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ŚMIERTELNY WYPADEK
NA ŚLISKIEJ DRODZE

19.12.2016 r. Zawiercie. Doszło do śmiertelnego wypadku. Kierujący Volkswagenem Golfem wpadł w poślizg i roztrzaskał auto na ulicznej latarni.
Niestety 33-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala.
Do wypadku doszło około 4.00
w nocy na ul. Sienkiewicza w Zawierciu. Z policyjnych ustaleń wynika,
że kierujący Volkswagenem, wpadł
w poślizg na oblodzonej drodze.
Samochód uderzył w latarnie.
Uwięzionego w pojeździe mężczyznę
uwolnili strażacy. Ratownicy pogotowia przetransportowali rannego do
szpitala. Niestety obrażenia, których
doznał mieszkaniec Poręby okazały
się śmiertelne. W samochodzie była także 23-letnia kobieta i 24-letni pasażer, który
doznał niegroźnych obrażeń. Policjanci wykonali oględziny miejsca wypadku i sporządzili dokumentację. Uszkodzony pojazd trafił na policyjny parking. Odpowiedź na
pytanie czy kierowca był trzeźwy, przyniesie wynik badania krwi. Wiadomo jednak, że
zgodnie z wyrokiem sądu nie powinien zasiadać za kierownicą. Najprawdopodobniej
do wypadku przyczyniły się bardzo złe warunki i niewłaściwe ogumienie. Zawierciańscy policjanci apelują o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do trudnych
zimowych warunków.
Policja

WYPOŻYCZALNIA VANÓW, BUSÓW
• 6,7,8,9 osobowe
• busy do 3,5 tony
• wynajem krótko i długoterminowy
• kraj, zagranica
Oferujemy również przewozy okolicznościowe,
także z naszym kierowcą.
Zarezerwuj już dziś na Święta, ferie
i Sylwestra samochody z napędem 4x4!!

tel.: 531 270 166

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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e-mail: kons_dach@op.pl

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
PŁYTA OSB
Tel. 606-139-619
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim Mieszkańcom
Powiatu Zawierciańskiego,
by ten magiczny czas upłynął Państwu
w atmosferze miłości i ciepła rodzinnego,
napełniając Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
towarzyszy Wam każdego dnia,
a Nowy Rok niech obdarowuje
na każdym kroku pomyślnością i szczęściem.
Łączymy wyrazy szacunku
Katarzyna Romańska-Bujak
Radna Powiatu Zawierciańskiego

Paweł Skóra

Radny Powiatu Zawierciańskiego

Maria Milejska

Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
Radna Powiatu Zawierciańskiego

www.aldan.com.pl

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

KUP STROIK – POMOŻESZ EMILCE

Emilka ma sześć lat i uczęszcza do Przedszkola Integracyjnego nr 3. Jest bardzo żywiołowym i wesołym dzieckiem. Choruje na rozszczep kręgosłupa i potrzebuje rehabilitacji.
Aby zebrać dodatkowe środki finansowe przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i podopieczni placówek pomocy społecznej wykonali
świąteczne stroiki, choinki i ozdobne bobki.

Każdy z nas może wspomóc Emilkę, kupując świąteczny upominek. Jest on do nabycia
w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu (MOK
„Centrum”, ul. Piastowska 1, w godz. 7.00 –
15.00). Zapraszamy.

Zebrane środki ze sprzedaży świątecznych
stroików zostaną przeznaczone na rehabilitację Emilki.
vv http://www.zawiercie.eu/

110 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu obchodziła jubileusz 110-lecia.
Akademię z okazji dostojnych urodzin zorganizowano w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum”.
Uroczystość rozpoczęto prezentacją
multimedialną, w której przybliżono
historię placówki. Rok 1906 uznawany jest za datę otwarcia szkoły.
W pierwszych latach XX w. Towarzystwo Huldczyńskiego wybudowało
budynek z czterema salami lekcyjnymi przy ówczesnej ulicy Pileckiej
(dziś ulica Paderewskiego). W 1912
r. dobudowano budynek jednopiętrowy, który mieścił osiem klas. Przez
110 lat szkoła funkcjonowała ciągle
z wyjątkiem I i II wojny światowej.
Po okupacji hitlerowskiej nauczanie
wznowiono w lutym 1945 r. Od tego
momentu placówka stale się rozwija,
a dziś należy do wyróżniających się
szkół podstawowych na terenie miasta. - Dzisiejsze miasto Zawiercie było
jeszcze wsią, gdy Wasza szkoła rozpoczynała swoją działalność. Dzięki
tej prezentacji multimedialnej mieliśmy okazję zobaczyć, jak ta szkoła
się zmieniała – podkreślił prezydent
Witold Grim. – Dziś placówka jest

bardzo dobrze wyposażona i działają
w niej różne pracownie tematyczne
i obiekty sportowe. W „piątce” młodzież może rozwijać swoje zainteresowania. Chciałbym pogratulować
tych wszystkich osiągnięć oraz życzyć
kolejnych sukcesów. Dziękuję i gratuluję wszystkim dyrektorom i pedagogom, którzy tworzyli historię tej
szkoły – powiedział samorządowiec,
który przekazał na ręce dyrektor Aliny
Reszki laptopa.

