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ZAWIERCIAŃSCY
POLICJANCI URATOWALI
32-LATKA

CHszki 69A
A
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Policjanci z Zawiercia uratowali desperata,
który chciał odebrać sobie życie. Mundurowi udaremnili samobójczą próbę 32-latka,
sprowadzając go z dachu wielopiętrowego
budynku. Dzięki szybkiej reakcji nie doszło
do tragedii, a mężczyzna trafił do szpitala.
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Policja

• Orzech I
• Orzech II
• Kostka
SPRZEDAŻ • Groszek
WĘGLA
• Ekogroszek
tel. 728 122 613 • Miał

tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
PŁYTA OSB
Tel. 606-139-619

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

SKLEP ZE ZDROWĄ
ŻYWNOŚCIĄ

Zawiercie, ul.Pilsudskiego 91/100
(obok ryneczku)
,

502 897 099

ZNAJDZ NAS NA:

Naturalnie Dobre
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ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)
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Informacje

DZIAŁAMY DALEJ. JAK? ECO – LOKALNIE II!
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
Jedno się kończy, drugie się zaczyna! Wystartował projekt „Eco - Lokalnie II”, dzięki
Centrum Rozwoju Lokalnego zrealizuje kolejne 17 inicjatyw w różnych gmiDO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH któremu
nach. Gmina Zawiercie – start. Dbamy o dzieci!

Zarząd Województwa Śląskiego skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały
antysmogowej. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 6 lutego 2017 roku, w formie
pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029
Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: srodowisko@slaskie.pl.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 6 lutego 2017 roku, w formie pisemnej na adres Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037
Katowice bądź ustnie w siedzibie
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta
24, 40-029 Katowice (w godzinach
pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: srodowisko@slaskie.pl.
Treść dokumentu, wraz z uzasadnieniem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego.
Formuła konsultacji jest otwarta.
Mogą w nich uczestniczyć m.in.
mieszkańcy województwa, organizacje pozarządowe, samorządy
lokalne oraz administracja rządowa, instytucje oraz środowiska
naukowe i związki wyznaniowe.

Po zakończeniu konsultacji projekt
zostanie skierowany do opiniowania przez samorządy lokalne,
następnie rozpoczną się konsultacje
z organizacjami pozarządowymi.
Dopiero po zakończeniu tych
wszystkich etapów dokument trafi
pod obrady Sejmiku.

Przypomnijmy: przyjęty niedawno przez Zarząd Województwa
projekt zakłada trzy daty graniczne wymiany starych kotłów
w zależności od ich wieku. Użytkownicy urządzeń powyżej 10 lat
od daty produkcji będą je musieli
wymienić na klasę 5 do końca 2021
roku. Ci, którzy użytkują kotły
5-10 lat, powinni uczynić to do
końca 2023 roku, a użytkownicy
najmłodszych kotłów mają czas
do końca 2025 roku. Na rynku są
stosowane również kotły klasy 3
i 4 – w ich przypadku graniczną
datę obowiązkowej wymiany na
klasę 5 wydłużono do końca roku
2027. Co istotne, każdy, kto buduje
nowy dom i zamierza ogrzewać go
węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować od razu kocioł
klasy 5.Ta regulacja będzie miała
zastosowanie po 12 miesiącach
od dnia wejścia w życie uchwały
antysmogowej.

Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma spowodować natomiast stosowanie
odpowiednich jakościowo paliw
stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych. Po zakończeniu
konsultacji projekt uchwały antysmogowej ma zostać skierowany
pod obrady Sejmiku. Ma ona zostać
przyjęta przez radnych wojewódzkich przed następnym sezonem
grzewczym.
Szczegóły dotyczące konsultacji
dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przypominamy również o konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XVI/141/15 Rady
Miejskiej w Zawierciu z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji osobom
fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne
Wśród najważniejszych założeń służące ochronie środowiska – więuchwały antysmogowej, znajduje cej konsultacjach można przeczysię wprowadzenie od 1 września tać na Informatycznej Platformie
2017 roku zakazu używania paliw, Konsultacji Społecznych Urzędu
których stosowanie powoduje Miejskiego w Zawierciu.
wysoką emisję trujących substancji
do atmosfery, czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów
vv www.zawiercie.eu
oraz wilgotnego drewna.

Troska o dziecko jest pierwszym
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka (św.
JP II) – jak możemy zatroszczyć
się o przedszkolaków? Stwarzając
im warunki do zabawy i nauki!
W okolicach kwietnia bieżącego
roku, Centrum Rozwoju Lokalnego,
zadba o najmłodszych, w ramach
inicjatywy „Eco – lokalni II” Magiczny ogródek "Słoneczek".
Teren Przedszkola nr 1 w Zawierciu
jest bardzo rozległy, niestety zaopatrzony jedynie w sprzęt rekreacyjno
– sportowy. Brakuje miejsca, gdzie
dzieci mogłyby swobodnie pobawić
się na wolnym powietrzu w przyjemnym otoczeniu.

Ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowany jest zakup
roślin, drzew i krzewów rodzimych,
ziemi ogrodniczej i kory. Dodatkowo zostaną zakupione tablice
informacyjno – edukacyjne. Zagospodarowany teren będzie wykorzystywany do edukacji przyrodniczej
i ekologicznej dzieci i mieszkańców.

Przyroda nie obroni się sama…
Pomoż emy? Ocz y w iście! Od
stycznia 2017 roku rozpoczyna
się inicjatywa w ramach programu
„Eco – lokalnie II”. Teren objęty
aktywnością to plac wokół kościoła
w Skarżycach. Działania podzielone
zostały na dwa pierwsze kwartały
roku. Zakup niezbędnych przyborów oraz opłaty związane z usługami
dofinansowane zostaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Pierwszy etap będzie polegać na
wykonaniu cięć pielęgnacyjnych,

usunięciu posuszu, odciążaniu niektórych fragmentów koron drzew,
usunięciu gałęzi nadłamanych a co
za tym idzie - zagrażających.

