydach, 
sekretną książkę napisaną przez samych Żydów, nie wiem, kto ją odkrył. Żydzi pisali, 
że chcą podbić świat, że mają tajny rząd, który pociąga za sznurki we wszystkich 
innych rządach, że dostali się wszędzie. A ja wam powiem, że Tutsi są jak Żydzi; 
są nawet tacy misjonarze jak stary ojciec Pintard, którzy mówią, że to są naprawdę 
Żydzi, że tak jest napisane w Biblii”.

„Cóż biali rozumieją?”

Urodzona w 1956 roku rwandyjska pisarka już w dzieciństwie zaznała przemocy 
i upokorzenia, wynikających z konfliktów etnicznych, które wstrząsały jej krajem. 
W 1960 roku wraz z rodziną została wysiedlona do słabo rozwiniętej, zniszczonej 
zanieczyszczeniami Begesery. Niedługo potem zmuszono ją do opuszczenia szkoły 
w Butare i ucieczki do sąsiadującego z Rwandą Burundi. We Francji znalazła się 
w 1992 roku, zaledwie dwa lata przed ludobójstwem Tutsi. To tam dowiedziała się, 
że w czasie masakry zginęło dwudziestu siedmiu członków jej rodziny.
Ona sama wyznaje, że to właśnie doświadczenie ludobójstwa uczyniło z niej pisarza. 
– Pisanie stało się dla mnie sposobem przeżywania żałoby – mówi w wywiadzie dla 
„New Welsh Review”. – Za pomocą moich książek, tkam całun dla tych, których 
ciała pochowane w masowych grobach i rozproszone w ossuariach (izbach pamięci 
– przyp. red.) są stracone na zawsze – dodaje. Próba ocalenia przed zapomnieniem, 
zachowania przeszłości w pamięci następnych pokoleń  jest ważnym wątkiem 
podejmowanym w „Marii Pannie Nilu”. Autorka odmalowuje przed czytelnikiem 
obraz Rwandy przed katastrofą ludobójstwa, powtarzając jej legendy, przybliżając 
wierzenia, obyczaje i potrawy. Pokazuje problemy, marzenia i nadzieje dziewcząt, 
dojrzewających w atmosferze walki politycznej, spisków i aktów przemocy, w spo-
łeczeństwie, w którym wiara w zabobony i czary wciąż należy do codzienności. 
W pewnym momencie autorka przywołuje opowieść o umwiru, królewskich 

strażnikach pamięci, których zadaniem było zachowywanie wiedzy o dawnych 
dziejach monarchii, rytuałach i wierzeniach. „W mojej rodzinie nie wyjawiało się 
tajemnic, które król powierzył naszej pamięci. Wiem, że są tacy, którzy sprzedali 
swoje tajemnice białym. Biali zapisali tajemnice. Słyszałem, że powstała z nich nawet 
książka. Ale cóż biali rozumieją z naszych tajemnic?” – pyta jeden z bohaterów.
Cóż biali zrozumieją z naszych tajemnic? Odpowiedź Mukasongi wydaje się jasna 
– niewiele. Człowiek Zachodu postawiony wobec tajemnicy przebiera ją w skrojony 
przez siebie kostium, nadaje imię, które łatwo mu wypowiedzieć, a które niewiele 
ma wspólnego z jej prawdziwą naturą. Katastrofa ludobójstwa w Rwandzie, jej 
przyczyny i ogrom towarzyszącego jej zła zapewne na zawsze pozostaną dla nas 
w jakimś stopniu tajemnicą,  niemniej jednak warto jest, aby pamięć o tych wyda-
rzeniach utrwaliła się w świadomości kolejnych pokoleń.

KIEDY NIL SPŁYNĄŁ KRWIĄ...
Mijają już dwadzieścia dwa lata od czasu krwawych wydarzeń w Rwandzie, które na zawsze zmieniły oblicze Afryki. Ludobójstwo w Rwandzie pochłonęło, 
jak podają różne źródła, od 800 tysięcy do ponad miliona ofiar. Liczby te zatrważają, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że eksterminacja plemienia 
Tutsi trwała jedynie trzy miesiące, a ogromnej części mordów dokonali cywile.

Dotychczas Kodeks Cywilny znał 
następujące formy dokonywania 
czynności prawnych: ustna, doro-
zumiana (dokonana per facta conc-
ludentia), pisemna oraz jej kwalifiko-
wane wersje: pisemna z datą pewną, 
pisemna z podpisem notarialnie lub 
urzędowo poświadczonym, oraz for-
ma aktu notarialnego. Ustawa zna 
również formę elektroniczną wywo-
łująca analogiczne skutki jak forma 
pisemna ale pod warunkiem, że 
nasze oświadczenie nie tylko zostało 
złożone w postaci elektronicznej ale 
również opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Pamiętaj-
my więc, że nasz „codzienny” email 
nie jest zatem formą elektroniczną 
w rozumieniu przepisów kodek-
su. Do powyższego wyliczenia od 
8  września b.r. dodano również 
formę dokumentową.
 Zachowanie bądź pominięcie danej 
formy pociąga za sobą konsekwencje 
zarówno w sferze materialnopraw-
nej (stosunki prawne nas dotyczące) 
jak i procesowej (skutki występujące 
podczas rozpoznawania sporu przed 
organem do tego powołanym).
I tak, oczywistym jest, że np. w przy-
padku formy ustnej następują spore 
trudności dowodowe w razie zawią-
zania sporu pomiędzy stronami. 
W takim wypadku, zazwyczaj każda 
ze stron przedstawia wersję dla siebie 
korzystną i w zasadzie zwykle nie 
jest możliwym w sposób obiektywny 
i nie budzący wątpliwości ustalić treść 