Życzenia oraz gratulacje dla grona
pedagogicznego oraz uczniów składał
również przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kaziród, radny sejmiku
wojewódzkiego Mirosław Mazur oraz
dyrektorzy zawierciańskich placówek
edukacyjnych. Uroczystość uświetniły
występy wokalno-taneczne uczniów
Szkoły Podstawowej nr 5.
vv http://www.zawiercie.eu/
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OBNIŻKA PODATKÓW, KTÓRA
DE FACTO JEST ICH PODWYŻKĄ

Ponad tydzień temu rząd zdecydował się „podwyższyć” kwotę wolną od podatku. Dlaczego wyraz podwyższyć ująłem w cudzysłów?
Mieliśmy bowiem pierwszą w historii podwyżkę kwoty wolnej od
podatku... która sprawiła, że większość osób zapłaci wyższe podatki.
Władza oczywiście chwali się wspaniałomyślnym gestem w stronę obywateli,
licząc na to, że na ich planie się nie poznamy.
Ponad rok temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nasza
kwota wolna od podatku jest
niekonstytucyjna. Będąca jedną
z najniższych na świecie, niższa
niż w Somalii czy Botswanie,
wynosiła 3091 zł. To oznacza,
że zwolnione z płacenia podatku dochodowego były jedynie
osoby... zarabiające maksymalnie 257 zł miesięcznie (warto
zaznaczyć, że z kwoty wolnej
korzystamy wszyscy; osoby
zarabiające rocznie więcej, niż
wynosi nasza kwota wolna od
podatku, płacą podatek od nadwyżki. Dla przykładu, osoba
zarabiająca 10 000 zł rocznie
płaci podatek od 6909 zł). Kwota ta była niezgodna z konstytucją, gdyż zakładała pobieranie
podatku nawet od osób żyjących
poniżej tzw. granicy skrajnego
ubóstwa - poniżej której niemożliwe jest nawet czysto biologiczne przeżycie. TK zarządził
więc, że kwotę wolną trzeba
podnieść właśnie do tej granicy skrajnego ubóstwa, czyli do
ok. 6500 zł rocznie. Wszyscy
ucieszyli się z tego wyroku, lecz
jak się później okazało, politycy
PiS dostrzegli w tym jeszcze
pretekst do kolejnej obniżki
kwoty wolnej.

Podczas kampanii wyborczej
Beata Szydło jasno obiecywała
„podniesiemy kwotę wolną od
podatku do 8000 zł”. Po kilku
miesiącach od zwycięstwa PiS
w wyborach, Platforma złożyła projekt ustawy, podnoszący
kwotę wolną do 8000 zł (mimo,
że w lutym jej posłowie głosowali przeciw podniesieniu tejże
kwoty do tego poziomu), lecz
posłowie PiS projekt ten odrzucili (mimo, że to oni byli autorami projektu, który w lutym
odrzuciła PO). Wydawało się,
że sytuacja nie może już być
bardziej zabawna, lecz minister
Morawiecki wpadł na „genialny” plan. Jak na prawdziwego
specjalistę przystało, zdecydował się obniżyć kwotę wolną
obywatelom zarabiającym do
ok. 540 zł miesięcznie, reszcie ją
podwyższyć, a niektórym nawet
zlikwidować. Dzięki temu rząd
pochwalił się pomocą najbiedniejszym oraz obiecaną podwyżką kwoty wolnej, licząc na
to, że obywatele nie zorientują
się, że zostali oszukani.
Gdyby tego było mało, to jedna grupa społeczna, zarabiająca wysoko ponad 100 000 zł
rocznie, nie dość, że nie będzie
miała obniżonej kwoty wolnej

(wg projektu rządu nie powinna
jej wcale mieć), to jeszcze będzie
miała najwyższą kwotę wolną
w kraju - w wysokości ponad
30 000 zł. Mowa oczywiście
o posłach, których reforma nie
dotyczy. Dlaczego? Minister
Morawiecki szybko wyjaśnił
- posłowie „wykonują bardzo
ciężką pracę”, przez co taki
podarunek im się najwidoczniej należy.
Pomijając kwestię kwoty wolnej, rząd zadecydował przed
kilkoma dniami, że dopłacimy
z naszych pieniędzy z podatków
19 mln zł do budowy fabryki
Merdesa w Jaworze. Inwestycja ma stworzyć 1000 nowych
miejsc pracy. Szkoda tylko, że
ani polskie firmy, takie jak Polonez czy Ursus, na takie prezenty
liczyć nie mogą, a 1000 polskich przedsiębiorców, mogących wytworzyć 1000 nowych
miejsc pracy czeka podwyżka
CIT. Mimo to słyszymy, że
wszystko jest dobrze, a Polska
rzekomo „wstaje z kolan”…

