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Zawiercie 42-400 ul. Leśna 10

Mieszkaj bezpiecznie!
Inteligentne instalacje ALARMOWE
www.securitech.pl

tel./fax 32 670 02 83, e-mail: biuro@securitech.pl

Zaufaj 25 letniemu doświadczeniu w branży
Szczegóły licznych promocji na stronie www.securitech.pl
Zapraszamy do współpracy!

W NASZEJ OFERCIE MIĘDZY INNYMI:W NASZEJ OFERCIE MIĘDZY INNYMI:
• systemy cyfrowej TV przemysłowej
• systemy instalacji elektrycznych
• systemy rejestracji czasu pracy
• systemy inteligentnego domu
• systemy kontroli dostępu
• systemy alarmowe
• systemy antenowe

• systemy cyfrowej TV przemysłowej
• systemy instalacji elektrycznych
• systemy rejestracji czasu pracy
• systemy inteligentnego domu
• systemy kontroli dostępu
• systemy alarmowe
• systemy antenowe

UWAGA PROMOCJA!!!
System alarmu bezprzewodowego marki SATEL 

z powiadomieniem GSM z profesionalnym montażem
całość od 1000 zł netto.

W spotkaniu, obok członków 
WRDS, uczestniczyli przedsta-
wiciele zarządu spółki i dzia-
łających w przedsiębiorstwie 
organizacji związkowych, które 
wnioskowały o zorganizowanie 
spotkania.
– Spór zbiorowy nie służył 
pracownikom, zarządowi, ani 
właścicielom odlewni. Jestem 
zadowolony, że posiedzenie 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego zakończyło się 
powodzeniem. Spór nie służył 
żadnej ze stron, ani też miastu, 
ponieważ informacje o trwają-
cym proteście pojawiły się nie-
mal we wszystkich mediach. Nie 
byłoby tego porozumienia, gdyby 
nie dobra wola obu stron. Tylko 
dialog i zrozumienie pomiędzy 
związkami, a zarządem pozwoli-
ły doprowadzić do porozumienia 
– mówił po spotkaniu prezydent 
Witold Grim.
W wyniku wypracowanego 
i podpisanego porozumienia 
między zarządem Odlewni Żeli-
wa, a stroną społeczną zakładu 
pracownicy fizyczni zatrudnieni 
na stanowiskach robotniczych 
(w stawkach dniówkowych 
i akordowych) otrzymają pod-
wyżkę w wysokości 2,5 zł brutto 

za godzinę, wypłaconą w dwóch 
transzach. Jeszcze w lutym br., 
z wyrównaniem od 1 stycznia br., 
pracownicy otrzymają do pensji 
z grudnia 2016 roku 1,5 zł brutto 
za godzinę. (Do podwyżki wlicza 
się wzrost wynagrodzeń dokona-
nych od dnia 1 stycznia 2017 r.). 
W pierwszej dekadzie grudnia 
2017 roku odbędzie się spotka-
nie zarządu Odlewni Żeliwa ze 
związkami zawodowymi, celem 
przeanalizowania sytuacji finan-
sowej zakładu – jeśli będzie ona 
dobra, zostanie załodze jak naj-
szybciej wypłacona druga transza 
podwyżki w wysokości średnio 
1 zł brutto za godzinę (co naj-
mniej 70 gr. brutto za godzinę), 

wypłata drugiej transzy nastąpi 
nie później niż do 1 kwietnia 
2018 roku. Podwyżka  w dwóch 
turach nie dotyczy pracowników, 
którzy uzyskali średnie wynagro-
dzenie w 2016 r. w kwocie równej 
lub większej niż 2500 zł netto.
Zarząd Odlewni Żeliwa zagwa-
rantował, że wobec osób strajkują-
cych nie zostaną wyciągnięte żad-
ne konsekwencje, nie będzie też 
zgłaszał roszczeń finansowych.

 v www.zawiercie.eu

Dzięki EBOM lokatorzy będą 
mogli skorzystać z elektronicznej 
formy kontaktu z administracją. Za 
pośrednictwem Internetu będzie 
można składać podania, wnioski 
oraz skargi. 
Projekt umożliwi m.in. dostęp 
mieszkańców do kartoteki finanso-
wej swojego rozrachunku z ZGM, 
a więc m.in. do podglądu historii 
zobowiązań i dokonywanych wpłat 
wraz z możliwością dokonywania 
płatności przez Internet.
Za pośrednictwem sieci będzie 
można również wnosić do ZGM 

opłaty za najem garaży, ekspozy-
cję reklam na budynkach gmin-
nych oraz tzw. opłaty cmentarne. 
Dodatkowo Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej będzie za pośred-
nictwem poczty elektronicznej, 
smsów lub informacji przesyłanej 
na platformę ePUAP informował 
lokatorów o konieczności doko-
nania opłat.
W ramach EBOM mieszkańcy 
będą mieli możliwość wglądu 
w historię odczytów liczników 
i zgłaszania ich wskazań drogą 
elektroniczną oraz informowania 

administrację o awariach. Loka-
torzy będą mieć dostęp do takich 
dokumentów jak regulaminy, for-
mularze i deklaracje.
Ponadto członkowie zarządów 
wspólnot mieszkaniowych będą 
mieli bieżący dostęp do infor-
macji finansowych, rozrachun-
ków wspólnoty z właścicielami, 
odbiorcami i dostawcami usług. 
Właściciele mieszkań w każdej 
chwili będą mogli sięgnąć do 
uchwał podjętych przez wspólnotę.

 v www.zawiercie.eu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ STRAJK  
W ODLEWNI ŻELIWA