stosunku prawnego łączącego strony.
Zawierając zatem umowę w formie 
ustnej narażamy się na wyżej wska-
zane trudności dowodowe. Odno-
śnie zaś sfery materialnoprawnej, 
może być również tak, że poszcze-
gólne przepisy Kodeksu Cywilnego, 
względnie innych ustaw nakazują, że 
dla danej czynności potrzebna jest 
bardziej zaawansowana forma doku-
mentująca jej dokonanie. Przeważnie 
jest tak z uwagi na doniosłość danej 
czynności prawnej, i tak np. zgodnie 
z art. 158 kc, umowa zobowiązująca 
do przeniesienia własności nierucho-
mości powinna być zawarta w formie 
aktu notarialnego. 
Koniecznym wtedy jest zachowa-
nie danej właśnie formy, gdyż usta-
wa oprócz samego jej narzucenia, 
wskazuje konsekwencje niedokona-
nia czynności w określonej formie. 
Mogą one być następujące: utrud-
nienia dowodowe (ad probationem), 
wystąpienie bądź niewystąpienie 
określonych skutków prawnych (ad 
eventum), czy też nawet nieważność 
samej czynności prawnej dokonanej 
bez zachowania zastrzeżonej formy 
(ad solemnitatem). Każdorazowo 
zatem np. przy zawieraniu umów 
warto skonsultować się z adwokatem 
czy zawarcie umowy w danej formie 
nie pociągnie dla nas nieprzewidzia-
nych i niechcianych konsekwencji.
Dotychczas funkcjonujące w obro-
cie prawnym formy raczej nie budzą 
wątpliwości z uwagi na ich przejrzyste 

nazewnictwo, jednak 
nowo wprowadzona forma dokumen-
towa może rodzić trudności interpre-
tacyjne. Dlatego też ustawodawca 
wprost zdefiniował ją w art. 772 
kc, jako złożenie oświadczenia woli 
w postaci dokumentu, w taki sposób 
aby możliwym było ustalenie osoby 
składającej to oświadczenie. Zauwa-
żyć przy tym należy, że dokumentem 
jest nośnik informacji umożliwiający 
zapoznanie się z jej treścią.
Powyższe oznacza łatwość zacho-
wania takiej formy i z pewnością 
usprawni dokonywanie większości 
czynności prawnych, gdyż w takim 
przypadku podpis (inaczej niż ma to 
miejsce przy formie pisemnej) nie jest 
elementem koniecznym. Dotyczy to 
również kwalifikowanego podpisu 
przy formie elektronicznej. 
Zauważyć również należy, że przy 
takiej definicji ustawowej nie jest 
istotna postać nośnika – może to więc 
być zarówno papier jak plik kompute-
rowy, film z oświadczeniem nagrany 
na pendrive czy nagrana rozmowa 
telefoniczna. Istotnym jest jedynie 
aby sposób zapisania umożliwiał jej 
utrwalenie i odtworzenie oraz usta-
lenie osoby składającej oświadczenie. 
Formą dokumentową będzie zatem 
powołany na wstępie zwykły e-mail 
o ile możliwym będzie ustalenie oso-
by go wysyłającej.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 
FORMY DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH: NOWELIZACJA
Kodeks Cywilny przewiduje szereg form dokonywania czynności prawnych. Od 8 września 
2016 r. pojawiła się również nowa forma, nieznana dotąd ustawie cywilnej, a to forma 
dokumentowa. W niniejszym artykule postaram się pokrótce omówić tę problematykę.

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”.

Ustalenia całkowitej niezdol-
ności do pracy, trwałości lub 
przewidywanego okresu tej 
niezdolności dokonuje lekarz 
orzecznik albo w  II instancji 
komisja lekarska. Ustalenia cał-
kowitej niezdolności do pracy 
dla celów przyznania prawa do 
renty socjalnej dokonuje się na 
zasadach i w trybie określonym 
w ustawie emerytalnej.
Ustawodawca zastrzegł jednak, 
iż orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności lub lekarza orzeczni-
ka o niezdolności do pracy oraz 
komisji lekarskiej do spraw inwa-
lidztwa i zatrudnienia o zalicze-
niu do jednej z grup inwalidów, 
wydane przed dniem wejścia 
w życie ustawy o rencie socjalnej 
tj. przed dniem 1 października 
2003 roku i uprawniające do ren-
ty socjalnej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej, stanowią 
podstawę do przyznania renty 
socjalnej przez okres, na który 
zostały wydane (art. 26 ust. 2 
ustawy o rencie socjalnej).
Kryteria, których spełnienia 
wymaga się od osób zaintere-
sowanych otrzymaniem renty 
socjalnej, nie przewidują doku-
mentowania jakiegokolwiek 
okresu ubezpieczenia. Świad-
czenie jest skierowane do osób, 