PORADY PRAWNE

ZATRZYMANIE JAKO ŚRODEK PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO
Zatrzymanie jest jednym ze środków przymusu, który pod określonymi przesłankami może zostać zastosowany. Środek ten jednak nie może być nadużywany
przez organy ścigania jeżeli nie istnieją ku temu podstawy. W takim wypadku
należy zaskarżyć dokonane czynności, a nawet domagać się odszkodowania.
Punktem wyjścia dla dalszych rozważań musi być wskazanie Państwu
prawnych podstaw instytucji zatrzymania uregulowanej w Ustawie
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2016.1749
j.t. z dnia 2016.10.24 z późn. zm.)
[dalej kpk] i tak:

Policja ma prawo zatrzymać osobę
podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła
ona przestępstwo, a ponadto zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się
tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa. Uprawnienie powyższe
przysługuje Policji również jeżeli
nie można ustalić tożsamości tej
osoby albo istnieją przesłanki do
przeprowadzenia postępowania
w trybie przyspieszonym.

Nadto, Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że
popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby
wspólnie zamieszkującej, a zachodzi
obawa, że ponownie popełni takie
przestępstwo, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

Wyżej przy toczona regulacja, wynikająca z art. 244 kpk,
wymienia przesłanki stosowania
zatrzymania. Jeżeli zatem nie jest
spełniona którakolwiek z nich to
dokonane zatrzymanie nie znajduje
oparcia w przepisach prawa. Tytu-

łem przykładu: jeżeli istnieje przypuszczenie, że dana osoba popełniła
przestępstwo, a nie zachodzi obawa
zatarcia śladów i można ustalić jej
tożsamość to dokonanie zatrzymania w takim przypadku uzasadnia
późniejsze przyznanie odszkodowania przez sąd.

Na korzyść osób niesłusznie zatrzymanych działa regulacja prawna
zgodnie z którą zatrzymanego
należy natychmiast poinformować
o jego przyczynach, które muszą
następnie znaleźć odzwierciedlenie
w protokole. Osoba zatrzymująca
musi tam podać swe dane i funkcję
jak również dane zatrzymywanego albo jego rysopis. Należy podać
dzień, godzinę, miejsce zatrzymania
ze wskazaniem o jakie przestępstwo
podejrzewa się zatrzymywanego.
Należy także wskazać składane
przez zatrzymanego oświadczenia
oraz zaznaczyć udzielenie mu informacji o przysługujących prawach.
Odpis takiego protokołu należy
doręczyć zatrzymanemu.
Ponadto, zatrzymujący ma obowiązek pouczyć nas o przysługujących prawach w tym o prawie do
skorzystania z pomocy adwokata.
Zatrzymanemu należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie kontaktu
z obrońcą, a także bezpośrednią
z nim rozmowę. W takiej sytuacji
upoważnienia do obrony może

również udzielić pisemnie osoba
najbliższa zatrzymanemu. Pozostałe istotne prawa zatrzymanego
to przede wszystkim prawo dostępu
do pierwszej pomocy medycznej.

O zatrzymaniu Policja ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić
prokuratora, który – o ile istnieją
dalsze podstawy – może złożyć do
sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Przekazanie zatrzymanego do dyspozycji
sądu jest momentem który wydłuża
czasokres stosowanego zatrzymania
z możliwych 48 godzin do maksymalnie już 72 godzin.

Jak wskazałem na wstępie, zatrzymanemu przysługuje zażalenie do
sądu w którym możemy domagać
się zbadania zasadności, legalności
oraz prawidłowości zatrzymania.
Skarga przekazywana jest sądowi
niezwłocznie, który również niezwłocznie ją rozpoznaje. W razie
uznania bezzasadności lub nielegalności zatrzymania sąd zarządza
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. W dalszej kolejności osoba
taka może domagać się zadośćuczynienia o którym szerzej w kolejnych
moich publikacjach.

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.

vv Michał Pasternak

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”.

600 424 117
www.mobioos.pl
AGENCJA REKLAMOWA
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biuro@mobioos.pl

Kreacja marki
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
Strony WWW
Druk
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Wszystkim naszym Czytelnikom,
Klientom i Współpracownikom
składamy najserdeczniejsze życzenia
magicznych chwil
spędzonych z rodziną
przy Wigilijnym stole,
ciepła, harmonii i odpoczynku,
a w nadchodzącym roku
- zdrowia, spełnienia marzeń,
powodzenia w realizacji
wszelkich planów oraz
wyłącznie dobrych,
słonecznych dni...
Ze świątecznymi
pozdrowieniami
Redakcja

KĄCIK KULINARNY

PIEROGI Z SUSKĄ SECHLOŃSKĄ I ORZECHAMI – NA WIGILIĘ,
A NA SYLWESTRA - TARTA Z SEREM ROKPOL I SZPINAKIEM
Przepis zamieszczamy ponownie, na specjalną
prośbę Czytelników :)

Tarta z serem rokpol i szpinakiem, to tarta którą ostatnio zabrałam na imprezę do znajomych
i ... zniknęła w ciągu chwili. Przepis jest prosty,
więc zachęcam Was do jej przyrządzenia np. na
imprezę sylwestrową z przyjaciółmi...