BĘDĄ CYFROWE UDOGODNIENIA  
DLA LOKATORÓW ZGM

Prezydent Witold Grim uczestniczył 15 lutego br. w nadzwyczajnym 
posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowi-
cach. Podczas spotkania osiągnięto porozumienie kończące strajk 
w zawierciańskiej Odlewni Żeliwa S.A. w Zawierciu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wdraża usługę Elektronicznego Biura Obsłu-
gi Mieszkańca. Wartość projektu wynosi 530 tys. zł z czego ponad 450 tys. zł 
pozyskano ze środków zewnętrznych w ramach działania „Wsparcie cyfrowych 
usług publicznych”. Wirtualne biuro ma ruszyć w połowie roku. Obecnie trwa 
przetarg na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Informacje
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

• Ogrodzenia  • Gabiony • Bramy • Automatyka • 
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

• Opróżniamy zbiorniki bezodpływowe (szamba) itp.
• Dysponujemy dwoma beczkami asenizacyjnymi 
   o pojemności 6000 i 12000 litrów.
• Czyszczenie i udrażnianie deszczówek, przykanalików 
   oraz wpustów podwórkowych.
• Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji w blokach, zakładach, 
   restauracjach, hotelach, domkach jednorodzinnych.
• Pomagamy skutecznie udrożnić piony, zlewy, wanny 
   oraz odpływy kanalizacyjne.
• Posiadamy kamerę inspekcyjną do rur i kanałów.
• Fachowo podciśnieniowo czyścimy 
   ekologiczne oczyszczalnie przydomowe.
CENAMI USATYSFAKCJONUJEMY KAŻDEGO KLIENTA!

Dudex • ul. Myśliwska 10, 42-400 Zawiercie • tel.: 600 135 343

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WYWÓZ SZAMBA 24 H / 7 DNI 

AWARIA KANALIZACJI?

DZWOŃ DO NAS!

DOJEDZIEMY WSZĘDZIE

W pierwszej kolejności musimy 
podjąć udokumentowaną próbę polu-
bownego rozwiązania zaistniałego 
sporu. Brzmi skomplikowanie ale 
tak naprawdę wystarczy skierować 
pisemne wezwanie do zapłaty. 
W sądzie należy bowiem wskazać, 
że z naszej strony miała miejsce ini-
cjatywa przedsądowego zakończenia 
sporu. Zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 
Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U.2016.1822 j.t. z dnia 2016.11.09 
z późn. zm.), w pozwie obligatoryjnie 
winniśmy umieścić informację, czy 
strony podjęły taką próbę, a w przy-
padku gdy zaniechano takich czynności 
wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
Po co to wszystko? Otóż jeżeli doszło-
by do sytuacji w której skierowaliśmy 
sprawę do sądu bez podjęcia powyż-
szych działań to przy uznaniu naszego 
roszczenia przez przeciwnika zosta-
niecie Państwo obciążeni kosztami 
procesu z uwagi na brak powodu do 
wytoczenia sprawy. Zgodnie bowiem 
z art. 101 kpc, Zwrot kosztów należy 
się pozwanemu pomimo uwzględnie-
nia powództwa, jeżeli nie dał powodu 
do wytoczenia sprawy i uznał przy 
pierwszej czynności procesowej 
żądanie pozwu. W takim wypadku 
poniesiemy koszty sądowe, które, np. 
przy uwzględnieniu kosztów zastęp-
stwa prawnego przeciwnika mogą być 
niemałe i w ostatecznym bilansie i tak 
wyjdziecie Państwo „na zero”.
Ponadto, przy pewnego rodzaju świad-
czeniach wezwanie do zapłaty jest rów-
nież konieczne z uwagi na potrzebę 

postawienia należności w stan jej 
wymagalności, gdyż zgodnie z art. 
455 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. 
z dnia 2016.03.22 z późn. zm.), Jeże-
li termin spełnienia świadczenia nie 
jest oznaczony ani nie wynika z wła-
ściwości zobowiązania, świadczenie 
powinno być spełnione niezwłocznie 
po wezwaniu dłużnika przez wierzy-
ciela do jego wykonania.
Po upływie terminu płatności dłuż-
nik popada w opóźnienie. W takim 
wypadku jako wierzyciel możemy 
oprócz samej należności głównej żądać 
również odsetek za czas opóźnienia, 
nawet jeżeli nie ponieśliśmy żadnej 
szkody i chociażby opóźnienie było 
następstwem okoliczności, za które 
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 
Dla odmiany, jeżeli dłużnik ponosi 
winę za nieuregulowanie zobowią-
zania w terminie, mamy do czynie-
nia z opóźnieniem kwalifikowanym 
czyli zwłoką i możemy oprócz samych 
odsetek domagać się naprawienia 
szkody na zasadach ogólnych okre-
ślonych w art. 361 i nast. kc.
Jeżeli próbę polubownego rozwią-
zania sporu mamy za sobą i nadal 
nie odnotowaliśmy wpłaty na kon-
cie bankowym winniśmy rozważyć 
skierowanie powództwa. Kodeks, 
przewiduje m.in. sprawną proce-
durę postępowania uproszczonego 
dotyczącego roszczeń wynikają-
cych z umów, gdzie sporna należ-
ność nie przekracza 10.000 złotych, 
a w sprawach o roszczenia wynikające 
z rękojmi, gwarancji jakości lub z nie-