których naruszenie sprawności 
organizmu powstałe we wska-
zanych okresach spowodowało 
w rezultacie całkowitą niezdol-
ność do pracy. Nie jest więc 
ważne, kiedy powstała całkowita 
niezdolność do pracy.
Istnieje również możliwość 
świadczenia pracy przez osobę 
uprawnioną do renty socjalnej, 
jednakże może to wpłynąć na 
pobierane świadczenie. Jeśli 
w danym miesiącu osoba taka 
osiągnie przychód z tytułu dzia-
łalności podlegającej obowiązko-
wi ubezpieczenia społecznego 
w łącznej kwocie przekraczającej 
70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za kwartał kalen-
darzowy ostatnio ogłoszonego 
przez Prezesa GUS dla celów 
emerytalnych, to wówczas za 
taki właśnie miesiąc prawo do 
renty socjalnej podlega zawie-
szeniu. Przy czym za działalność 
podlegającą obowiązkowi ubez-
pieczenia społecznego uznaje się 
zatrudnienie, służbę, o której 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4) i 6) 
ustawy emerytalnej, a więc tzw. 
służbę mundurową, inną pracę 
zarobkową oraz prowadzenie 
działalności pozarolniczej.
Należy również wiedzieć, że 
ustawodawca dopuścił możli-

wość zbiegu uprawnień do ren-
ty socjalnej z uprawnieniami do 
renty rodzinnej. Dopuszczając 
zbieg uprawnień renty socjal-
nej z uprawnieniami do renty 
rodzinnej zostały wskazane 
jego zasady, a więc gdy wystąpi 
powyższa sytuacja, kwota renty 
socjalnej ulega takiemu obniże-
niu, aby łączna kwota obu rent 
nie przekraczała 200% kwoty 
najniższej renty z tytułu całko-
witej niezdolności do pracy. Naj-
niższa renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy począwszy 
od 1 marca 2016  roku wynosi 
882,56 zł, zaś kwota obniżonej 
renty socjalnej nie może być 
niższa niż 10% kwoty najniższej 
renty z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy. Renta socjalna nie 
przysługuje jednak, jeżeli kwota 
renty rodzinnej przekracza 200% 
kwoty najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pra-
cy, co wynika z art. 9 ustawy 
o rencie socjalnej. Łączna kwota 
renty socjalnej i  renty rodzin-
nej wypłacanej od dnia 1 marca 
2016 roku co do zasady, nie może 
przekraczać 1.765,12 zł. 
 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

RENTA SOCJALNA
Renta socjalna to świadczenie dla osoby pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy 
z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 
18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 
25. roku życia, bądź w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, 
co wynika z art. 4 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 z późn. zm.). 

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

Informacje
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Pogoda sprzyjała, co pozwoliło na 
integrację mieszkańców osiedlu Stary 
Rynek, którzy wraz z dziećmi postano-
wili jako wolontariusze udzielać się na 
rzecz zwierząt ze schroniska.
- Czas, który spędziliśmy na space-
rach z psami i rozmowach wpłynął 
na wzmocnienie integracji, ale także 
pokazał, że dni spędzane w rodzin-
nym i sąsiedzkim gronie mogą być 
nie tylko korzystne dla nas samych, 
ale również sprawiać, że pomagamy 
innym – podkreślali uczestnicy pro-
gramu. - Zgodnie stwierdziliśmy, że 
pierwsze odwiedziny w schronisku nie 
będą ostatnimi – dodają.
 Uczestnicy PAL-u przyznali rów-
nież, że chcą kontynuować działania 
na rzecz zwierząt oraz motywować do 
tego lokalna społeczność.

UCZESTNICY PAL W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
Niedzielne przedpołudnie uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej spędzili 
w schronisku dla zwierząt w Zawierciu.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH
ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy 
oskplazy@interia.pl

znajdź nas na
Facebooku

Czynne Pon. - Pt. 700 - 2000

                         Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z betonowej kostki 
brukowej. Z tego samego materiału powstaną zjazdy do posesji. 
W ramach prowadzonego zadania położone zostaną również 
krawężniki i obrzeża betonowe chodnikowe.
Inwestycja warta jest 121 tys. zł.

Początek trasy wyznaczono na terenie 
zamku w Ogrodzieńcu. Tam też prze-
prowadzona została rozgrzewka. Następ-
nie uczestnicy podążyli żółtym szlakiem 
z Podzamcza przez Lachowiznę aż na 
Krępę.
Na miejscu na uczestników marszu cze-
kało ognisko i pieczenie kiełbasek. Cała 
trasa liczyła 5 km.
- Wspaniała inicjatywa. Marsze z kijami, 
to doskonała forma rekreacji i spędzania 
wolnego czasu – podkreślają uczestnicy. 
- Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
udział wmarszu i zapraszamy na kolejne 
wydarzenia organizowane przez OSiR 
– dodają organizatorzy.