PIEROGI Z SUSKĄ
SECHLOŃSKĄ I ORZECHAMI
Ciasto na pierogi
• 1 kg mąki
• 3 jajka
• 2 szklanki wrzątku
Mąkę wysypujemy na blat, robimy dołek, wbijamy
jajka i dodajemy wodę porcjami i zagniatamy
ciasto.

TARTA Z SEREM ROKPOL
I BOCZKIEM

Ciasto na pierogi
• 1 kg mąki
• 3 jajka
• 2 szklanki wrzątku
Farsz
• suska sechlońska bez pestki 0,5 k (suska sechlońska to śliwka wędzona, możecie ją kupić
np. w sklepach Alma)
• orzechy włoskie 20 dkg
• orzechy laskowe 10 dkg
• łyżeczka cynamonu
• łyżeczka mielonych goździków
• 2 łyżki cukru brązowego
• 0,25 ml miodu lipowego
• 0,25 ml ciepłej wody
Miodowa śmietana
• śmietana 18%
• 0,25 ml miodu lipowego
Do ewentualnego przysmażenia
• masło klarowane
Na początek zabieramy się za śliwki, przesypujemy
je do miski. Miód rozpuszczamy w ciepłej wodzie

i zalewamy nim śliwki – odstawiamy – ja odstawiłam na całą noc.
Orzechy mielimy i mieszamy z cynamonem, goździkami i cukrem brązowym. Odstawiamy. Śmietanę mieszamy z miodem – ja za pomocą miksera
i odstawiamy.
Śliwki wyciągamy z wody i faszerujemy orzechami.
Odkładamy na talerz.
Rozwałkowujemy ciasto, na takie krążki, żeby zmieścić w środku śliwkę. Sklejamy pierogi, gotujemy je
w osolonej delikatnie wodzie. Możemy je podawać
tak, lub przysmażyć na maśle klarowanym. Podajemy
z miodową śmietaną.

•
•
•
•
•

Ciasto
25 dkg mąki
12,5 dkg masła
1 jajko
1/2 łyżeczka soli
40 ml zimnej wody

•
•
•
•
•

Farsz
25 dkg sera rokpol
200 ml śmietany 18%
2 jajka
10 plasterków boczku
2 kulki rozmrożonego szpinaku

Zaczynamy od ciasta – mąkę, drobno pokrojone masło, 1
jajko oraz sól umieszczamy albo na stolnicy, albo w misce
miksera – ja wybrałam mikser – włączyłam go, a on
wyrobił za mnie całe ciasto, gdy z podanych składników
zacznie się robić coś na kształt kruszonki, dodajemy wodę
i jeszcze pozwalamy mikserowi wszystko ugnieść. Gotowe
ciasto przekładamy do foliowego worka i wkładamy do
lodówki na 30 minut. Po tym czasie wyciągamy ciasto,
rozwałkowujemy i wykładamy nim formę na tartę. Ciasto nakłuwamy, przykrywamy papierem do pieczenia
i obciążamy np. suchym grochem.
Wkładamy ciasto do rozgrzanego do 180C piekarnika na
20 minut. Gdy ciasto się piecze, przygotowujemy farsz.

Śmietanę mieszamy w misce z jajkami, dodajemy 10 dkg
sera i mieszamy. Boczek kroimy na mniejsze kawałki.
Na upieczony spód wylewamy delikatnie śmietanę,
układamy na niej szpinak, boczek i posypujemy serem,
a z góry doprawiamy pieprzem (soli nie trzeba, bo słony
jest ser). Pieczemy około 25 minut w piekarniku i gotowe.
Smacznego!

vv Ulla Pałka

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

Szanowni Państwo, Czytelnicy mojej rubryki! Święta już za pasem, czas szaleństwa zaraz nas ogarnie, ale nie dajmy się mu.
Spędźmy te święta powoli, w rodzinnym gronie. Spokojnie odpocznijmy i nabierzmy sił na przyszły rok. Tego Państwu i sobie życzę. Pozdrawiam serdecznie.
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II GRAND PRIX POLSKI W TENISIE STOŁOWYM
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FINAŁ PUCHARU POLSKI IAIDO

II Grand Prix Polski w Tenisie Stołowym zgromadziło w hali OSiR II przy ul. Blanowskiej
40, najlepsze Seniorki i najlepszych Seniorów z całej Polski.

10-11.12.2016 r. W hali OSiR III (wymiennik) przy ul. Piłsudskiego 73a odbył się Finał Pucharu Polski Iaido.
W Zawierciu iaidoka z całej Polski spotkali się na zgrupowaniu koryu i ostatnim w tym roku turnieju z cyklu PPI.