zgodności towaru konsumpcyjnego 
z umową sprzedaży konsumenckiej, 
jeżeli wartość przedmiotu umowy 
nie przekracza tej kwoty. Postępo-
wanie to dotyczy również zapłaty za 
czynsz najmu lokali mieszkalnych 
i opłat obciążających najemcę oraz 
opłat z tytułu korzystania z lokalu 
mieszkalnego w spółdzielni mieszka-
niowej. Natomiast w bardziej poważ-
nych sprawach musimy jednak liczyć 
się z tradycyjną procedurą.
Jeżeli dochodzimy roszczenia pie-
niężnego, a przytoczone przez nas 
w pozwie okoliczności nie budzą wąt-
pliwości organu orzekającego, mamy 
szanse uzyskać tzw. nakaz zapłaty, 
który jest wydawany na posiedzeniu 
niejawnym bez naszego udziału jak 
również bez udziału dłużnika. Jeżeli 
w terminie 2 tygodni od otrzymania 
nakazu nasz przeciwnik nie wnie-
sie sprzeciwu, orzeczenie to staje się 
prawomocne i po nadaniu klauzuli 
wykonalności możemy przystąpić do 
egzekucji naszej należności. Jeżeli zaś 
wniesiono sprzeciw sprawa toczy się 
na zasadach ogólnych.
Oprócz powyższego należy zastano-
wić się czy w danym przypadku nie 
padliśmy ofiarą oszustwa. Winniśmy 
więc rozważyć złożenie na ręce orga-
nów ścigania zawiadomienia o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa. 
Również w takim wypadku może-
my domagać się orzeczenia przez sąd 
środka karnego w postaci obowiązku 
naprawienia szkody.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 

BRAK ZAPŁATY - I CO DALEJ?
Sytuacja stara jak świat: wykonaliśmy usługę lub wydaliśmy towar, wystawiliśmy 
fakturę, a nie otrzymaliśmy zapłaty. Nasz dłużnik unika kontaktu lub jest niedostęp-
ny, a na naszym koncie bankowym nadal brak wpłaty. Odpowiem dziś na pytanie 
jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji celem odzyskania naszych należności.

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”.

Począwszy od 1 stycznia 2017 roku 
pracodawca nie będzie zobowiąza-
ny do wydania świadectwa pra-
cy pracownikowi, jeśli zamierza 
nawiązać z nim kolejny stosunek 
pracy w ciągu 7 dni od rozwiąza-
nia 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. Przepi-
sy przejściowe zobowiązują nato-
miast 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 świa-
dectwa pracy. Termin na realizację 
tego obowiązku mija 30 czerwca 
2017 roku.
Od 1 stycznia 2017 roku obowią-
zuje 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 wydłu-
ża terminy odwołania od oświad-
czenia 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 odwoła-
nie wynosi 21 dni liczonych odpo-
wiednio od dnia doręczenia pisma 
pracodawcy wypowiadającego 
umowę o pracę albo zawiadomie-
nia o rozwiązaniu umowy o pracę 
bez wypowiedzenia lub o odmowie 
przyjęcia do pracy. W szczegól-
ności 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 wpro-
wadzenia 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 praco-
dawca zatrudniający co najmniej 
20, ale mniej niż 50 pracowników, 
może wprowadzić takie regula-
miny, a jest do tego zobowiązany, 
gdy z takim wnioskiem wystąpi 
zakładowa organizacja związkowa. 
Analogiczne zasady dotyczą obo-
wiązku tworzenia zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. 
Pracodawcy zatrudniający co naj-
mniej 50 pracowników w prze-
liczeniu na pełne etaty, według 
stanu na dzień 1 stycznia danego 
roku, są zobowiązani do tworze-
nia funduszu. Pracodawcy którzy 
zatrudniają co najmniej 20, ale 
mniej niż 50 pracowników w prze-
liczeniu na pełne etaty, muszą obo-
wiązkowo utworzyć fundusz na 
wniosek zakładowej organizacji 
związkowej.
Powyższa ustawa wprowadza 
także zastrzeżenie formy pisem-
nej pod rygorem nieważności dla 
umów o współodpowiedzialności 
materialnej za mienie powierzo-
ne. Zmiana ta nie dotyczy umów 
zawartych przed 1 stycznia 2017 
roku. Takie umowy, nawet zawarte 
bez zachowania formy pisemnej, 
pozostają ważne. 
 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
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.

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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Serdecznie zapraszamy na  
II Superpuchar Polski NO-GI  

który odbędzie się 25.03.2017  
w hali OSiR I ul. Moniuszki 10.  

Wstęp wolny, godz. 9:45.
 Organizatorami wydarzenia są:  

Rio Grappling Club Polska,  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu oraz KS ANIMMALS 

 
Więcej informacji na:  
http://www.osir.net.pl 

Program zawodów:
8:00 - 9:00 - ważenie zawodników • 9:00 - 10:00 - weryfikacja i losowanie

• 10:00 - eliminacje • 13:30 - walki finałowe • 14:00 - dekoracja

Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz zarząd Klubu Sportów Walki "ARASHI" serdecznie zaprasza 
na Jurajską Ligę Ju-Jitsu. Zawody dla dzieci odbędą się 26.02.2017  w hali OSiR II przy ul. 

Blanowskiej 40 o godz. 8:00.

• 13.03.2017 • 27.03.2017 • 10.04.2017 • 24.04.2017 •
Wyniki z każdego turnieju będą wliczane do klasyfikacji końcowej. 

Więcej szczegółów w regulaminie dostępnym w załącznikach na stronie www.osir.net.pl.
Udział w turniejach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem  

i jego akceptacją. Serdecznie zapraszamy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawier-
ciu serdecznie zaprasza na kolejną 
edycję cyklu turniejów Grand Prix Za-
wiercia w Tenisie Stołowym.
Turnieje zostaną rozegrane w dwóch 
kategoriach: "Open" i "Dzieci Szkół Pod-
stawowych" w hali OSiR III ul. Piłsud-
skiego 73a (wymiennik) o godz. 17:00  
w następujących terminach:

Grand Prix Zawiercia w Tenisie Stołowym 2017

Informacje
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Zawiercie, ul. Zegadłowicza 1 • 32 646 66 70 • 516 616 591
e-mail: zawiercie.zegadlowicza@naturhouse-polska.com

DRENANAT INSTANT
to suplement, który usunie nadmiar wody 
metabolicznej z organizmu, a dodatkowo 

zadziała oczyszczająco i pomoże zwalczyć cellulit.