W drugim kwartale inicjaty wa
będzie poszerzona o posadzenie
nowych rodzimych roślin. Spowoduje to oży wienie pust ych
przestrzeni. Rośliny te wzbogacą
środowisko naturalne i wpiszą się
w naturalny krajobraz. Od tego, co
robimy dziś, zależy w jakim stopniu przyszłe pokolenia będą mogły
czerpać korzyści z otaczającej nas
przyrody.
O przyrodę należy także zadbać
w inny sposób. Mowa tutaj o na
zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń
powstających w procesie produkcji
energii elektrycznej.

czeń powstających w procesie produkcji energii elektrycznej. Miejscem aktywności był Zespół Szkół
Gimnazjum nr 6 SP 13 w Zawierciu
– Kromołowie. W ramach inicjatywy wymieniono oprawy oświetleniowe LED oraz przewody kablowe.
Spotkaliśmy się z wielką chęcią pomocy rodziców uczniów
w demontażu starych lamp w placówce. Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne informowali lokalnych
mieszkańców o tym jak ważny jest
energooszczędny tryb życia.
vv www.zawiercie.eu

Dzięki dofinansowaniu projektu
przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w końcu roku 2016, możliwa była
realizacja przedsięwzięcia związana
ze zmniejszeniem ilości zanieczysz-

V KOLEJKA ZAWIERCIAŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI
W niedzielę 22.01.2017 r. odbyła się piąta kolejka Zawierciańskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. W tej kolejce pierwsza drużyna ligi Elhurt Hotel Fajkier pauzowała co skrzętnie
wykorzystała drużyna Atletas wskakując na fotel lidera.
ATLETAS - KS TRIUMF NAKŁO ŚLĄSKIE 25:17, 26:24 / 2:0
DUNIK - BLUE TEAM JARTER ŻARKI
21:25, 15:25 / 0:2
JAK CHCESZ - GWOŹDZIE KASTORAMY 22:25, 20:25 / 0:2
pauza - ELHURT HOTEL FAJKIER.
Zapraszamy 12 lutego na kolejną kolejkę ZALS.

XXVII MISTRZOSTWA
POLSKI OLDBOJÓW W
HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
Organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Zawierciu odbędą się w dniach 4 i 5 luty 2017 roku
w Zawierciu w hali widowiskowo-sportowej OSiR
przy ul. Blanowskiej 40, oraz hali sportowej przy I
LO im. Stefana Żeromskiego. Patronat nad Mistrzostwami objęli: Polski Związek Piłki Nożnej, Starosta
Zawierciański oraz Prezydent Miasta Zawiercia.
W turnieju wezmą udział 22 drużyny z czego 20
drużyn będzie reprezentowało poszczególne piłkarskie związki sportowe w Polsce jak i piłkarskie
kluby sportowe, natomiast dwie pozostałe to aktualny Mistrz Polski Pogoń Szczecin oraz gospodarz
mistrzostw Warta Zawiercie. Wstęp wolny - serdecznie Państwa zapraszamy do kibicowania.
vv www.osir.net.pl

vv www.osir.net.pl

OFF-ROAD LEDTRENDS ICE CHALLENGE

4 lutego 2017 w Kamieniołomie Niegowonice odbędzie się druga odsłona
OFF-ROAD LEDTRENDS ICE CHALLENGE, imprezy organizowanej przez znane
z organizacji cyklu Poland Trophy firmy: EUROFORUM oraz AB EVENT.

Uczestnicy startują w rajdzie w jednej z trzech klas, których trudność
dostosowana zostanie do stopnia
zmodyfikowania samochodu:
Klasa SERYJNY WYCZYN –
zawodnicy ścigać się będą na wyznaczonej przy pomocy taśm trasie, która zostanie w całości oddzielona od
trasy klas WYCZYN i EXTREM
ELEKTRYK. W tej klasie poziom
trudności opisany jest jako lekki.
Zwycięży załoga, która pokona największą ilość okrążeń. Dopuszczone
samochody lekko zmodyfikowane
z jedną wyciągarką elektryczną.
Klasa WYCZYN – trasa do poko-

nania wg road book’a z zaznaczonymi PKP’ami oraz jednym czasowym OS’em. Poziom trudności
trasy: ciężki! Zwycięży załoga, która
zdobędzie największą ilość PKP’ów
i pokona OS w najkrótszym czasie.
Dopuszczone samochody z wszelkimi możliwymi modyfikacjami
przy jednoczesnym zakazie użycia
wyciągarki!!
Klasa EXTREME ELEKTRYK
– trasa do pokonania wg road
book’a z zaznaczonymi PKP’ami
oraz jednym czasowym OS’em.
Poziom trudności trasy: ciężki!
Zwycięży załoga, która zdobędzie

największą ilość PKP’ów i pokona
OS w najkrótszym czasie. Dopuszczone samochody z wszelkimi możliwymi modyfikacjami z możliwością użycia wyciągarki elektrycznej.
OFF-ROAD LEDTRENDS
ICE CHALLENGE będzie łączył
w sobie znane z Przeprawowych
Mistrzostw H6 przeprawowe ściganie w obrębie wytaśmowanej
pętli (klasa Seryjny Wyczyn), ze
znanymi chociażby z tras Poland
Trophy, PKP’ami (dla klas Wyczyn
i Extreme Elektryk).
vv M.K. - MOK ŁAZY
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NIEKTÓRE „ZIMOWE” PROBLEMY PRAWNE – GDZIE SZUKAĆ WINNEGO?
Na zewnątrz coraz zimniej - pojawił się śnieg i lód, a w związku z tym spowodowane ich działaniem nieszczęśliwe zdarzenia, którym towarzyszy szereg
niełatwych do rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, dotyczących zarówno
prawa administracyjnego, cywilnego, a nawet… karnego.
Niestety, tak naprawdę wszystko zależy
od miejsca i okoliczności zdarzenia,
a każdy przypadek jest indywidualny. W zależności bowiem od tego
czy konkretny wypadek miał miejsce
przed blokiem czy na posesji, na drodze
czy na chodniku, na terenie budowy,
a może w pracy lub w drodze do niej,
jak również od tego czy miał on miejsce na skutek zalegającego lodu czy
też na skutek np. śniegu spadającego
z dachu – zasady odpowiedzialności
jak i podmioty odpowiedzialne mogą
być różne, a sama droga do uzyskania odszkodowania trudniejsza bądź
łatwiejsza gdyż z mocy prawa na naszą
korzyść lub niekorzyść działają określone domniemania prawne.