W pierwszym dniu rozegrany
został turniej eliminacyjny, z którego dwie najlepsze zawodniczki
oraz dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy kwalifikowało się do turnieju grupowego.
W sobotę został rozegrany turniej
grupowy, a w niedzielę półfinały
i finały. Przez trzy dni można było
obserwować zmagania Seniorek
i Seniorów.

W trzech grupach które objął finał
wygrali kolejno:
• Mudan - Nidan:
Agnieszka Krawczyk, WSK
• Sandan: Tomasz Gabrusewicz,
Meishinkan
• Yondan:
Adam Bieniak, WSK Warszawa

II Grand Prix Polski w Tenisie Stołowym zakończyło się zwycięstwem
Magdaleny Sikorskiej (KU AZS
AJD Częstochowa) i Piotra Chodorskiego (LKS ODRA Głoska).
W klasyfikacji końcowej kategorii seniorek Magdalena Sikorska
wyprzedziła: Natalię Bajor (KU
AZS UE Wrocław), Klaudię
Kusińską (GLKS Nadarzyn) oraz
Roksanę Załomską (KU AZS AJD
Częstochowa).

Wśród seniorów natomiast wyższość Piotra Chodorskiego musieli
uznać sklasyfikowani na kolejnych
miejscach: Marek Badowski (KS
GWIAZDA Bydgoszcz), Jakub
Folwarski (MKS POGOŃ Siedlce)
i Michał Bańkosz (LKS ODRA
Głoska).
Polski Związek Tenisa Stołowego,
Urząd Miejski w Zawierciu, Ośro-

dek Sportu i Rekreacji w Zawierciu,
Śląski Związek Tenisa Stołowego
oraz KS VIRET CMC Zawiercie byli organizatorami II Grand
Prix Polski Seniorów w tenisie
stołowym.

vv http://www.osir.net.pl/

III KOLEJKA ZAWIERCIAŃSKA AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI

W niedzielę 11.12.2016 odbyłą się
trzecia kolejka Zawierciańskiej
Amatorskiej Ligi Siatkówki. Była to
ostatnia kolejka w tym roku przed
przerwą świąteczno-noworoczną.
W tej kolejce pauzowała drużyna Jak
Chcesz. Wyniki III kolejki:

Natomiast ze względu na identyczną ilość
zgromadzonych w trakcie poprzednich
turniejów punktów w ostatnim pojedynku, o puchar, zmierzyli się Agnieszka
i Tomek. Po zaciętej walce puchar utrzymała Agnieszka Krawczyk z Wrocławskiego Stowarzyszenia Kendo. To jej
drugi z rzędu tytuł, gratulujemy!
Zdjęcie użytkownika Polski Związek
Kendo.

vv http://www.osir.net.pl/

MIKOŁAJKOWE PŁYWANIE

Na terenie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu odbył
się „Mikołajkowe pływanie”.
W wydarzeniu wzięło udział
ponad 100 dzieci ze szkół podstawowych, w tym najmłodsi
mieszkańcy osiedla Stary Rynek
wraz z opiekunami. Wszystkie
dzieci zostały obdarowane prezentami, zaś zwycięzcom zawodów nagrody wręczył prezydent
Witold Grim.

BLUE TEAM JARTER ŻARKI KS TRIUMF NAKŁO ŚLĄSKIE
25:12,25:19/2:0

Organizatorami pływackiego
turnieju byli: Stowarzyszenie
Rozwój Integracja Bezpieczeństwo, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Program Aktywności
Lokalnej.

ATLETAS - ELHURT HOTEL
FAJKIER 21:25, 20:25/0:2

DUNIK - GWOŹDZIE KASTORAMY 20:25,25:16,12:15/1:2

Zapraszamy po nowym roku 8 stycznia na kolejną kolejkę ZALS.

vv http://www.osir.net.pl/

vv http://www.osir.net.pl/

Świąt jak się patrzy

życzy
Zawiercie, ul. 3 Maja 15 (obok salonu Orange) tel. 500-200-941 www.synoptykzawiercie.pl
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Reklamy

POLICJA

WYPADEK DROGOWY NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 794

DLACZEGO WARTO
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

12.12.2016 r. SZCZEKOCINY. Policjanci z Zawiercia wyjaśniają dokładny przebieg wypadku drogowego na drodze wojewódzkiej nr 794. Kierujący fiatem potrącił 27-letniego rowerzystę. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń, mężczyzna
zmarł. Kierowca osobówki był trzeźwy.
Do tragicznego w skutkach wypadku
doszło ok. godz.18.00 w miejscowości Biała Błotna. Ze wstępnych
ustaleń policjantów drogówki
wynika, że kierujący Fiatem Albea,
jadąc w kierunku Pradeł, potrącił
rowerzystę. Mężczyzna zatrzymał
się, zadzwonił na policję i udzielił
pierwszej pomocy rannemu. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń
26-letni mieszkaniec gminy Irządze
zmarł. Rowerzysta był ubrany na
ciemno i jechał na nieoświetlonym
rowerze, wyposażonym jedynie
w mały odblask na błotniku. W czasie wypadku padał deszcz. Ponadto
światła nadjeżdżających z przeciwka samochodów mogły ograniczyć