Czujesz się jak przysłowiowy „balon” 
i ciągle te opuchnięte kostki?

Zapraszamy na bezpłatne pomiary tkanki 
tłuszczowej i wody metabolicznej w Centrum 

Dietetycznym Naturhouse w Zawierciu.

KARNET MIESIĘCZNY • 99 zł

KARNET ULGOWY • 89 zł

KARNET 2 TYGODNIOWY • 69 zł

KARNET 4 WEJŚCIA • 49 zł

BILET JEDNORAZOWY • 19 zł

• Dysponujemy najlepszym oraz najnowszym sprzętem. 
• Posiadamy strefę wolnych ciężarów, cardio, maszyn 
   oraz kącik dla kobiet.
• Dostęp do sieci wi-fi dla wszystkich klubowiczów
• Bezpłatny pokój dla dzieci
• Fitness bar - suplementy, odżywki, batony energetyczne.
• Duży parking przy clubie

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA  FITNESS 
oraz TRENINGI PERSONALNE 

KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE!

silownia@powerfit-zawiercie.pl
www.powerfit-zawiercie.pl
fb.com/powerfit.zawiercie

Pon.-Pt. 7:00 - 22:00 • Sob. 8:00 - 18:00 • Niedz. 8:00 - 18:00

ul. Daszyńskiego 55, 42-400 Zawiercie                 tel.: 533 399 887

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM 

ŻE BYCIE FIT UZALEŻNIA!

KĄCIK KULINARNY

Zapiekane ziemniaki,  
jabłka i cebula 
•	 3	ziemniaki	(większe	niż	
mniejsze)	

•	 4	cebule	(większe)	
•	 4	jabłka	
•	 suszony	rozmaryn	
•	 sól	i	pieprz	
•	 oliwa	
•	 1/2	kieliszka	białego	wina	
(ewentualnie)	

Ziemniaki obieramy i kroimy w bar-
dzo cienkie plasterki. Cebulę obie-
ramy i kroimy również na cienkie 
plasterki. Jabłka myjemy (nie obiera-
my!) kroimy na ćwiartki, wycinamy 
gniazda nasienne i również kroimy 
na cienkie plasterki. 
W formie (u mnie szklana) układamy 
na zmianę plasterek ziemniaka, jabłka 
i cebuli w kilku rzędach, polewamy 
delikatnie oliwą, dodajemy wino, 
doprawiamy całość świeżo mielonym 
pieprzem i solą oraz rozmarynem. 

Zapiekane ziemniaki, jabłka i cebula... Brzmi trochę dziwnie, 
prawda? Dla mnie w każdym bądź razie tak zabrzmiało, jak 
pomyślałam o tej mieszance. Chciałam zrobić zapiekane 
ziemniaki do obiadu – inne, nie takie standardowe i zoba-
czyłam jabłka, a potem to już cebula sama mi przyszła na 
myśl, do tego sól, pieprz, rozmaryn i gotowe :) 
Powiem Wam, że całej rodzinie to połączenie bardzo smakowało, jabłka od-
dały cukier cebuli, do tego chrupiące ziemniaki... czego chcieć więcej ;) 

ZAPIEKANE ZIEMNIAKI, JABŁKA I CEBULA 
- PYSZNY DODATEK DO OBIADU

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

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

Pszczyna – malownicze (szczegól-
nie w centrum z wąskimi uliczkami) 
miasteczko w woj. Śląskim, które-
go korzenie sięgają średniowiecza. 
Z racji swego położenia na szlaku 
handlowym z Krakowa na Śląsk 
i dalej na południe Europy mogło 
się spokojnie rozwijać i tak też jest do 
dziś.  Będąc w Pszczynie nazywanej 
też Perłą Górnego Śląska warto zwie-
dzić: Muzeum Zamkowe, Zagrodę 
Żubrów, Skansen (Zagroda Wsi 
Pszczyńskiej).
Muzeum Zamkowe – patrząc dziś 
na wspaniały pałac trudno  zrozu-
mieć dlaczego muzeum nazwano 
zamkowym – skoro z zamkiem 
(na pierwszy rzut oka) ma niewiele 
wspólnego, jednak wystarczy trochę 
sięgnąć do historii, aby przekonać się 
iż XV wieku rzeczywiście stał tu naj-
prawdziwszy zamek. Jednak kolejni 
właściciele zmienili go na okazałą 
rezydencję renesansową a po 1737 
nastąpiła dalsza przebudowa w trój-
skrzydłowy pałac barokowy. Mimo 
iż położony w Polsce, od XVI wieku 
nie miał polskich właścicieli. Odkąd 
został sprzedany w 1517 możnowład-
cy węgierskiemu, kolejno rządzili nim 
cudzoziemcy – ostatnimi właściciela-
mi (przed II wojną) byli Hochbergo-
wie. Obecny kształt zarówno budowli 
jak i całego założenia zawdzięczamy 
Hansowi Heinrichowi XI. Ponieważ 
Pszczyna odwiedzana była przez kró-
lów pruskich, niemieckich cesarzy 
i ich królewskich gości, a sam Hans 
był Cesarskim Wielkim Łowczym 
musiał mieć siedzibę godną pozycji 