Znamienitych gości powitał prezydent Witold Grim, który podkreślił, 
że uczniowie zawierciańskich  szkół odnoszą znaczące sukcesy w współ-
zawodnictwie sportowym. - To, że wojewódzka inauguracja odbywa się 
w naszym mieście odbieram jako zaszczyt i wyróżnienie – powiedział 
samorządowiec. – Jest to uhonorowanie Zawiercia za lata wspaniałej dzia-
łalności na polu rozpowszechniania masowej kultury fizycznej, a przede 
wszystkim organizowania zawodów szkolnych i międzyszkolnych, aż 
po organizację finałów wojewódzkich. Nasze miasto w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjalnych ogrywa znaczącą rolę w regionie. Mogę 
z ogromną dumą i radością powiedzieć, że jesteśmy w czołówce naszego 
województwa – podkreślał prezydent.
W uroczystości, obok uczniów, dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania 
fizycznego uczestniczył wicekurator oświaty Dariusz Domańsk, starosta 
zawierciański Krzysztof Wrona oraz prezes Śląskiego Szkolnego Związku 
Sportowego Mieczysław Mielcarek.
Wyniki Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podsta-
wowych o Puchar  Śląskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2015/2016:
•	 I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Cho-

rzowie - Wojciech Niezgoda, Kornelia Baljon, Tomasz Grzywacz oraz 
Grażyna Błaszczak.

•	 II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków 
w Mikołowie  - Aleksandra Blacha, Marta Syryjczyk i Cezary Kar-
bowski.

•	 III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi 
- Małgorzata Świder, Ewa Fronczek oraz Marek Palej.

•	 IV miejsce Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana III Sobieskiego w Raci-
borzu - Joanna Paszkowska, Ewa Sienkiewicz i Adam Kurpis.

•	 V	miejsce	Szkoła	Podstawowa	Nr	6	w	Zawierciu	im.	J.	Korczaka	–	
dyrektor	Dariusz	Bednarz,	Patryk	Grim	oraz	Marcin	Komalski.

Wyniki Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Gimna-
zjalnych o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2015/2016:
•	 I miejsce Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum Sportowe im. Polskich 

Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej - Dorota Przewieźlik, Grzegorz 
Hofman oraz Dariusz Sobieraj

•	 II miejsce Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego Gim-
nazjum Nr 11 w Chorzowie - Wojciech Niezgoda, Marek Krychowski, 
Małgorzata Myrcik, Maria Poznańska i Sebastian Rostek.

•	 III	miejsce	Gimnazjum	Nr	3	w	Zawierciu	–	dyrektor	Jacek	Bożek,	
Sebastian	Mularczyk	oraz	Mariusz	Szczygieł

•	 IV miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących MS Gimnazjum Mistrzo-
stwa Sportowego w Raciborzu - Ludmiła Nowacka, Katarzyna Hyjek, 
Marek Kazimierczak i Marcin Sroka.

•	 V miejsce Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Rybniku - 
Marek Stojko, Krystian Fajkis oraz Gabriela Wistuba.

Wyniki Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponad-
gimnazjalnych o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 
2015/2016 w kategorii dziewcząt:
•	 I miejsce Zespół Szkół Sportowych im Polskich Olimpijczyków Liceum 

Sportowe w  Dąbrowie Górniczej - Dorota Przewieźlik, Tomasz Cieślak 
oraz Krzysztof Jaźwiński.

•	 II miejsce II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cie-
szynie -Grzegorz Ząbek i Janusz Stanieczek.

•	 III	miejsce	I	Liceum	Ogólnokształcące	im.	Stefana	Żeromskiego	
w	Zawierciu	–	dyrektor	Bożena	Bańska,	Renata	Kowalczyk-Wyderka	
oraz	Joanna	Sierka.

•	 IV miejsce I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Karola Miarki w Żorach -Urszula Machalica, Izabela Fijałkowska 
i Łukasz Kuś.

•	 V miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 
w Raciborzu Joanna Skalik, Dariusz Binek oraz Piotr Morka.     

Wyniki Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponad-
gimnazjalnych o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 
2015/2016 w kategorii chłopców:            
•	 I miejsce Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnow-

cu - Krzysztof Będkowski, Aleksander Gabryel i Tomasz Rakoczy
•	 II miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

w Raciborzu - Joanna Skalik, Dariusz Binek oraz Piotr Morka.
•	 III miejsce Zespół Szkół Technicznych w Rybniku - Adam Roezner, 

Grzegorz Szulik i Paweł Pluta.
•	 IV miejsce Zespół Szkół Sportowych im Polskich Olimpij-

czyków Liceum Sportowe w  Dąbrowie Górniczej - Doro-
ta Przewieźlik, Wiktor Rzewnicki oraz Wojciech Wieczorek 

•	 V miejsce VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach - Anna Dziedzic, Beata 
Adamek, Marek Adamek oraz Paweł Żarnowiecki.

Klasyfikacja kadry szkoleniowej Klubów SZS na podstawie oceny wyni-
ków za rok 2015/2016 zespołowe gry sportowe w kat. juniorów i juniorów 
młodszych: I miejsce Janusz Moralewicz MKS Zabrze (koszykówka),  
II	miejsce	Zbigniew	Grzegorczyk	MKS	„Dwójka	Zawiercie”	(siatków-
ka), III miejsce Beata Nossol – Szydłowska (koszykówka).
Klasyfikacja kadry szkoleniowej Klubów SZS na podstawie oceny wyników 
za rok 2015/2016 zespołowe gry sportowe w kat. Młodzików: I	miejsce	
Zbigniew	Grzegorczyk	MKS	„Dwójka	Zawiercie”	(siatkówka), II miej-
sce Łukasz Gansiniec MKS „Zryw” Chorzów (piłka ręczna), III miejsce 
Krzysztof Masłowski MKS MOS Katowice (koszykówka).