Adwokat lub radca prawny z pewnością pomoże Państwu w doborze jak
najprostszej i najskuteczniejszej ścieżki
do uzyskania rekompensaty, jak również najbezpieczniejszej linii obrony
w przypadku gdy to Państwo jesteście
stroną pozwaną. Możemy więc szukać
sprawiedliwości pozywając jeden lub
kilka podmiotów, a w zależności od
obranej drogi dochodzenie odszkodowania bądź zadośćuczynienia może być
łatwiejsze lub bardziej uciążliwe. Zbyt
pochopne wystąpienie z powództwem
przeciwko niewłaściwemu podmiotowi
niepotrzebnie tylko narazi Państwa na
koszty.
Punktem wyjścia są uregulowania
zawarte w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U.2016.250
j.t. z dnia 2016.02.29 z późn. zm.) i tak
co do zasady utrzymanie czystości
i porządku należy do obowiązkowych
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zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim
terenie i tworzą warunki niezbędne
do ich utrzymania poprzez zbieranie
i pozbywanie się, błota, śniegu, lodu
oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości. Zwracam jednak Państwa uwagę, że obowiązki powyższe
na drogach publicznych należą już do
zarządu drogi, co dotyczy również
chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera
opłaty z tytułu postoju lub parkowania
samochodów. Ale uwaga – jeżeli to
gmina pobiera opłaty to odpowiedzialność znowu przechodzi na gminę. Jak
więc Państwo widzicie - problematyka
ta jest niezwykle złożona i decydujące
znaczenie mogą mieć z pozoru nieistotne detale.
Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4
Ustawy, to już nie gmina lecz właściciele
nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości. Właściciele
nieruchomości nie są jednak obowiązani
do uprzątnięcia chodnika, na którym
jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie. Może być jednak tak, że rada
gminy w drodze uchwały stanowiącej
akt prawa miejscowego przejmie od
właścicieli nieruchomości wszystkie
albo wskazane obowiązki. W takim
wypadku znowu wraca odpowiedzialność gminy.
Na terenie budowy utrzymanie porządku w tym zakresie należy do wykonawcy
robót budowlanych. Powyższa regulacja
koresponduje z treścią art. 652 Kodeksu
Cywilnego.

Nadzór nad wykonywaniem obowiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w drodze decyzji
nakazuje wykonanie obowiązku, która
to decyzja podlega następnie egzekucji.
Niewykonanie powyższych obowiązków i wystąpienie szkody na skutek
nieusunięcia śniegu lub lodu, wiąże się
oczywiście z możliwością dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia
przed sądem na drodze cywilnoprawnej.
Problematyka ta jest jednak na tyle złożona i obszerna, że zostanie ona poruszona w jednym z kolejnych artykułów.

Kończąc wskażę jeszcze, że zachowania
powyższe mogą wypełniać znamiona
wykroczeń, zgodnie bowiem z art. 101
Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń (Dz.U.2015.1094 j.t. z dnia
2015.08.04 z późn. zm.) uchylanie się
od obowiązku oczyszczania i usuwania
z odcinków dróg publicznych o twardej
nawierzchni, przechodzących przez
obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota,
śniegu lub lodu, podlega karze grzywny
do 1000 złotych albo karze nagany.
Z kolei zgodnie z art. 86 kw, Kto na
drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując
należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Wreszcie
na mocy art. 90 kw, osoba tamującą lub
utrudniająca ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie
ruchu, podlega karze grzywny albo
karze nagany.
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”.

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU
Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się przepisy w prawie pracy. Ustawa z dnia
16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) wprowadza szereg
zmian w prawie pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku.
Począwszy od 1 stycznia 2017 roku
pracodawca nie będzie zobowiązany do wydania świadectwa pracy pracownikowi, jeśli zamierza
nawiązać z nim kolejny stosunek
pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego.
Zniesiony został także obowiązek
wydawania świadectw pracy za
zakończone okresy zatrudnienia
na podstawie umów o pracę na
okres próbny lub na czas określony
u danego pracodawcy po upływie
24 miesięcy zatrudnienia. Przepisy przejściowe zobowiązują natomiast pracodawców do wydania
pracownikom, zatrudnionym 1
stycznia 2017 roku na podstawie
kolejnej umowy o pracę zawartej
na okres próbny lub na czas określony u danego pracodawcy, świadectw pracy za zakończone do 1
stycznia 2017 roku okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie
wydano świadectwa pracy. Termin
na realizację tego obowiązku mija
30 czerwca 2017 roku.
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy
wprowadzony rozporządzeniem
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie świadectwa
pracy z dnia 30 grudnia 2016 roku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2292).