widoczność kierowcy Fiata.
Rowerzyści tak jak inni uczestnicy
ruchu drogowego muszą stosować
się do obowiązujących przepisów
prawa. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami rower - jako pojazd
uczestniczący w ruchu drogowym
powinien być wyposażony w:
światło przednie barwy białej lub
żółtej selektywnej, czerwone światło z tyłu, które może być migające,
co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny
sygnał ostrzegawczy.
Zawierciańscy policjanci apelują
o ostrożność i przestrzeganie prze-

pisów przez wszystkich użytkowników dróg. Zarówno kierowcy, jak
i rowerzyści powinni bezwzględnie korzystać z pojazdów wyposażonych w sprawne oświetlenie.

Dodatkowo piesi i rowerzyści
mogą założyć kamizelki odblaskowe, które znacznie zwiększają
widoczność niechronionych użytkowników dróg.

• 10 LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU PRASOWYM
• 20 TYS. GAZET NA KAŻDE WYDANIE
• ZASIĘG NASZEGO KOLPORTAŻU:
Biskupice, Chruszczobród, Ciągowice, Dzibice,
Dzwono-Sierbowice, Dzwonowice, Fugasówka,
Irządze, Kiełkowice, Kostkowice, Kroczyce,
Lgota Murowana, Łazy, Niegowonice, Ogrodzieniec,
Parkoszowice, Pilica, Podlesice, Podzamcze, Poręba,
Pradło, Rokitno Szlacheckie, Rudniki, Siedliszowice,
Sierbowice, Smoleń , Sokolniki, Turza, Włodowice,
Zawada Pilicka, Zawiercie, Zarzecze, Złożeniec.
• MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA
REKLAMY O POWIAT OLKUSKI
I 5 PODKRAKOWSKICH GMIN
• NASZ ŁĄCZNY NAKŁAD TO 50 TYS.!!!
• ATRAKCYJNE CENY I RABATY!

KRONIKA POLICYJNA

• DARMOWY PROJEKT GRAFICZNY
• REKLAMA JUŻ OD 45 ZŁ

 698 805 242
 510 190 038
 gwarekzawiercianski@wp.pl

BALUSTRADY I OGRODZENIA
ZE STALI NIERDZEWNEJ

• 19.12.2016 r. ZAWIERCIE.
Nawet na 5 lat mogą trafić do więzienia dwaj mieszkańcy Zawiercia,
podejrzani o kradzież kilkudziesięciu sklepowych wózków. Młodzi mężczyźni zabierali również zmagazynowaną przed sklepem makulaturę.
W sobotę zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Teraz policjanci ustalają
gdzie sprzedawali łup. Policjanci z wydziału kryminalnego zawierciańskiej
komendy ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież
sklepowych wózków i zmagazynowanej makulatury. Do kradzieży doszło
w okresie od września do grudnia br. przed jednym ze sklepów przy ul.
Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Złodzieje skradli z w tym czasie 38 metalowych wózków na zakupy i 20 paczek makulatury o wartości
około 27 tys. złotych. Zatrzymani to 20 i 23-letni mieszkańcy Zawiercia.
Wcześniej popełniali już podobne przestępstwa. Usłyszeli już zarzuty i
przyznali się do popełnionych przestępstw. Aktualnie śledczy ustalają, do
kogo trafiły skradzione przedmioty. Przypominamy, że sprawcy kradzieży
oraz osobie która nabywa przedmioty pochodzące z przestępstwa grozi
podobna kara.
• 18.12.2016 godz. 00:00, ŻARNOWIEC, Łany Wielkie.
Policjanci z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu poszukują sprawcy włamania do pomieszczenia warsztatowo – gospodarczego. Do zdarzenia doszło
w nocy z 17 na 18 grudnia br. na terenie prywatnej posesji w miejscowości Łany Wielkie. Włamywacz skradł: elektryczną spawarkę koloru żółtego,
szlifierkę kątową marki Bosch oraz noże do gwintownicy. Wartość strat
wyniosła około 1000 złotych.
Policjanci z Ogrodzieńca proszą o przekazanie każdej informacji mogącej
pomóc w ustaleniu sprawcy włamania, jak również miejsca ukrycia łupu
lub oferowania go do sprzedaży. Wszelkie informacje należy kierować
pod nr tel. (32) 67 29 710 lub (32) 67 38 255. W tym celu można również
skorzystać formularza „Powiadom nas”. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość.
• 17.12.2016 godz. 11:20, ZAWIERCIE, ul. Wiejska.
W sobotę na ul. Wiejskiej w Łazach doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem marki Kia Sportage
nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył jadącego przed nim
dostawczego Volkswagena. Kierowca transportera po udzieleniu pomocy
medycznej został zwolniony do domu. Przeprowadzone badanie wykazało, że obaj uczestnicy zdarzenia drogowego byli trzeźwi. Mundurowi
zatrzymali dowody rejestracyjne uszkodzonych pojazdów i skierowali do
sądu wniosek o ukaranie sprawcy kolizji.