REMONT PRZY ULICY 
ŚCIEGIENNEGO

Z KIJAMI W DŁONIACH PODBIJALI JURĘ

INAUGURACJA WOJEWÓDZKIEGO SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Jeszcze w tym roku zakończy się remont kapitalny 
chodnika przy ulicy Ściegiennego. Remont obej-
muje obydwie strony jezdni.

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zawierciu zorganizował 
Otwarty Marsz Nordic Walking.

Nauczyciele i uczniowie z całego województwa śląskiego przyjechali do Zawiercia, by 19 października br. uroczyście zainaugu-
rować sportowy rok szkolny 2016/2017.  

Informacje
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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

Tego dnia nie tylko dopisa-
ła pogoda, ale również ilość 
maszyn których było ponad 150, 
motocykliści przyjechali z woje-
wództw: śląskiego, świętokrzy-
skiego oraz małopolskiego. Pre-
zydent Miasta Zawiercie Witold 
Grim o godz. 13:20 przywitał 
wszystkich uczestników zlotu 
jednocześnie dziękując im za 
tak liczne przybycie. Następ-
nie na koronie stadionu Pan 
Prezydent Witold Grim jadąc 
w tak zwanej „Trojce” czyli 
trójkołowym i trzymiejscowym 
motocyklu przejechał rundę 
honorową razem z pozostały-
mi motocyklistami. W Parafii 
Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Zawierciu o godz. 
14:00 odbyła się msza w intencji 
motocyklistów, po czym kawal-
kada motocyklistów przejechała 
ulicami naszego Miasta kierując 
się do wyjazdu z Zawiercia na 
drogę kolejową do Łaz. Z Łaz 
przez Rokitno przejechali  na 
„Krępe” w Ogrodzieńcu koń-
cząc integracyjnym ogniskiem 
„Moto-Ognisko”.
Organizatorzy: OSiR Zawiercie, 
Stowarzyszenie Grupa JURA’PL.
Końcowa parada  
motocyklistów 
https://youtu.be/
JUUoMaULMHc

ZAKOŃCZENIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO 2016
W niedzielę 23.10.2016r. na koronie stadionu OSiR Zawiercie odbyło się 
„Zakończenie Sezonu Motocyklowego 2016”. Impreza przy wyjątkowo 
w ostatnich dniach sprzyjającej aurze rozpoczęła się o godz. 12:00.

Polskę ogarnął szał na zdrowe żywienie. Dieta i gotowanie to gorące tematy we wszystkich mediach. Kuli-
narne programy emitowane w telewizji uczą jak przyrządzać zdrowe posiłki, a osobiste blogi ekspertów 
wspierają w zmianie nawyków żywieniowych. Dzięki panującej modzie na zdrowy styl życia coraz więcej 
z nas jest świadomych jak ogromną rolę w naszym życiu odgrywa dieta. Zaczynamy baczniej przyglądać 
się swojemu codziennemu menu i eliminujemy z niego niezdrową żywność. Wiemy, że racjonalne żywienie 
oparte na zalecanych produktach spożywczych to nasz sprzymierzeniec w drodze do zachowania zdrowia.

MODA NA ZDROWIE – A WIĘC DIETA CZY SPORT?

Zbilansowana dieta powinna zaspoka-
jać najważniejsze potrzeby organizmu. 
Powinna być dopasowana do wieku, 
płci oraz uwzględniać naszą aktywność 
fizyczną. Tylko urozmaicony jadłospis 
zapewni nam dowóz odpowiedniej dawki 
witamin i składników mineralnych. Ale 
czy to wystarczy? Gdy borykamy się z dużą 
nadwaga czy też otyłością sama dieta to 
nie wszystko. Stosując jedynie dietę, waga 
spada systematycznie przez pewien czas, 
niestety potem obserwujemy zahamo-
wanie ubytku masy ciała. Dzieje się tak 
z dwóch powodów. Po pierwsze – nasz 
organizm dostosowuje się do mniejszej 
ilości dostarczanych kalorii i przechodzi 
na „tryb oszczędnościowy”, aby prze-
trwać ciężkie czasy naszej diety. Po dru-
gie - oprócz tkanki tłuszczowej, tracimy 
również trochę tkanki mięśniowej, a im 
mniej mamy mięśni, tym wolniej spalamy. 
W tym okresie, jeżeli nie zrobiliśmy tego 
do tej pory, powinniśmy włączyć większą 
aktywność fizyczną. Zapobiega to utracie 
mięśni i przyśpiesza metabolizm. Poma-
ga utrwalić uzyskane efekty i zapobiega 
efektowi jo-jo.
Właściwa dieta i aktywność fizyczna 
są jednakowo ważne i niezbędne dla 
organizmu człowieka, dla zapewnienia 
optymalnego zdrowia i sprawnego dzia-
łania metabolizmu. Rozwój cywilizacji 
i postęp technologiczny zmieniły niestety 
zachowania współczesnego człowieka, 
naruszając tę ewolucyjnie wypracowaną, 
naturalną równowagę między ruchem 
a codzienną dietą. Chodzi o ruch i aktyw-
ność fizyczną, a nie o sport, który ma cha-
rakter wyczynowy. Każdemu człowiekowi 
dla zachowania dobrego stanu zdrowia 
potrzebna jest codzienna, co najmniej 
umiarkowana, lecz regularna aktywność 
fizyczna. Wysiłek fizyczny powoduje 
wydzielanie korzystnych dla zdrowia 
substancji i wpływa na przemianę materii. 
Działa on podobnie jak cenne składniki 
pokarmowe, wchodzi z nimi w korzystne 
interakcje, chroni przed nadwagą i otyło-
ścią, wydłuża życie. 