Ponadto ustawa ujednolica i wydłuża terminy odwołania od oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu

umowy o pracę i oświadczenia
o odmowie przyjęcia do pracy.
Terminy te dotychczas wynosiły 7
dni w przypadku wypowiedzenia
i 14 dni w przypadku rozwiązania
umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Po nowelizacji termin na odwołanie wynosi 21 dni liczonych odpowiednio od dnia doręczenia pisma
pracodawcy wypowiadającego
umowę o pracę albo zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę
bez wypowiedzenia lub o odmowie
przyjęcia do pracy. W szczególności należy zwrócić uwagę na
przepisy przejściowe, które mogą
mieć znaczenie w przypadku
wypowiedzenia lub rozwiązania
bez wypowiedzenia umowy o pracę
w ostatnich dniach grudnia 2016
roku, gdyż w takiej sytuacji, jeżeli
dotychczasowy, krótszy termin na
odwołanie biegł 1 stycznia 2017
roku, uległ on odpowiedniemu
wydłużeniu do 21 dni.
Kolejna istotna zmiana, która
weszła w życie od 1 stycznia 2017
roku dotyczy obowiązku wprowadzenia regulaminów pracy
i wynagradzania, która spoczywa
na pracodawcach zatrudniających
co najmniej 50 pracowników, jeżeli
nie są oni w tym zakresie objęci
układem zbiorowym pracy. Do
tej pory taki obowiązek ciążył na
pracodawcach zatrudniających co
najmniej 20 pracowników.

Po nowelizacji przepisów pracodawca zatrudniający co najmniej
20, ale mniej niż 50 pracowników,
może wprowadzić takie regulaminy, a jest do tego zobowiązany, gdy
z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Analogiczne zasady dotyczą obowiązku
tworzenia zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50
pracowników w przeliczeniu na
pełne etaty, według stanu na dzień
1 stycznia danego roku, są zobowiązani do tworzenia funduszu.
Pracodawcy którzy zatrudniają co
najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne
etaty, muszą obowiązkowo utworzyć fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
Powyższa ustawa wprowadza
także zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności dla
umów o współodpowiedzialności
materialnej za mienie powierzone. Zmiana ta nie dotyczy umów
zawartych przed 1 stycznia 2017
roku. Takie umowy, nawet zawarte
bez zachowania formy pisemnej,
pozostają ważne.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

U NAS NAJTANIEJ!

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

PRODUCENT WYROBÓW Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
lipy, świerka, buka, dębu i jesionu
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
NOW
• Akcesoria kuchenne
OŚĆ
• Drewniane zabawki dziecięce • P • Płyty OS !
łyty
B
s
to
• Ozdoby, bibeloty
• Skl larskie
ejka
• Skrzynki do decupage
oraz
• DRZWI
SERDECZNIE
• MEBLE OGRODOWE
ZAPRASZAMY!
• MEBLE POKOJOWE
OGROMNY WYBÓR
- salon, sypialnia
I NISKIE CENY!
- tradycyjne i nowoczesne

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

• Ogrodzenia • Gabiony • Bramy • Automatyka •
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •
• OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
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KĄCIK KULINARNY

PYSZNE BUŁECZKI MAJONEZOWE
Pyszne bułeczki majonezowe... Ten przepis wpadł mi w oczy, gdy
nad ranem obudzona przez wariujące po ciemku koty zostałam
obudzona;) I tak mignął mi gdzieś ten przepis na FB... Rano go
odnalazłam i zrobiłam dzieciom na śniadanie. Zakochały się i powiedziały, że od dzisiaj tylko takie bułeczki będą jeść;)
Jest to przepis pochodzący od Amiszów - chrześcijańskiej wspólnoty
protestanckiej wywodzącej się ze
Szwajcarii, konserwatywnego odłamu
anabaptystów.
Pyszne bułeczki
majonezowe
• 2 kubki mąki pszennej
• 1 łyżka proszku
do pieczenia
• 1 łyżeczka soli
• 1/4 kubka majonezu
(u mnie Kielecki)
• 1 kubek mleka 2%
• 2 łyżeczki cukru
Przepis jest banalnie prosty:) W jednej
misce mieszamy mąkę, proszek do
pieczenia i sól. W drugiej misce mieszamy majonez, mleko i cukier. Do
suchych składników wlewamy mokre
i mieszamy ( ja to zrobiłam mikserem
) dlatego ciasto było bardziej płynne
i dokładniej wymieszane.
Na formę wyłożoną papierem do
pieczenia nakładamy łyżką masę,
formując bułeczki.
Wstawiamy formę do piekarnika
rozgrzanego do 180 st. na 20 minut
i gotowe:)
Ciepłe bułeczki na śniadanie
podane.

vv Ulla Pałka

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

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

MYSIULEK

Poszukujemy dobrego domu dla Mysiulka - wspaniałego,
pięknego, bardzo kochanego psiaka, który od wielu miesięcy przebywa w naszym schronisku. Wiele osób o niego
pytało, niestety nikt nie zdecydował się na jego adopcję.
Tym, co najbardziej przeraża i od razu skreśla naszego
podopiecznego jest fakt, że Mysiulek ma padaczkę :(. Nie
znalazła się niestety osoba, która choćby spróbowała dać
mu szansę i ofiarowała dom. Mysiulek jest psem wspaniałym, przepięknym, wyjątkowym. Z psa, który bał się
wszystkiego, był absolutnie wycofany, dzięki pracy z nim
stał się pieskiem pogodnym, wesołym, kochającym ludzi.
Mysiulek uwielbia swoich opiekunów. Pięknie spaceruje
na smyczy, uwielbia spacery z opiekunami. Mysiulek jest
psiakiem dość sporym - waży około 25-30 kg, to jego
właściwa masa ciała. Psiak jest zadbany, w dobrej kondycji.
Jedynym lekiem, jaki przyjmuje to lek przeciw padaczce.
Poza padaczką nic mu nie dolega. Może chodzić na spacery,
bawić się jak wszystkie inne psy. Nikogo swoją chorobą
nie zarazi. Mysiulek może zamieszkać w domu z innymi
zwierzętami. Psiak jest kochany, bardzo prosimy o dom
dla Mysiulka.
Psiak ma około 3-4 lat, całe życie przed nim. Prosimy, aby
przez padaczkę nie było to życie w schronisku..
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został
odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i wykastrowany. Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą
Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy
z transportem do nowego domu na rozsądną odległość.
Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa
w woj. małopolskim. Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane
i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa.
Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani
szczeniąt na zewnątrz.