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.pl

gwarekzawiercianski@wp.pl

• 12.12.2016 godz. 11:20, CHRUSZCZOBRÓD, ul. Bolesława Prusa.
Wczoraj policjanci z Komisariatu Policji w Łazach otrzymali zgłoszenie o
ujawnieniu elementów szkieletu ludzkiego. Kierownik robót ziemnych
poinformował, że w trakcie prac przy lokalnej drodze w Chruszczobrodzie
zostały wykopane stare szczątki szkieletu ludzkiego. Na miejsce znaleziska przyjechał Prokurator. Wszystkie szczątki zostały zabezpieczone do
dalszych badań. Najprawdopodobniej są to elementy szkieletu ludzkiego
pochodzące z XIX wieku.
• 11.12.2016 godz. 16:00, KROCZYCE, ul. 22 Lipca.
Policjanci ze Szczekocin poszukują sprawcy, który dokonał włamania do
domu jednorodzinnego przy ul. 22 Lipca w Kroczycach. Do przestępstwa
doszło w dniu 11 grudnia 2016 roku pomiędzy godz. 16.00 a 17.40. Włamywacz po przedostaniu do wnętrza budynku, skradł pieniądze i złotą
biżuterię. Łączna suma strat wyniosła ponad 6 tys. złotych.
Policjanci proszą o przekazanie każdej informacji mogącej pomóc w ustaleniu sprawcy włamania, jak również miejsca ukrycia łupu lub oferowania
go do sprzedaży. Wszelkie informacje należy kierować do policjantów z
Komisariatu Policji w Szczekocinach tel:(34) 34 59 510 lub Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu tel. 32 6738 255. W tym celu można również
skorzystać formularza „Powiadom nas” zamieszczonego na naszej stronie
internetowej.
• 10.12.2016 godz. 20:50, SZCZEKOCINY, ul. Krakowska
Policjanci z Komisariatu Policji w Szczekocinach zatrzymali 48-letniego
mężczyznę, który kierował Oplem Vectra w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie ponda 3,5 promila alkoholu. Sprawdzenie w policyjnych bazach wykazało, że mieszkaniec Szczekocin złamał również sądowy zakaz kierowania pojazdami.
Teraz pijanemu kierowcy grozi 3-letni pobyt w więzieniu, wysoka grzywna
oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości 10 tys. złotych.

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

• 15.12.2016 godz. 10:00, ZAWIERCIE, ul. M. Niedziałkowskiego.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP w Zawierciu zatrzymali 50-letniego mieszkańca Szczekocin podejrzanego o kradzież torebki. Do przestępstwa doszło na terenie przychodni zdrowia. Poszkodowana to 40-letnia
zawiercianka. Sprawca wykorzystał nieuwagę kobiety i skradł pozostawioną na ławeczce torebkę. Wewnątrz znajdowały się dokumenty osobiste i
pieniądze. Policjanci odzyskali skradzione mienie. Mężczyzna usłyszał już
zarzut. Wcześniej popełniał podobne przestępstwa. Za kradzież grozi mu
do 5 lat więzienia.

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia Sosnowiec.

"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.

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

KINO
vv „ŁOTR 1: GWIEZDNE WOJNY - HISTORIE”
USA, przygodowy/ Sci-Fi, 133 min, od 12 lat
• 15.12.2016 r. godz. 19.30 dubbing 3D
• 16-18.12. 2016 r. godz. 14.30 (dubbing, 2D),
17.00 (dubbing, 3D) i 19.45 (dubbing, 2D)
• 19.12. 2016 r. godz. 19.00 (dubbing, 3D)
• 20-23.12.2016 r. godz. 17.00 (dubbing, 3D)
i 19.45 (dubbing, 2D)
• 26-30.12 2016 r. godz. 17.00 (dubbing, 3D)
i 19.45 (dubbing, 2D)
• 31.12. 2016 r. godz. 17.00 (dubbing, 2D)
• 2-4.01. 2016 r.. godz. 17.00 (dubbing, 3D) i 19.45(napisy, 2D)
Cena biletu: pt – nd: 19 zł i 17 zł, pon-czw: 17 zł i 15 zł (3D),
pt-nd: 15 zł i 13 zł, pon-czw: 14 zł i 12 zł (2D)

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

www.ogrodzeniaarmet.pl

• Ogrodzenia • Bramy
• Balustrady • Gabiony • Automatyka •

IMPREZY

PRODUCENT

BLACHY
WARTO PRZECZYTAĆ
„ANDUMÊNIA” autor: Monika Glibowska
Fantastyka.