Piramida Zdrowego Żywienia 
i Aktywności Fizycznej 

Do pomocy w walce o zdrowy styl życia 
przychodzi nam najnowsza piramida 
zdrowego żywienia z 2016 opracowa-
na przez Instytut Żywności i Żywie-
nia. Zawiera ona spore, można nawet 
powiedzieć rewolucyjne zmiany, które 
odzwierciedlają najnowsze ustalenia 
nauki w zakresie żywienia człowieka. 
Jakie zmiany zatem konkretnie nastąpiły 
w porównaniu z poprzednią piramidą? 
Jednym zdaniem opisuje to prof. Miro-
sław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności 
i Żywienia „Aktualna piramida jest m.in. 
odpowiedzią na zalecenia WHO, a jej myśl 
przewodnią można ująć tak: mniej cukru, 
soli i tłuszczu, więcej błonnika.” 
Przyjrzyjmy się razem, jakie zmiany przy-
nosi nam nowa PIRAMIDA: 

 v AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
W poprzedniej piramidzie aktywność 
fizyczna nie była pomijana, ale dziś dodano 
ją do piramidy, co wpływa nawet na nową 
nazwę, pokazując jak istotny to czynnik 
w utrzymaniu dobrego zdrowia. Codzien-
na aktywność fizyczna (minimum 30-45 
minut) jako baza zdrowego życia – tak 
można czytać nową piramidę.

 v  AWANS WARZYW I OWOCÓW 
To chyba największa zmiana. W poprzed-
niej piramidzie, bazą w odżywianiu były 
produkty zbożowe. Dziś ich miejsce zastę-
pują warzywa i owoce, uznane za produkty, 
których powinniśmy spożywać najwięcej. 
Ponad połowę (!) naszej diety mają stanowić 
owoce i warzywa. Pamiętać jednak trzeba 
o tym, że warzywa są bardziej pożądane 
– powinno ich być 3/4 a owoców mniej – 
1/4. Ta ogromna zmiana spowodowana 
jest faktem, że coraz więcej badań jasno 
dowodzi, że warzywa i owoce powinny być 
podstawą naszego żywienia. Dostarczają 
one wielu bezcennych składników (mine-
ralnych, witamin, polifenoli) i w istotny 
sposób zmniejszają zachorowalność oraz 
umieralność na choroby układu krążenia, 
cukrzycę czy nowotwory. 

 v  WODA 
Konieczność picia wody także została bar-
dziej podkreślona – wodę zobaczyć może-
my z boku piramidy, na wysokości warzyw 
i owoców, co pokazuje, że to także bardzo 
ważny czynnik, by utrzymać dobrą kondy-
cję. Minimum 1,5 litra wody dziennie – to 
zalecenie z najnowszych wytycznych IŻŻ. 

 v PODKREŚLENIE KONIECZNOŚCI 
OGRANICZANIA SOLI I CUKRU 

Graficznie przedstawiono konieczność 
ograniczania soli i cukru, które są uznane 
za głównych winowajców chorób cywiliza-
cyjnych. Konieczność ograniczenia spoży-
cia soli, która jest przez lekarzy nazywana 
„cichym zabójcą”, współodpowiedzialny m 
m.in. za sporą część zawałów serca i uda-
rów mózgu jak i cukru, odpowiedzialne-
go m.in. za cukrzycę i otyłość – została 
w nowej piramidzie bardzo podkreślona. 

 v ZIOŁA
W piramidzie umieszczono zioła, jako 
zdrowy zamiennik soli, która przyczynia 
się do wielu chorób cywilizacyjnych 

 v  ORZECHY 
Obok wartościowych olejów, pokazano 
w piramidzie także orzechy, podkreślając, 
że są one wartościową przekąską i mogą 
być zamiennikiem słodyczy i innych 
„przegryzek”. 
Pamiętać należy, że zalecenia się zmieniają 
a naukowcy wciąż badają wpływ diety na 
nasze zdrowie. Zapewne za jakieś 5 lat 
dostaniemy kolejne nowe zalecenia. Jedyne 
co nam pozostaje, to zawierzyć aktualnej 
wiedzy i swojemu zdrowemu rozsądkowi 
oraz temu, co mówi nam nasz organizm. 

 v  Magdalena Górska  
Dietetyk,  „PerfectSlim”

Informacje
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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, 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.