HEBANEK

PAN HEBAN... Hebanek... PRZE-KOCHANY PSIAK...
Pomimo, iż jest doprawdy wspaniałym, genialnym psem,
od 4 lat przebywa w schronisku..Bardzo mocno poszukujemy domu dla tego cudownego psiaka.. Hebanek jest
pieskiem bardzo kochanym. Uwielbia ludzi, uwielbia
przebywanie blisko człowieka, a każdy moment, gdy
przebywa w pobliżu ludzi traktuje jak święto, jak wyjątkową chwilę i próbuje się tymi momentami nacieszyć
jakby to miał być dla niego ostatni dzień..
Hebanek od wielu lat przebywa u nas. Znają go u nas
wszyscy. Do każdego z opiekunów jest przyjazny i miły.
Psiak uwielbia spacery, głaskanie, przytulanie. Często
wystawia brzuszek do głaskania, prosi o uwagę ze strony
opiekunów. Hebanek bardzo ładnie zachowuje się na
spacerach. Ładnie idzie przy nodze, nie ciągnie, nie
szarpie. Pomimo, że potrafi się świetnie zaprezentować
i jego pysio jest często radosny, "roześmiany", nie ujął
nikogo za serce, nikt nie zatrzymał się przy nim dłużej
i nie dał mu szansy, aby go poznać, pokochać.. Hebanek jest czarny. Pewnie dlatego, że nie jest puchatym
rudym kudłaczem nie skradł niczyjego serca, ale my
nadal mocno wierzymy, że znajdzie się osoba, która da
Hebankowi dom i sprawi, że będzie najszczęśliwszym
psem na świecie.
Hebanek ma około 7 lat. Waży około 18 kg. Prosimy
o dom dla tego cudownego pieska..
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy.
Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany
i wykastrowany.

W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny na numer 793-993-779
pomiędzy 8:00 - 20:00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Smsów nie otrzymujemy • schroniskopsiepole.pl

Informacje

CO ROKU HOJNIEJSI

Prawie 45 tysięcy złotych zebrali wolontariusze w Zawierciu podczas XXV Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach miasta kwestowało ponad 80
wolontariuszy, a mieszkańcy okazali się hojni.
Organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji dla dzieci – gry
i zabawy, malowanie twarzy,
zajęcia plastyczne, szachowe,
bilardowe, teatralne oraz zaprosili na spektakl. Na dzieci czekała Maskotka Straży Miejskiej
- Warcik
W ramach zajęć sportowych
odbyły się gry i zabawy w wodzi,
turniej rodzinny tenisa stołowego – gry deblowe: rodzic –
dziecko, turniej piłki nożnej,
gry i zabawy tenisowe.
Nie zapomniano o osobach nieco starszych, które miały możliwość wykonać pomiar ciśnienia
tętniczego krwi i poziomu cukru
we krwi oraz obejrzeć pokaz
masażu klasycznego i relaksacyjnego, pokaz wizażu i kosmetyki twarzy.

LAWENDOWY

Dużym zainteresowanie cieszyła
się wystawa zabytkowych motocykli i broni.

Miłośnicy mocniejszego uderzenia wysłuchali koncertów
w wykonaniu zespołów: Medicine Strings, Sycamore Tree, ski, Miejski Ośrodek Kultury
Toxyny.
„Centrum”, Ośrodek Sportu
Dla ciała by ła grochówka i Rekreacji, przy współudziale:
z kotła, słodkie pierniczki i tort Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Ochotniczej
oraz kawa.
Straży Pożarnej z Marciszowa,
Impreza zakończyła się tradyStowarzyszenia Pro Musica,
cyjnym Światełkiem do Nieba,
Fundacji Eugeniusz, Centrum
czyli pokazem sztucznych ogni.
Rozwoju Lokalnego, MłodzieOrganizatorami tegorocznego żowej Rady Miasta, Szpitala
finału WOŚP byli: Urząd Miej- Powiatowego, Regionalnego

DWOREK

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, ﬁrmowe • inne
Centrum Kształcenia Ustawicznego, Muzeum Techniki Wojskowej z Zabrza, Grupy Rekonstrukcyjnej Amonit, Grupy Jura
PL, Zespołu Szkół i Placówek
im. H. Kołłątaja, PSS Społem
Zawiercie, Zygzak, La Stazione,
Piekarnii Skała, Sengam Sport.
Dziękujemy.
vv http://www.zawiercie.eu

32-310 Klucze
ul. Boleslawska 53A

796-720-700
602-574-450

www.lawendowy-dworek.pl
kontakt@lawendowy-dworek.pl

/lawendowy-dworek
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Reklamy

Dom Pogrzebowy ARKADIA

POLICJA

TRWAJĄ POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO 34-LATKA

Uczciwość • Profesjonalizm • Niska Cena
• wypłata zasiłku pogrzebowego na miejscu
• bezpłatna chłodnia
• ekskluzywny biały karawan

16.01.2017 r. ZAWIERCIE. Zawierciańscy policjanci poszukują zaginionego Sylwestra Kuśmierskiego. Mężczyzna
wyszedł w nocy z domu i do chwili obecnej nie powrócił. Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca
jego pobytu prosimy kierować pod nr tel. 32 67 38 255 lub tel. alarmowe 997, 112.

Poszukiwany 34-latek wyszedł z domu 15 stycznia br. około godz. 2.00 w nocy. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał żadnego kontaktu
z rodziną. Zaginiony mężczyzna jest mieszkańcem miejscowości Morusy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mógł pójść drogą w kierunku
Podzamcza. Zaginiony Sylwester Kuśmierski może być ubrany w siwy sweter, jasno-szare dżinsowe spodnie i zielone sportowe buty.
Rysopis zaginionego: wzrost 178 cm, szczupłej budowa ciała, waga około 65 kg, włosy krótkie ciemne, widoczne ubytki w uzębieniu.