księcia. W czasie I wojny miała tam 
swoją siedzibę cesarska Główna Kwa-
tera i siedziba sztabu wojsk niemiec-
kich. Po wkroczeniu do Pszczyny 
w 1945 roku Armii Czerwonej zor-
ganizowano tam szpital i – co należy 
szczególnie podkreślić – wszystkie 
te perturbacje nie przyczyniły się 
do zniszczenia wyposażenia rezy-
dencji. W Muzeum zachowało się 
ok. 80% oryginalnego wyposażenia 
wnętrz z przełomu XIX i XX wie-
ku, a w ostatnim dziesięcioleciu XX 
wieku w wyniku przeprowadzonych 
prac konserwatorskich, w oparciu 
o dostępną ikonografię i archiwal-
ne spisy inwentarzowe odtworzono 
dawne funkcje oraz aranżacje wnętrz, 
odkrywając oryginalne kolory 
i złocenia. Jeśli sam zamek/pałac 
i jego otoczenie – wspaniały park 
ze zbiornikami wodnymi, uroczymi 
mostkami i herbaciarnią - wzbudza 
zachwyt to wnętrze zapiera dech. 
Gdyby przy wejściu kazano ubierać 
się w stroje z epoki można by poczuć 

się jak w bajce. I pomyśleć że kiedyś 
był to po prostu czyjś dom. Muzeum 
oferuje następujące stałe ekspozycje: 
Wnętrza XIX i XX wiek, Gabinet 
Miniatur, Zbrojownia, Znane i Nie-
znane, Daisy, księżna von Pless, oraz 
ekspozycje czasowe. Niestety za te 
wszystkie wspaniałości trzeba  zapła-
cić. Będąc w Pszczynie warto także 
wstąpić do skansenu – gdzie przedsta-
wiona jest historia wsi pszczyńskiej, 
znajduje się tam kilkanaście obiektów 
– zabytków architektury drewnianej 
z okolic Pszczyny -  głównie z XIX 
wieku,  warto też zajrzeć do zagrody 
żubrów. Oczywiście żeby nie było 
wątpliwość obie atrakcje odpłatne. 
Obowiązkowo również trzeba usiąść 
na ławeczce obok księżnej Daisy, naj-
słynniejszej chyba pani na pszczyń-
skich włościach.
Zachęcamy do odwiedzenia Pszczyny 
i spędzenia weekendu wśród pięknych 
pszczyńskich atrakcji.

 v G.M.

GDZIE NA WEEKEND????  PSZCZYNA
Wielu z nas weekend wita z westchnieniem ulgi, w końcu koniec pracy, szkoły, 
można odpocząć. My, na łamach Gwarka Zawierciańskiego, zdecydowanie pole-
camy aktywny wypoczynek. W kolejnych numerach opiszemy ciekawe miejsca 
na trasie Pszczyna – Żywiec.

Informacje
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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.

POLICJA

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

• 10.02.2017 r. ZAWIERCIE. 
Około godz 14.00, na ul. Górnośląskiej w Zawierciu. Policjanci z zawierciańskiej 
drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Citroena Berlingo. Od kierują-
cego mundurowi od razu wyczuli woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykaza-
ło prawie 1 promil alkoholu. Po tej wiadomość 55-letni mieszkaniec gminy Pilica 
próbował wręczyć policjantom łapówkę w wysokości 100 złotych. Propozycja prze-
kupstwa natychmiast została zgłoszona dyżurnemu komendy. Policjanci ustalili, że 
mężczyzna miał wcześniej zatrzymane prawo jazdy oraz że jego pojazd nie posiada 
ważnego badania technicznego i obowiązkowego ubezpieczenia. Nietrzeźwego kie-
rującego zatrzymano w policyjnym areszcie. O jego dalszym losie zadecyduje teraz 
prokurator i sąd. Za próbę skorumpowania policjantów grozi mu do 10 lat więzienia. 

• 09.02.2017 r. OGRODZIENIEC. 
Około 10.00, w Żarnowcu na ul. Traktorzystów doszło do napadu na niewielką sta-
cje paliw. Dwóch zamaskowanych mężczyzn, grożąc ekspedientowi przedmiotem 
przypominającym pistolet zażądało wydania pieniędzy i papierosów. Przestępcy 
odjechali w kierunku Wolbromia czarnym samochodem marki Audi. Śledczy pro-
szą wszystkie osoby, które przejeżdżały tą drogą w czasie zbliżonym do opisanego 
zdarzenia o pilny kontakt. Być może któryś z  przejeżdżających kierowców posiadał 
zamontowaną kamerkę samochodową. Każda z przekazanych informacji może być 
bardzo przydatna w ustaleniu okoliczności tego zdarzenia.  Każdy kto posiada ja-
kiekolwiek informacje o sprawcach, proszony jest o pilny kontakt tel. 112, 997 lub 
326738255. Gwarantujemy anonimowość!

• 07.02.2017 r. ZAWIERCIE. 
Policjanci z Zawiercia zatrzymali na gorącym uczynku dwóch włamywaczy, którzy 
usiłowali okraść bar przy ul. Towarowej. Mężczyźni mieli już wcześniej konflikt z 
prawem, usłyszeli kolejne zarzuty. Za włamanie kodeks karny przewiduje do 10 
lat więzienia. Około godz 20.30, policjanci z wydziału prewencji w czasie patrolo-
wania miasta wypatrzyli  dwóch mężczyzn próbujących wyłamać żaluzje w małym 
lokalu gastronomicznym. Przestępcy na widok radiowozu próbowali ucieczki. Po 
krótkim pościgu zostali zatrzymani. Twierdzili, że chcieli wejść do zamkniętego 
baru po jedzenie. 24-letni mieszkaniec Poręby i 30-letni zawiercianin trafili do 
policyjnego aresztu. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia. 