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

• 24.10.2016 r. OGRODZIENIEC. 
Policjanci z Zawiercia ustalają szczegóły wypadku drogowego, do 
którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 790 w Ogrodzieńcu. W 
wyniku zderzenia dwóch osobówek obrażeń ciała doznał 39-letnia 
kobieta. Około godz. 13.40 na ul. 1 Maja w Ogrodzieńcu doszło do 
zderzenia dwóch osobówek. Według wstępnych ustaleń policjantów, 
40-letni kierowca Opla Astry, nie zachowując bezpiecznej odległości 
pomiędzy pojazdami, najechał na tył Opla Antary. W wyniku zderze-
nia pojazdów obrażeń ciała doznała 39-letnia kobieta. Przeprowa-
dzone badanie wykazało, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Teraz poli-
cjanci dokładnie wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
Policjanci po raz kolejny zwracają się z apelem do wszystkich kierow-
ców o zachowanie ostrożności na drodze!

• 22.10.2016 r. PILICA
Do zdarzenia doszło w około godz. 8.00 na ul. Mickiewicza w Pilicy. 
Według wstępnych ustaleń policjantów z zawierciańskiej drogówki, 
23-letni kierowca Opla Vectry jechał lokalną drogą w kierunku Pilicy. 
Na łuku drogi, z nieustalonych dotychczas przyczyn, zjechał na pobo-
cze i uderzył w drzewo. Połamane gałęzie przykryły rozbity pojazd, w 
którym utkwił nieprzytomny mężczyzna. Na szczęście inny kierowca 
zauważył samochód i powiadomił służby ratownicze. Ciężko ranny 
23-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego został przetransportowany 
do szpitala. Policjanci wykonali oględziny miejsca wypadku i sporzą-
dzili dokumentację. Zabezpieczyli także próbkę krwi kierowcy do dal-
szych badań. Uszkodzony pojazd trafił na policyjny parking. O jego 
stanie technicznym wypowie się biegły.

Mokra, pokryta liśćmi droga może miejscami zaskoczyć kierowców. 
Skręcając lub hamując w takich warunkach łatwo  można wpaść w 
poślizg, szczególnie gdy kierowca jedzie za szybko.

• 21.10.2016 r. ZAWIERCIE
Policjanci z Zawiercia zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrza-
nego o dwa włamania. Rabuś usłyszał już zarzuty. Teraz grozi mu 
10-letni pobyt w więzieniu. Policjanci z wydziału kryminalnego, 
bezpośrednio po zgłoszeniu przestępstwa wytypowali i zatrzymali 
sprawcę włamania do jednego z mieszkań przy ul. Limanowskiego. 
Łupem złodzieja były metalowe elementy wyposażenia tj. grzejnik, 
krany, a nawet drzwiczki do pieca kaflowego. Śledczy ustalili również, 
że zatrzymany 36-letni zawiercianin jest podejrzany o włamanie do 
piwnicy przy ul. Piłsudskiego w Zawierciu, do którego doszło pod ko-
niec lutego. Włamywacz skradł tam rower górski, elektronarzędzia i 
starą pralkę. Mężczyzna przyznał się do popełnionych przestępstw i 
usłyszał już zarzuty. Aktualnie śledczy ustalają miejsca, gdzie złodziej 
sprzedał skradziony łup.

• 18.10.2016 r. ZAWIERCIE. 
Zawierciańscy policjanci poszukują złodzieja, który dokonał kradzie-
ży samochodu osobowego. Poszukiwana jest srebrna Skoda Octavia 
1.9 diesel wyprodukowana w 2007 roku. Policjanci proszą o prze-
kazanie każdej informacji mogącej pomóc w ustaleniu sprawcy kra-
dzieży, jak również miejsca ukrycia pojazdu.  Niewykluczone, że sa-
mochód może zostać zdemontowany, a jego części będą oferowane 
do sprzedaży. Wszelkie informacje o skradzionych pojazdach należy 
kierować do Wydziału Kryminalnego tel: 32 6738255.  

• 17.10.2016 r. ZAWIERCIE
Policjanci z Zawiercia poszukują nieustalonego sprawcy, który 
skradł saszetkę z zawartością dokumentów osobistych i pieniędzy 
w kwocie 150 złotych. Złodziej wykorzystał nierozwagę 69-letnie-
go mężczyzny, który pozostawił saszetkę w otwartym samochodzie. 
Do kradzieży doszło na parkingu przed jednym ze sklepów przy ul. 
Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu.

• 10.10.2016 r. ZAWIERCIE
Policjanci z Zawiercia ustalają szczegóły wypadku, do którego doszło 
na wyznaczonym przejściu dla pieszych na ul. Kościuszki w Zawier-
ciu. Według wstępnych ustaleń drogówki, 18-letnia kobieta, kierują-
ca fordem mondeo potrąciła pieszą. 78-letnia mieszkanka Zawiercia 
trafiła do szpitala. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierująca 
samochodem  była trzeźwa. Młoda kobieta kilka tygodni wcześniej 
uzyskała uprawnienia do kierowania pojazdami. Nie pamiętała jed-
nak, że nie wolno wyprzedzać innego pojazdu, który zatrzymał się 
przed przejściem dla pieszych. Policjanci z zawierciańskiej drogówki 
bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymali jej prawo jazdy.

9-osobowy 
Opel Vivaro 
9-osobowy 
Opel Vivaro 

Do wynajęcia na ferie, święta, imprezy okolicznościowe,
imprezy sportowe, wyjazdy integracyjne.

Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów.