WYKROCZENIE, ŁAPÓWKA I NARKOTYKI
Zawiercie, ul. Rzemieślnicza 14
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
tel. całodobowy: 695 729 499
www.arkadia-zawiercie.com.pl

9-osobowy Opel Vivaro

3.01.2017 r. ZAWIERCIE. Policjanci z Zawiercia zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który
w trakcie interwencji usiłował ich przekupić. Mężczyzna próbował wręczyć stróżom prawa
500 złotych, aby uniknąć konsekwencji popełnionego wykroczenia. W czasie zatrzymania
mundurowi znaleźli w jego portfelu amfetaminę. Teraz odpowie za popełnione wykroczenie,
próbę skorumpowania mundurowych i posiadanie narkotyków.

W sobotę przed południem na ulicy Wajzlera w Zawierciu, policjanci z wydziału prewencji zauważyli
osobę spożywającą wódkę w miejscu publicznym. W czasie podjętej interwencji mężczyzna wyjął
banknot 50-złotowy i próbował
wręczyć go policjantom, mówiąc
„darujcie mi dam pięćdziesiąt złotych na obiad”. W trakcie pouczeń
o odpowiedzialności karnej za
korupcję, mężczyzna wyjął z portfela 500 złotych i w dalszym ciągu

nalegał, aby policjanci przyjęli jego
propozycję. Takie zachowanie spotkało się ze zdecydowaną reakcją.
Stróże prawa założyli mężczyźnie
kajdanki i przewieźli do komendy.
W czasie dokładnego przeszukania, znaleźli w jego portfelu ukryty woreczek z białym proszkiem.
Przeprowadzone badanie wykazało że jest to amfetamina, z której
można było przygotować prawie 10
porcji narkotyku. Dzisiaj zatrzymany 35-latek usłyszał zarzuty. Za

popełnione przestępstwa grozi mu
do 10 lat więzienia. O jego dalszym
losie zdecyduje sąd i prokurator.

USTALONY SPRAWCA
KRADZIEŻY SKARBONY

23.01.2017 r. ZAWIERCIE. Policjanci z Zawiercia zatrzymali
mężczyznę podejrzanego o kradzież skarbony z pieniędzmi.
Do przestępstwa doszło w kościele przy ulicy Weneckiej
w Zawierciu. Sprawcę rozpoznał policjant, po obejrzeniu
nagrania z zabezpieczonego monitoringu. Teraz 47-letniemu recydywiście grozi kilkuletni pobyt w więzieniu.
Do zuchwałej kradzieży doszło 13 stycznia 2017 roku w kościele
pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu przy ulicy Weneckiej. Na przekazanym przez proboszcza nagraniu widać
sprawcę kradnącego wystawioną skarbonę. Po obejrzeniu filmu, jeden
z policjantów rozpoznał sprawcę. Kilka godzin później poszukiwany
mężczyzna trafił w ręce policjantów. W piątek wieczorem został ujęty
przez ochroniarzy, na sklepowej kradzieży. 47-letni mieszkaniec Łaz
przyznał się do obu kradzieży. Skradzione pieniądze przeznaczył na
alkohol. Wcześniej wielokrotnie popełniał podobne przestępstwa.
Recydywiście grozi teraz do 7,5 roku więzienia.

Do wynajęcia na:
• IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE •
• IMPREZY SPORTOWE • WYJAZDY INTEGRACYJNE •
Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów
Najwyższa jakość w niskiej cenie

tel. 577-769-884

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

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR
tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

KRONIKA POLICYJNA
• 16.01.2017 r. ZAWIERCIE, ul. MARSZAŁKOWSKA.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego na podstawie zgromadzonych informacji ustalili 30-letniego włamywacza. Zatrzymany mężczyzna w dniu
1 stycznia br. Włamał się do hurtowni elektrycznej w Zawierciu, z której
skradł kuchenkę elektryczną, czajnik i farelkę. Śledczy odzyskali również
część skradzionego mienia. Zawiercianin usłyszał już zarzut. Za włamanie
sprawcy grozi do 10 lat więzienia.
• 15.01.2017 r. ZAWIERCIE, ul. WIERZBOWA.
Policjanci z wydziału prewencji zatrzymali 43-letniego zawiercianina, który kierował samochodem BMW w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone
badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko 3 promile alkoholu. Pijanemu kierowcy 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.
• 15.01.2017 r. ZAWIERCIE, ul. B. LIMANOWSKIEGO.
Policjanci z Zawiercia poszukują złodzieja, który dokonał kradzieży samochodu osobowego. Poszukiwany pojazd to czarne BMW 560, wyprodukowane w 2007 roku i wyposażone w 3-litrowy silnik diesla. Do kradzieży
doszło w nocy z 14 na 15 stycznia 2017 r. Samochód został zaparkowany
na ulicy przed prywatną posesją.
Policjanci proszą o przekazanie każdej informacji mogącej pomóc w ustaleniu sprawcy, jak również miejsca ukrycia pojazdu. Wszelkie informacje
należy kierować pod nr tel: 32 6738255. W tym celu można również skorzystać formularza „Powiadom nas” zamieszczonego na naszej stronie
internetowej. Gwarantujemy anonimowość!
• 10.01.2017 r. ZAWIERCIE.
Do zatrzymania doszło dzięki reakcji świadków, którzy uniemożliwili kierującej dalszą jazdę, zabrali kluczyki i zadzwonili na numer alarmowy. Na
parkingu przy ul. Kościuszki w Pilicy pijana kierująca Oplem Corsą najechała na zaparkowanego Peugeota. Zauważyli to świadkowie, którzy natychmiast zareagowali. Przeprowadzone przez policjantów badanie trzeźwości wykazało w jej organizmie ponad 3,5 promila alkoholu.
W trakcie wykonywania dalszych czynności służbowych mieszkanka