• 04.02.2017 r. Godz. 13:00, PORĘBA.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 43-letniego zawiercianina podej-
rzanego o kradzież 19 starych chłodnic samochodowych. Mężczyzna wpadł na 
gorącym uczynku, w chwili gdy przerzucał przez płot przygotowany łup. Odzy-
skane mienie wróciło do właściciela składu auto-złomu. Zatrzymany przyznał się 
do kradzieży. Wczoraj usłyszał kolejny zarzut. Wcześniej popełniał już podobne 
przestępstwa.

• 04.02.2017 r. Godz. 01:50, ŻARNOWIEC, ul. TRAKTORZYSTÓW
Policjanci z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu zatrzymali 19-letniego mieszkańca 
powiatu miechowskiego, który będąc w stanie nietrzeźwości kierował samocho-
dem. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało w jego organizmie 
ponad 1,2 promila alkoholu. Kierowcy Fiata 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.

• 03.02.2017 r. Godz. 17:50, WŁODOWICE, ul. ŻARECKA
Patrol z Wydziału Ruchu Drogowego z  KPP Zawiercie zatrzymał 32-letniego miesz-
kańca Włodowic, który na drodze publicznej kierował motorowerem pomimo pra-
womocnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przypominamy, że za 
naruszenie zakazu sądowego sprawcy może grozić nawet do 3 lat pozbawienia 
wolności.

• 01.01.2017 r. Godz. 08:00, SZCZEKOCINY, ul. WŁOSZCZOWSKA
Policjanci ze Szczekocin poszukują sprawcy, który skradł 50 sztuk bali sianokiszonki 
z koniczyny. Do przestępstwa  doszło w okresie od października 2016 r. do lutego 
2017 r. Płody rolne były zmagazynowane na łące w pobliżu wiaduktu kolejowego i 
ul. Włoszczowskiej w Szczekocinach. Złodziej do kradzieży musiał użyć odpowied-
nich maszyn i wykonać co najmniej kilka kursów. Z łąki zabrał również ciężki meta-
lowy walec do wyrównywania ziemi, zrobiony przez właściciela. Śledczy poszukują 
również świadków, którzy mogli zauważyć moment załadunku lub transportu du-
żych bali owiniętych białą folią.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach zatrzymali kolejną 
osobę powiązaną z przestępczą grupą dzia-
łającą na obszarze całego Śląska. To finał 
dalszej realizacji głośnej sprawy prowadzo-
nej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej 
w Katowicach przeciwko zorganizowanej 
grupie przestępczej.
W Zawierciu kryminalni zatrzymali 
41-letniego mieszkańca Częstochowy. 
Jest on podejrzany o zlecenie członkom 

przestępczej szajki pobicia innego mężczy-
zny. Do przestępstwa doszło w kwietniu 
2016 roku w Szczekocinach, w jednym 
z lokali z maszynami do gier hazardowych. 
Wówczas kilku agresorów ciężko pobiło 
47-latka oraz dokonało zniszczenia mienia. 
Na trop ich zleceniodawcy śledczy trafili 
podczas rozpracowywania i kompletowania 
dowodów potwierdzających przestępczą 
działalność grupy pseudokibiców.
Członkowie tej grupy w latach 2014-2016 

dokonywali licznych prze-
stępstw na obszarze nasze-
go województwa. Specja-
lizowali się w oszustwach, 
wyłudzaniu haraczy, czer-
paniu korzyści z prostytucji 
i innych przestępstwach kryminalnych. 
Tworzyli ją liderzy bojówki pseudokibi-
ców  jednego ze śląskich klubów piłkar-
skich, którzy organizowali i uczestniczyli 
w tzw. „ustawkach kiboli”. Dwa miesiące 

temu intensywna praca śledczych dopro-
wadziła do zatrzymania i aresztowania 
przywódców oraz członków tej grupy 
przestępczej. 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że pija-
ny za kierownicą stwarza bardzo duże 
zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. Wiedzą 
o tym mieszkańcy naszego powiatu, którzy 
prawidłowo reagują na pijanych kierow-
ców. Prawie codziennie do dyżurnego 
zawierciańskiej komendy dzwonią osoby 
wskazując podejrzanych kierowców. Każda 
z takich informacji wywołuje natychmia-
stową reakcję policjantów. Około godz. 
17.50, patrol prewencji został skierowany 
na ul. Kościuszki w Zawierciu, po której 
miał jechać pijany kierowca Audi. Kieru-
jący zignorował wydany sygnał do zatrzy-
mania i podjął próbę ucieczki. W czasie 
brawurowej jazdy uszkodził dwa inne 

samochody. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało. Mężczyzna, który wysiadł zza 
kierownicy miał problem z ustaniem na 
nogach. Okazało się, że miał w organizmie 
prawie 2 promile alkoholu. Na podstawie 
zeznań świadków, policjanci ustalili, że 
wcześniej tym pojazdem kierował pasa-
żer. Mężczyźni zatrzymali się na drodze 
i zamienili miejscami. Przeprowadzone 
badanie trzeźwości pasażera, a wcześniej 
kierującego, wykazało prawie 2,3 pro-
mila alkoholu. Nie posiadał on również 
uprawień do kierowania pojazdami. Obaj 
mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Za jazdę 
samochodem w takim stanie stanie grozi 
im teraz 2-letnie więzienie, utrata prawa 
jazdy na co najmniej 3-lata oraz obliga-

toryjna kara finansowa w wysokości nie 
mniejszej niż 5 tys. złotych. Z własnej 
kieszeni będą musieli też pokryć koszty 
wszelkich zniszczeń.
Osobie, która powiadomiła zawierciań-
skich policjantów o swoich podejrze-
niach, dziękujemy za czujność i właściwą 
postawę. Jest to kolejny pozytywny odzew 

na kampanię społeczną "Nie reagujesz – 
akceptujesz!".
Ponownie ostrzegamy, że kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwości jest prze-
stępstwem. Skutki takiej jazdy mogą być 
tragiczne zarówno dla samych kierujących 
jak i innych użytkowników dróg.