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Do wynajęcia na ferie, święta, imprezy okolicznościowe,
imprezy sportowe, 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

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

 v SZKOŁA UWODZENIA CZESŁAWA M. Polska 2016,  
100 min, od 15 lat, komedia. 
• 28-31.10.2016 - godz. 19:00 
• 02.11.2016 - godz. 19:00

 v BOCIANY (2D/3D) USA 2016,  
87 min, polska wersja językowa, komedia/animacja 
• 28.10.2016 r. - godz. 17:00 (3D) 
• 29-30.10.2016 r. - godz. 11:00 (2D) i 17:00 (3D) 
• 02.11.2016 r. - godz. 17:00 (3D) 
• 04.11.2016 r. - godz. 17:00 (3D) 
• 05.11.2016 r. - godz. 13:00 (2D) i 16:00 (3D) 
• 06.11.2016 r. - godz. 11:00 (2D) i 16:00 (3D)

 v DOCTOR STRANGE (2D/3D) USA 2016,  
115 min, od 12 lat, polska wesja językowa,  
fantasy/przygodowy 
• 4.11.2016 r. - godz. 19.00 (3D), 21.00 (2D) 
• 5-6.11.2016 r. - godz. 18.00 (3D), 20.15 (2D) 
• 7.11.2016 r. - godz. 17.00 (3D), 19.15 (2D) 
• 8.11. 2016 r. - godz. 16.30 (2D) 
• 9-10.11.2016 r. - godz. 17.00 (3D), 19.15 (2D)

 v PITBULL: NIEBEZPIECZNE KOBIETY Polska 2016,  
135 min, od 18 lat, sensacyjny 
• 11.11.2016 r. - godz. 17.00, 19.30 
• 13-15.11.2016 r. - godz. 17.00, 19.30 
• 16.11.2016 r. - godz. 20.00 
• 17.11.2016 r. - godz 17.00, 19.30 
• 18-19.11.2016 r. - godz. 18.00, 20.30 
• 21-23.11.2016 r. - godz. 18.00, 20.30

 v WILK W OWCZEJ SKÓRZE Rosja 2016,  
93 min, animacja/familijny/komedia 
• 18.11.2016 r. - godz. 16.00 
• 19.11.2016 r. - godz. 11.00, 16.00 
• 21-23.11. 2016 r. - godz. 16.00

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE

ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ •  
• MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

05.11.2016 godz. 18.00 - „Fantazjana - niekończąca się historia”
Zapraszamy wszystkie dzieci w sobotę 5 listopada o godzinie 11.00 na spektakl teatralny ‚"Fantazjana - niekończąca się historia“.

Mały Bastian po śmierci mamy zamyka się w sobie, zaczyna 
mieć problemy w szkole i nie potrafi porozumieć się ze swoim 
tatą. Pewnego dnia chowa się w księgarni, uciekając przed 
prześladującymi go starszymi kolegami ze szkoły. Tam znaj-
duje tajemniczą książkę, dzięki której przeżyje najwspanialszą 
przygodę w swoim życiu. Nie jest to bowiem zwykła książka, 
ale pełna magii brama do innego świata. Dzięki niej Bastian 
przenosi się w krainę Fantazjany, której grozi zagłada… Mały 
chłopiec okaże się wkrótce jedyną osobą, która może uratować 
świat fantazji.  Cena biletu: 15 zł

Zawitały Anioły – Ozdoba Choinkowa 2016
Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama Mickie-
wicza – Filia w Kromołowie oraz Klub Ludzi Twórczo 
Zakręconych zapraszają do wzięcia udziału w konkursie 
rękodzieła artystycznego „Zawitały Anioły – Ozdoba 
Choinkowa 2016”.
Konkurs skierowany jest do uczestników w trzech kate-
goriach wiekowych: dzieci do lat 12, dzieci i młodzież 
w przedziale wiekowym 12-18 lat oraz dla dorosłych. 
Prace należy dostarczać do dnia 21 listopada 2016 na adres: MOK „Centrum” ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie z dopiskiem „Zawitały 
Anioły – Ozdoba Choinkowa 2016”. UWAGA: Powyższa informacja nie dotyczy dzieci do lat 12, ponieważ będą one wykonywały pracę 
konkursową w dniu kiermaszu pod okiem instruktora.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas kiermaszu „Zawitały Anioły” w filii MOK „Centrum” w Kromołowie 
w dniu 3 grudnia 2016 o godzinie 16:00.

GOTÓWKOWE 
KONSOLIDACYJNE
HIPOTECZNE
SAMOCHODOWE
FIRMOWE
CHWILÓWKI
POŻYCZKI BEZ BIK

GOTÓWKOWE 
KONSOLIDACYJNE
HIPOTECZNE
SAMOCHODOWE
FIRMOWE
CHWILÓWKI
POŻYCZKI BEZ BIK

Nie pobieramy opłat od Klienta!Nie pobieramy opłat od Klienta!

tel. 696 076 269tel. 696 076 269

Zawiercie, ul. Stary Rynek 2
(koło Lotto)

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

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!

 gwarekzawiercianski@wp.pl 
 698 805 242

Informacje
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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

Oferujemy w atrakcyjnych cenach: 

Ogrodzieniec, Kościuszki 129 (cementownia)  sklep@spa-met.pl  505 066 848

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!

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

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 samochodowychO
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Reklamy