www.duodampex.pl
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.pl

gwarekzawiercianski@wp.pl

• 09.01.2017 r. OGRODZIENIEC,
Policjanci z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu uratowali 55-letnią kobietę
przed wychłodzeniem. Znaleźli ją w zdewastowanym pustostanie na terenie Pilicy. Pijana kobieta chciała tam spędzić noc. Dzięki reakcji i pomocy
udzielonej przez stróżów prawa nie doszło do tragedii.
Policjanci od wielu tygodni monitorują miejsca, gdzie mogą przebywać
osoby bezdomne. W ostatnim czasie gdy temperatura spadła dużo poniżej zera, mundurowi nawet kilkukrotnie w ciągu doby sprawdzają miejsca
przebywania osób zagrożonych zamarznięciem. Są to zazwyczaj pustostany, altanki działkowe lub klatki schodowe. W minioną sobotę wieczorem,
w jednym z opuszczonych budynków w Pilicy policjanci zastali pijaną
kobietę. 55-letnia mieszkanka sąsiedniej miejscowości po spożyciu alkoholu, postanowiła tam schronić się przed ponad 20 stopniowym mrozem.
Mundurowi przewieźli wychłodzoną kobietę do jej ogrzanego domu i
przekazali pod opiekę sąsiadów. Powiadomili również pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy.
Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na osoby, które mogą stać się
ofiarami niskich temperatur. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących
przy drodze lub niestosownie ubranych do pory zimowej. Zwracajmy
uwagę na osoby starsze, bezdomne i będące pod wpływem alkoholu. Od
naszej wrażliwości często zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji
informujmy służby ratownicze, tel. alarmowe 997 lub 112.
Informujemy jednocześnie o bezpłatnej infolinii związanej z pomocą dla
bezdomnych. Wybierając numer 987 można uzyskać informacje, gdzie
szukać noclegu i ciepłego posiłku.

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

powiatu olkuskiego próbowała wręczyć policjantom 200 zł łapówki za
"załatwienie sprawy na miejscu". Stróże prawa poinformowali ją, że to, co
robi jest przestępstwem. Pomimo tego, kobieta ponowiła swoją propozycję. Mundurowi zatrzymali ją i przewieźli do zawierciańskiej komendy. Po
wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty. Policjanci dokonali także zajęcia mienia
na poczet przyszłych kar. Za próbę przekupstwa policjantów grozi nawet
do 10 lat więzienia. Nietrzeźwa kierująca musi również liczyć się z utratą
prawa jazdy na co najmniej 3-lata oraz obligatoryjną karą finansową w
wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych.

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

KINO
vv TROLLE
Gatunek: Animacja, Familijny, Fantasy
Produkcja: USA Czas: 92 min.
• 2017-01-27 10:00 - 3D • 2017-01-27 14:00 - 2D,
• 2017-01-28 10:00 - 3D • 2017-01-28 14:00 - 2D
vv BALERINA
Gatunek: Animacja; Produkcja: Francja, Kanada
Czas: 89 min.
• 3D, 2017-01-27 12:00 - 2D • 2017-01-27 16:00 - 3D
• 2017-01-28 12:00 - 2D • 2017-01-28 16:00 - 3D
• 2017-01-30 16:00 - 3D • 2017-01-31 16:00 - 3D
• 2017-02-01 16:00 - 3D • 2017-02-02 16:00 - 3D
• 2017-02-03 16:00 - 3D • 2017-02-04 11:00 - 2D
• 2017-02-04 16:00 - 3D • 2017-02-05 11:00 - 2D
• 2017-02-05 16:00 - 3D • 2017-02-06 16:00 - 3D
• 2017-02-07 16:00 - 3D • 2017-02-08 16:00 - 3D
vv KONWÓJ
Gatunek: Thriller; Produkcja: Polska; Czas: 92 min.
• 2017-01-27 18:00 - 2D • 2017-01-28 18:00 - 2D
• 2017-01-29 20:00 - 2D • 2017-01-30 18:00 - 2D
• 2017-01-31 18:00 - 2D • 2017-02-01 18:00 - 2D
• 2017-02-02 18:00 - 2D • 2017-02-03 18:00 - 2D
• 2017-02-04 18:00 - 2D • 2017-02-05 18:00 - 2D
• 2017-02-06 20:00 - 2D • 2017-02-07 18:00 - 2D
• 2017-02-08 20:00 - 2D
vv LA LA LAND
Gatunek: Romans, Musical; Produkcja: USA; Czas: 126 min.
• 2017-01-27 20:00 - 2D • 2017-01-28 20:00 - 2D
• 2017-01-30 20:00 - 2D • 2017-01-31 20:00 - 2D
• 2017-02-01 20:00 - 2D • 2017-02-02 20:00 - 2D
• 2017-02-03 20:00 - 2D • 2017-02-04 20:00 - 2D
• 2017-02-05 20:00 - 2D • 2017-02-07 20:00 - 2D

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OSIR ZAWIERCIE
27.01.2017 – PIĄTEK
09.00 – 14.00 – Udostępnienie lodowiska*
– młodzież szkolna** – lodowisko OSiR
10.00 – 14.00 – Udostępnienie krytej pływalni
– młodzież szkolna**- kryta pływalnia OSiR
10.00 – 13.00 – Turniej STREETBALL koszykówki
ulicznej dwuosobowej – hala OSiR II
11:00 – Turniej HOKEJA – lodowisko OSiR
13.00 – 14.30 – Zajęcia treningu siłowego dla
Gim. i Ponadgim. – siłownia OSiR II
14.00 – 15.30 – ABC piłki ręcznej dla dziewcząt
szkół podstawowych i Gim. – duża hala OSiR I
16:00 – 20:00 – Indywidualne konsultacje nauki
pływania (max. 2-3 osoby na godz. – decyduje
kolejność zgłoszeń) – kryta pływalnia OSiR