Legenda Andumênii głosi, że generałowie powstaną, gdy ojczyzna będzie w potrzebie… Kraj jest na skraju kolejnej wojny
i bankructwa. Władczyni Andumênii decyduje się wybudzić
po 120 latach skrzydlatych generałów armii, uśpionych po
wielkiej bitwie z Zineanem mocą niezwykłego zaklęcia.
Dwór wrze od plotek, wewnętrznych zdrad oraz walk o
władzę. May Verteri, najpotężniejsza z przebudzonych i ulubienica poprzedniej przywódczyni, oskarżana jest o śmierć
zwierzchniczki. Piękna i charyzmatyczna „Krwawa” generał

nie pamięta wydarzeń z ostatniej wojny. May knuje własną
intrygę, potajemnie gromadząc księgi ze starożytną magią i
rozwijając moc. Losy Andumênii spoczywają w niepewnych
rękach, a zagrożenie może przyjść z najmniej spodziewanej
strony…
Powieść laureatki I edycji konkursu „Czwarta
Strona Fantastyki” została doceniona przez
jury za rewelacyjną kompozycję, świetnie
przemyślane intrygi i język godny światowych
bestsellerów.

„POD SKRZYDŁAMI MIŁOŚCI” autor: Izabela M. Krasińska
Powieść obyczajowa.
Marty świat legł w gruzach. Gdy uświadomiła sobie, że
związek, w którym tkwi od lat, nie ma szansy na przyszłość, omal nie zginęła. Jej samochód uderzył w drzewo. Ale choć otarła się o śmierć, tak naprawdę zyskała
nowe życie…
Między dziewczyną a strażakiem, który wyciągnął ją z
wraku auta, zaczyna rodzić się uczucie. Niestety miłość
czasami nie wystarcza…

Co robić, gdy los rzuca kłody pod nogi, a z pozoru najlepsze rozwiązania nie są spełnieniem marzeń? Czy
Marta znajdzie w sobie siły, by zaufać w pełni?
Pod skrzydłami miłości to niezwykła opowieść o poszukiwaniu szczęścia i własnej drogi oraz o tym, że
niespodziewanie na ratunek może nam zostać zesłany
prawdziwy anioł…

„NIEBEZPIECZNA GRA” autor: Joanna Opiat-Bojarska
Kryminał.

Mężczyzna w ciężkim stanie trafia do łódzkiego szpitala.
Nie pamięta, jak się nazywa ani co się stało. Powtarza tylko
imię Aleksandry Wilk.
Poznańska psycholog na prośbę znajomego lekarza przyjeżdża pomóc pacjentowi. Jednak nie tylko ona usiłuje dociec,
kim jest tajemniczy NN i dlaczego wzywa Aleksandrę…
Legendarna aktorka przed laty została brutalnie zabita we
własnym domu. Mordercy nie odnaleziono, śledztwo dawno
zamknięto, a akta kurzą się w policyjnym archiwum. Ten,

kto ją zabił, dziś wciąż jest na wolności.
Czy uda się powiązać te sprawy, odkryć prawdę, uniknąć
niebezpieczeństwa?
Kiedy od rozwiązania sprawy dzielą sekundy, nie ma czasu
na logiczne myślenie, a górę bierze instynkt… Nowe, sensacyjne rozdanie Joanny Opiat-Bojarskiej!
Dynamiczna i wciągająca. Opiat-Bojarska w
szczytowej formie! - Katarzyna Puzyńska

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

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

dr n.med. Joanna Zappa-Gawłowska
Specjalista chirurgii stomatologicznej

• Zabiegi również w sedacji wziewnej
(podtlenek azotu tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
• Finansowanie zabiegów medycznych
możliwe w systemie ratalnym
Zapraszamy:
poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22
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Reklamy

HOSTEL CMC Putex Sp. z o.o.

Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT

Luksusowe
APARTAMENTY

STYPYzł
od 30

BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU
WIELU RADOSNYCH CHWIL,
ODPOCZYNKU PRZY RODZINNYM STOLE

1 i 2 pokojowe

ORAZ DUŻO POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU

WiFi, TV, Łazienka, Parking, Śniadania

CMC Putex Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie,
ul. Paderewskiego 61
tel. 695 107 115,
32 67 15 610
www.putex.pl

PRYWATNYM I ZAWODOWYM

Organizacja imprez okolicznościowych
z tradycyjną, domową kuchnią

ŻYCZĄ

Cmentarz Paraﬁalny
Kościół
Warty

ul. Paderewskiego

ZARZĄD I PRACOWNICY

Centrum

Hostel

CMC PUTEX SP. Z O.O.

SP nr 5

Wszystkim naszym Klientom i Współpracownikom
pragniemy złożyć serdeczne życzenia pełnych spokoju,
ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku.
Zapraszamy do
zamówień świątecznych i sylwestrowych wypieków
oraz do naszych cukierni po wyśmienite ciasta.

SPRZEDAŻ
WĘGLA

• Orzech I
• Orzech II
• Kostka
• Groszek
• Ekogroszek
• Miał

tel. 728 122 613

POKRYCIA DACHOWE
BLACHY, GONTY Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ!!!

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

tel. 601 464 046

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
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

tel. 32 646 62 84