ZLECIŁ POBICIE PSEUDOKIBICOM

ZERO TOLERANCJI DLA ALKOHOLU ZA KIEROWNICĄ

14.02.2017 r. KWP w Katowicach. Kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej zatrzymali kolejną osobę 
powiązaną z grupą przestępczą działającą na terenie całego Śląska. Szajka specjalizowała się w oszustwach, 
wyłudzaniu haraczy, czerpaniu korzyści z prostytucji i innych przestępstwach kryminalnych. W grudniu śledczy 
zatrzymali 10 członków grupy, którą stanowili liderzy bojówki pseudokibiców. Tym razem w ręce policjantów 
wpadł 41-latek, który zlecił agresorom ciężkie pobicie innego mężczyzny…

21.02.2017 r. ZAWIERCIE. Zawierciańscy policjanci zatrzymali dwóch 29-latków, którzy po pijanemu kierowali samochodem marki Audi. Mężczyźni w czasie ucieczki 
uszkodzili dwa inne pojazdy. Do ich zatrzymania przyczyniła się informacja przekazana przez anonimowego kierowcę innego pojazdu.

 

Dom Pogrzebowy ARKADIADom Pogrzebowy ARKADIA
Uczciwość • Profesjonalizm • Niska Cena

• wypłata zasiłku pogrzebowego na miejscu
• bezpłatna chłodnia
• ekskluzywny biały karawan

tel. całodobowy: 695 729 499
www.arkadia-zawiercie.com.pl

Zawiercie, ul. Rzemieślnicza 14
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE

ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ •  
• MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO 
   ORAZ ELEKTRONARZĘDZI 
• PRODUKCJA PRZEWODÓW:
   hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych, gazowych 

• SPRZEDAŻ:
    węży hydraulicznych i przemysłowych 
• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH 
   I WARSZAWSKICH

WIKBUD
Zawiercie - Pomożyce
ul. Pomrożycka 41 A

tel.: 32 672 24 01 • 662 049 056

Do wynajęcia na: 
• IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE •

• IMPREZY SPORTOWE • WYJAZDY INTEGRACYJNE •
Wynajem krótko i długoterminowy

bez limitu kilometrów

tel. 577-769-884
biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl

9-osobowy Opel Vivaro 

Najwyższa jakość w niskiej cenie

KRONIKA POLICYJNA

Reklamy
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Podróżnicza.
Jak za pomocą kokosa wyczarować mężczyznę idealnego? 
Dlaczego w Chinach nie wolno wskazywać nikogo pałecz-
kami? Co zrobić, kiedy w zatłoczonym autobusie dziecko 
woła, że chce siku? Jak skończy się spotkanie z przerażają-
cą morderczynią motyli, i co takiego Czarna Wołga robi w 
malezyjskim Ipoh?
Tylko we dwoje Hanna Bauta wraz ze swoim synkiem 
Bernardem udała się w czteromiesięczną wyprawę po eg-
zotycznych krajach Afryki i Azji. Owocem ich wędrówki 
jest książka, stanowiąca fascynujący opis podróży, która na 
pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwa do zrealizowania. 
Oprócz historii niezwykłych miejsc odwiedzanych przez 

nietuzinkowych podróżników i opowieści o ludziach, któ-
rych napotykali na swojej drodze, znajdziemy w niej także 
praktyczne porady dotyczące podróżowania z małym dziec-
kiem.
„Nie boisz się jechać tak sama z dzieckiem? Zwykle odpo-
wiadałam że nie, ale oczywiście, trochę się bałam. Z per-
spektywy czasu wiem, że to, co pognało nas do przodu to 
marzenia i ciekawość świata… i to coś, co przydaje się w 
podjęciu każdej decyzji - ODWAGA. Nam, na szczęście, 
jej nie zabrakło, a STRACH nie okazał się na tyle wielki, 
aby nas zniewolić.”

Hanna Bauta

Powieść erotyczna.
Metal i skóra. Lojalność i zdrada. Gniew i seks. 
Eva Fox jest córką prezesa Klubu Motocyklowego Srebrzyste 
Demony. Wychowywana przez harleyowców, nie zna innego 
świata niż ten. Jej życie jest twarde jak źle wyprawiona skó-
ra, surowe jak krajobraz pustyni i odurzające niczym zapach 
wiatru we włosach.
Deuce West to twardziel, emanujący testosteronem przy-
wódca klubu Jeźdźców z Piekła Rodem. Podobnie jak Eva 
urodził się i dorastał wśród motocyklistów ale na tym podo-
bieństwa się kończą.

