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Przypomnijmy, od 1 stycznia 
2017 r. obowiązują nowe przepi-
sy związane z usuwaniem drzew 
i krzewów.
Nowe przepisy określają wyjątki 
od konieczności uzyskania zezwo-
lenia na wycinkę drzew i krzewów. 
Obecnie zezwolenie na usunięcie 
zieleni nie jest wymagane m.in. 
w odniesieniu do:
•	 drzew lub krzewów (bez wzglę-

du na wymiary i gatunek), któ-
re rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób 
fizycznych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej,

•	 drzew lub krzewów usuwanych 
w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytko-
wania rolniczego,

•	 krzewu albo krzewów rosną-
cych w skupisku o powierzchni 
do 25 m2,

•	 drzew, których obwód pnia na 
wysokości 130 cm nie prze-
kracza 100 cm (dotyczy topoli, 
wierzb, kasztanowca zwyczaj-
nego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klono-
listnego) oraz 50 cm (dotyczy 
pozostałych gatunków drzew).

Nowelizacja ustawy nie zwal-
nia  z przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony gatunkowej. 
Tutaj nadal obowiązują dotych-
czasowe zasady. Ponieważ tereny 
pokryte roślinnością, są nierzad-
ko miejscem występowania róż-
nych gatunków ptaków (w tym 

przedmiotów ochrony obszarów 
Natura 2000), przy planowaniu 
wycinki zieleni szczególną uwa-
gę należy zwrócić na terminy jej 
prowadzenia.  Zgodnie z art. 52 
ustawy o ochronie przyrody okres 
lęgowy ptaków w Polsce trwa od 1 
marca do 15 października. W tym 
terminie usuwanie wszelkiej 
roślinności winno być prowadzo-
ne z dużą rozwagą, po uprzed-
nim przeprowadzeniu dokładnej 
kontroli zieleni przez specjalistę 
ornitologa lub osobę legitymującą 
się wykształceniem lub odpowied-
nim doświadczeniem do pełnienia 
nadzoru przyrodniczego, w celu 
wykluczenia zasiedlenia jej przez 
chronione gatunki ptaków.
Uzyskania zezwolenia nie wymaga 
jedynie usuwanie drzew w termi-
nie od 16 października do końca 
lutego gniazd ptasich z obiektów 
budowlanych i terenów zieleni, 
kiedy wynika to ze względów 
bezpieczeństwa lub względów 
sanitarnych. Poza wymienionymi 
przypadkami, przed usunięciem 
drzewa stanowiącego siedlisko 
chronionych ptaków, w dalszym 
ciągu każdorazowo należy uzyskać 
zezwolenie regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska.
Nieprzestrzeganie bądź narusze-
nie któregokolwiek z zakazów lub 
ograniczeń obowiązujących w sto-
sunku do ptaków objętych ochroną 
gatunkową, w tym niszczenie ich 
gniazd w okresie lęgowym, stano-
wi wykroczenie (art. 131 pkt 14 
ww. ustawy o ochronie przyrody).
Należy pamiętać, że w obsza-

rach Natura 2000 nie ma z góry 
narzuconych zakazów, obowią-
zuje tu jedynie jedna zasada: nie-
podejmowania działań mogących 
w znaczący sposób pogorszyć stan 
siedlisk przyrodniczych oraz sie-
dlisk gatunków roślin i zwierząt, 
a także w istotny sposób wpłynąć 
negatywnie na gatunki, dla któ-
rych ochrony został wyznaczony 
obszar Natura 2000.
Badając wpływ planowanej wycin-
ki na przedmioty ochrony obsza-
rów Natura 2000, pomoce będą 
plany zadań ochronnych ustana-
wiane dla tych obszarów. Ma to 
duże znaczenie, w szczególności 
w przypadku obszarów specjalnej 
ochrony ptaków. Usuwanie zieleni 
w tych obszarach może się bowiem 
wiązać z uszczupleniem miejsc 
lęgów, żerowania, odpoczynku 
na trasach przelotu itp. istotnych 
z punktu widzenia przedmiotów 
ochrony obszarów Natura 2000.

Jednocześnie zaznaczenia wymaga 
fakt, iż prawo do wycinki drze-
wa bez zezwolenia nie dotyczy 
pomników przyrody rosnących na 
prywatnych posesjach. W takich 
sytuacjach konieczne jest przepro-
wadzenie obowiązującej dotych-
czas procedury, związanej ze 
zniesieniem formy ochrony przy-
rody (uzgadnianej z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska). 
Ponadto kompetencje regional-
nych dyrekcji ochrony środowiska 
pozostają bez zmian w zakresie 
wydania zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu w granicach 
rezerwatu przyrody.
Zmieniły się natomiast zasady 
wycinki drzew w pasie drogo-
wym - od 1 stycznia 2017 roku 
nie ma obowiązku ich uzgadniania 
z regionalnym dyrektorem. 
  

 v zawiercie.eu

PRZECZYTAJ, ZANIM WYTNIESZ DRZEWO!
Parlamentarzyści zapowiadają kolejne zmiany przepisów w zakresie zezwoleń na usunięcie drzew. Zanim zakończą się prace 
nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody należy pamiętać, że drzewostan może podlegać ochronie z punktu widzenia 
innych przepisów dotyczących przyrody, może być również chroniony na podstawie  przepisów dotyczących zabytków.

Dużo zdrowia, radości, 
obfitości na świątecznym stole 

oraz samych słonecznych 
i cudownych dni 

życzy 
Redakcja 

Gwarka Zawierciańskiego 

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych 

pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia 

wszySTkim mieszkańcom
powiatu zawierciańskiego 

a w szczególności
naszym Klientom i Czytelnikom. 