28.01.2017 – SOBOTA
09.00 – 14.00 – udostępnienie lodowiska* –
młodzież szkolna** – lodowisko OSiR

Udział we wszystkich zajęciach za zgodą rodzica
lub opiekuna prawnego – wzór oświadczenia
zgody do pobrania na stronie: www.osir.net.pl
WSZYSTKIE IMPREZY ORGANIZOWANE
PRZEZ OSIR SĄ BEZPŁATNE

29.01.2017 – NIEDZIELA
09.00 – 14.00 – udostępnienie lodowiska* –
młodzież szkolna – lodowisko OSiR
18:00 – Zawierciańska Liga Futsalu – hala OSiR II
Uwagi:
* W przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych imprezy OSiR zostaną
odwołane.
** Bezpłatne udostępnienie lodowiska i krytej
pływalni dla dzieci i młodzieży szkolnej za
okazaniem legitymacji.

•
•
•
•
•

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

Hala OSiR I – ul. Moniuszki 10
Hala OSiR II – ul. Blanowska 40
Hala OSiR III – Wymiennik ul. Piłsudskiego 73a
Kryta Pływalnia OSiR – ul. Pomorska 61
Lodowisko OSiR – ul. Wierzbowa

Ośrodek Sportu i Rekreacji Zawiercie zastrzega
sobie prawo do zmiany terminów zajęć ze
względu na organizacje imprez sportowych lub
innych okoliczności.
www.facebook.com/OSiR.Zawiercie

WARTO PRZECZYTAĆ

DLACZEGO WARTO
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

„REWERS” autor: Robert Małecki, Joanna Opiat-Bojarska,
			

Ryszard Ćwirlej, Remigiusz Mróz

Zbiór opowiadań kryminalnych.

Jedenastu najlepszych polskich autorów kryminałów,
jedenaście miejscowości, z których każda naznaczona
jest zbrodnią.
Każde miasto ma swój rewers. Znajome nazwy, utarte
ścieżki i oswojone miejsca kryją ciemną stronę schowaną pod osłoną nocy, w zapomnianych schowkach, starych piwnicach, a często za oknami pozornie zwykłych

mieszkań. Pamiętają i wiedzą o niej mury budynków,
brukowane uliczki, ciemne zakamarki parków, miejskie
stawy i rzeki.
Rewers to podróż po mrocznej stronie
polskich ulic, zaułków i dzielnic, po kraju
nierozwikłanych zabójstw, zdrad i tajemnic przeszłości.

„NIE MA INNEJ CIEMNOŚCI” autor: Sarah Hilary
Kryminał.
Marnie Rome bohaterka najlepszego kryminału 2015
roku w Wielkiej Brytanii powraca. Więcej mroku, więcej strachu, więcej niepokoju…
W ogrodzie jednego z domów na nowo powstałym
osiedlu przypadkiem zostaje znaleziony stary bunkier,
a w nim… ciała dwóch chłopców. Nie wiadomo, kim
byli ani w jaki sposób zginęli, wiadomo natomiast, że
zwłoki przeleżały tam około pięciu lat. Fakt, że bracia
nie figurują w policyjnych kartotekach jako zaginieni

nie ułatwia śledztwa. Czy to możliwe, żeby najbliżsi
zgotowali im taki los?
To najtrudniejsza sprawa w karierze londyńskiej detektyw. Marnie Rome będzie musiała odsunąć na bok
emocje i całą energię włożyć w znalezienie mordercy
sprzed lat.
W obcej skórze wciskało w fotel. Nie ma
innej ciemności sprawi, że strach zostanie
z Wami na jeszcze dłużej.

„STACJA JAGODNO. SERCE Z BIBUŁY” autor: Karolina Wilczyńska
Powieść obyczajowa .

Jadwiga po stracie męża musi sama zająć się wychowaniem piątki dzieci i utrzymaniem domu. Pocieszenie
znajduje w małych przyjemnościach: tworzy piękne róże
z bibuły. Za namową kobiet spotykających się w dworku
zapisuje się na kurs florystyczny. Czy uda jej się zrealizować marzenia i odnaleźć spokój?
Jeszcze raz odwiedź z nami urokliwe Jagodno i przekonaj
się, jak potoczyły się losy jego bohaterów… Czy po po-

wrocie Łukasz zdradzi Tamarze swój sekret? Jak rozwinie
się relacja doktor Ewy z ojcem Łukasza?
Sagę Karoliny Wilczyńskiej pokochało już mnóstwo
czytelniczek. Jagodno czeka na każdą kobietę, bo każda
może odnaleźć w jego bohaterkach cząstkę siebie.

• 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
• DARMOWY PROJEKT GRAFICZNY
• REKLAMA JUŻ OD 45 ZŁ

 698 805 242

 gwarekzawiercianski@wp.pl
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Reklamy

HOSTEL CMC Putex Sp. z o.o.

Luksusowe
APARTAMENTY

STYPYzł
od 30

1 i 2 pokojowe

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

Organizacja imprez okolicznościowych
z tradycyjną, domową kuchnią
Cmentarz Paraﬁalny
Kościół
Warty

ul. Paderewskiego

Centrum
SP nr 5

Hostel

Realizujemy
zamówienia na:
• wesela
• komunie • chrzciny
• przyjęcia
okolicznościowe
•stypy

Posiadamy bogaty
asortyment:
ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy
do współpracy

tel. 32 672 29 89

ODLOTOWY
PREZENT
Lot motoparalotnią to
pomysł na oryginalny prezent.
Walentynki, urodziny, zaręczyny
a może nietypowa forma podziękowania
lub promocji?

KUP VOUCHER NA LOT
Realizacja od kwietnia
do października

www.skyjoy.pl

skyjoy@tlen.pl

tel. 609 048 000

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