 Los sprawia, że połączy ich miłość pełna pożądania i niepohamo-
wanej namiętności. Gorzka i bolesna. Miłość, która nie zna granic. 
To nie jest ckliwa love story. Nie znajdziecie w niej łzawych wes-
tchnień, listów pisanych o blasku księżyca, płatków róż rozsypa-
nych pod stopy ukochanej i innych tego typu bzdur. To historia 
dzika i nieprzyzwoita. Pełna gniewu i nieokiełznanego seksu   
rozgrywająca się w świecie władanym przez gwałtowne emocje 
oraz mroczne żądze. Surowa i szorstka opowieść 
o bezkresnej miłości, która wymaga poświęcenia 
i sprawia ból. Opowieść, która całkowicie dru-
zgocze i zniewala czytelnika.

komedia obyczajowa.
Rewelacyjna komedia kryminalna, od której nie można 
się oderwać. Będziecie płakać… ze śmiechu!
To miał być kolejny spokojny weekend w życiu Kaliny. 
Podrzucone na progu dziecko uruchamia lawinę zdarzeń, 
które wiodą wprost do dworku w Kamionkach. Kiedy na 
miejscu dochodzi do tajemniczego morderstwa, Kalina 
staje się jedną z głównych podejrzanych. Dziewczyna nie 
zamierza pozostawić śledztwa w rękach policji, wszak 
chodzi o jej dobre imię! Na miejscu zjawia się również 

niezawodny Marek, ale splot okoliczności sprawia, że on 
i Kalina stają po różnych stronach. A do tego pod noga-
mi ciągle kręci się pewien mocno ubłocony osobnik na 
czterech łapach.
Tylko Kalina w jeden weekend może zostać posiadaczką 
dziecka, psa i być… oskarżona o morder-
stwo!

WARTO PRZECZYTAĆ

„PRZEZ PÓŁ ŚWIATA. MAMA Z SYNEM W PODRÓŻY” autor: Hanna Bauta

„NIEPOKORNA” autor: Madeline Sheehan

„KOCHA, LUBI, SZPIEGUJE” autor: Joanna Szarańska

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

Zapraszamy: 
 poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000

• 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

• Organizujemy  przyjęcia okolicznościowe
• Polecamy: pizza z pieca,obiady domowe

Dowóz do klienta do 5 km gratis powyżej 1,00/zł za 1 km

Włodowice, ul. Żarecka 41 – tel. 792 500 007
Zapraszamy:  pt.- niedz. 12.00-21.00

www.jurajski.pl

ul. Sikorskiego 7, 42-400 Zawiercie 
577 977 770 

 gwarekzawiercianski@wp.pl 
 698 805 242

SKUTECZNA REKLAMA
JUŻ OD 50 PLN!

ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES!

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

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

KINO
 v SZTUKA KOCHANIA 

Gatunek: Biograficzny, Dramat 
Produkcja: Polska;Czas:120 min. 
Terminy:  
• 2017-02-25 16:00 - 2D • 2017-02-25 18:00 - 2D  
• 2017-02-26 16:00 - 2D • 2017-02-26 18:00 - 2D  
• 2017-02-27 16:00 - 2D • 2017-02-27 18:00 - 2D  
• 2017-02-28 16:00 - 2D • 2017-02-28 18:00 - 2D  
• 2017-03-01 16:00 - 2D • 2017-03-01 18:00 - 2D  
• 2017-03-02 16:00 - 2D • 2017-03-02 18:00 - 2D 

 v CIEMNIEJSZA STRONA GREYA 
Gatunek: Melodramat  
Produkcja: USA; Czas: 115 min. 
Terminy: 
• 2017-02-25 20:00 - 2D • 2017-02-26 20:00 - 2D  
• 2017-02-27 20:00 - 2D • 2017-02-28 20:00 - 2D  
• 2017-03-01 20:00 - 2D • 2017-03-02 20:00 - 2D  
• 2017-02-10 18:15 - 2D 

 v POWIDOKI 
Gatunek: Biograficzny, Dramat 
Produkcja: Polska, Czas: 100 min. 
Terminy:  
• 2017-03-02 11:30 - 2D • 2017-03-06 10:00 - 2D 
• 2017-03-14 12:00 - 2D 

MUZYCZNE TWARZE JACKA KAWALCA
Serdecznie zapraszamy do MOK "Centrum" na koncert popularnego aktora Jacka Kawalca,  

który na scenie wcieli się w wielkie postaci muzyki rozrywkowej.  
Ze sceny usłyszymy przeboje Johnna Lennona, Stinga, Phila Collinsa, Joe Cockera czy Roberta Planta. 

Akompaniować Jackowi Kawalcowi będą: Julia Chmielnik (pianino i wokal) oraz Krzysztof Kurzepa (gitara). 
Cena biletu: 25 zł, 30 zł. Termin: 03.03.2017 r. godz. 18:00

Informacje
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tel. 601 464 046

POKRYCIA DACHOWE
BLACHY, GONTY Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ!!!

• OKNA DACHOWE •  MEMBRANY • RYNNY •

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

Posiadamy bogaty
asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy

do współpracy 
tel. 32 672 29 89

Realizujemy 
zamówienia na:

• wesela 
• komunie • chrzciny

• przyjęcia 
okolicznościowe 

•stypy

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 !

• MIĘSA (wieprzowina, wołowina, cielęcina oraz mięso królicze)

• DRÓB (kurczak, kura mięsna rosołowa, indyk, kaczka, gęś, oraz podroby)

• Wysokiej klasy wędliny wieprzowe i drobiowe 
   oraz wędliny podrobowe
• Gorące mięsa pieczone
• Różnego rodzaju pierogi

DELIKATESY MIĘSNE GROT- ZAWIERCIE
Al. gen. Władysyława Sikorskiego 10 • tel.: 516 378 762, 697 923 758

OFERUJEMY DARMOWĄ DOSTAWĘ DO DOMU!               Zapraszamy serdecznie!

Mięsa i wędliny w naszym sklepie nie są nastrzykiwane,
nie zawierają barwników, oraz fosforanów.

Mamy możliwość mielenia mięsa, rozbicia w steakerze i zapakowania próżniowego.
KUPON RABATOWY -5%

Przyjdź z ogłoszeniem a otrzymasz rabat w wysokości 5%

Reklamy