W MIEŚCIE POWSTANĄ KOLEJNE PARKINGI
W centrum Zawiercia powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych. 
Nowe miejsca postojowe pojawią się przy ulicach Dmowskiego 
i Wyszyńskiego. Obecnie trwa budowa parkingu przed Miejskim 
Ośrodkiem Kultury. W okolicach MOK po zakończeniu drugiego etapu 
prac do dyspozycji mieszkańców będzie 120 miejsc parkingowych.
10 marca br. roku prezydent Witold 
Grim podpisał akt notarialny korzy-
stając  z prawa pierwokupu, a tym 
samym nabył od Tauron Ciepło Sp. 
z o.o. w Katowicach prawa użytko-
wania wieczystego nieruchomości  
o powierzchni 0.3230 ha, położonej 
w Zawierciu przy ulicy Wyszyńskie-
go. Działka znajduje się w sąsiedz-
twie Szkoły Podstawowej 4 i Przed-
szkola Integracyjnego nr 3.
- Zakup działki, to efekt ubiegło-
rocznego spotkania z mieszkańcami 
osiedla Centrum, które odbyło się 
przy fontannie – podkreśla prezy-
dent. – Mieszkańcy zwracali uwa-
gę na niedostateczną liczbę miejsc 
parkingowych w tej części miasta. 
Przeanalizowaliśmy różne warian-
ty rozwiązania tej kwestii. Działka, 
którą nabyliśmy od przedsiębiorstwa 
Tauron Ciepło, to najlepsza lokali-
zacja do utworzenia nowych miejsc 
parkingowych – podkreśla samo-
rządowiec.
W rejonie ulicy Wyszyńskiego 
miasto posiadało jedynie wąski pas 
terenu na wysokości budynku nr 9 
- pomiędzy istniejącą jezdnią ulicy 
Wyszyńskiego, a granicą własności 
działki, na której zlokalizowane są 
budynki wielorodzinne nr 7, 9, 11, 
13 i 15.  Szerokość tego pasa wynosi 
ok. 3,8 m i rośnie na nim siedem 

drzew. By uzyskać cztery miejsca 
postojowe o wymiarach zgod-
nych z rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej 
do parkowania równoległego do 
jezdni zachodziłaby konieczność 
wycięcia tych drzew. Ostatecznie, 
po przenalizowaniu sprawy i po roz-
mowach z mieszkańcami uznano, że 
wycinka jest bezzasadna, tym bar-
dziej, że drzewa stanowią naturalny 
ekran oddzielający budynki od ruchu 
ulicznego.
Na działce w sąsiedztwie Szkoły Pod-
stawowej nr 4, według wstępnych 
szacunków, powstanie kilkadziesiąt 
miejsc parkingowych oraz droga 
dojazdowa. W tym roku planowane 
jest wykonanie dokumentacji. Dopie-
ro na podstawie gotowego projektu 
poznamy dokładną ilość miejsc par-
kingowych. Według zamierzeń ich 
budowa może ruszyć w przyszłym 
roku.  
Obecnie projektowany jest również 
parking przy ulic Dmowskiego, 
który miasto wykona wspólnie ze 
Starostwem Powiatowym. W tym 
roku powstanie projekt dotyczący 
prawej strony (jadąc od ronda). Po 
wykonaniu robót dotychczasowa 
dwupasmówka będzie drogą jedno-
pasmową.

 v zawiercie.eu

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

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
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesneMOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM
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Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!

OGROMNY WYBÓR 
I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

Z naszych obserwacji ostat-
nich 6 miesięcy, czyli od czasu 
wzrostu składek OC, wyni-
ka, że kwoty proponowanych 
odszkodowań mimo wzrostu 
składek nie wzrosły a wręcz 
paradoksalnie nieznacznie spa-
dły w stosunku do rzeczywiste-
go rozmiaru szkody. Z końcem 
2016 roku, wzrosła też liczba 
bezpodstawnych odmów wypłat 
odszkodowań. 
Nie wymaga chyba uzasadnie-
nia fakt, że zakłady ubezpie-
czeń są dużymi firmami. Jak 
każda firma, istnieją po to aby 
zarabiać pieniądze, a nie po to 
aby przynosić straty. Ostatnie 
10 lat, to okres wojny cenowej 
pomiędzy dużymi firmami taki-
mi jak PZU, WARTA i Ergo 
Hestia. Mniejsze f irmy aby 
nie zniknąć z rynku, musiały 
się więc dostosować do stawek 
narzuconych przez najwięk-
szych graczy na rynku. 
Zaniżanie stawek, spowo-
dowało, że cały sektor obo-
wiązkow ych ubezpieczeń 
komunikacyjnych generował 
gigantyczne straty na poziomie 
jednego miliarda złotych rocz-
nie. To blisko dwa razy więcej 
niż 10 lat temu. Przyczyna jest 
dość prosta - jeździmy coraz 
nowszymi i droższymi samo-
chodami. Samochodów jest 
coraz więcej. Jest coraz więcej 

stłuczek i wypadków których 
likwidacja pochłania coraz wię-
cej pieniędzy. Żadna z firm nie 
podnosiła stawek za ubezpie-
czenia, bo ludzie przeszliby do 
konkurencji. Firmy ubezpie-
czeniowe same zapędziły się 
w przysłowiowy kozi róg z któ-
rego nie za bardzo wiedziały jak 
wyjść. Przynosiły straty, jednak 
bały się podwyżek w obawie 
o spadek obrotów a więc jeszcze 
większe straty.
Pomocną dłoń wyciągnęła do 
ubezpieczycieli Komisja Nad-
zoru Finansowego. Doszła ona 
do wniosku, że odszkodowania 
są tak niskie, że nie da się napra-
wiać samochodu za przyznawane 
odszkodowania. Zaleciła więc 
zakładom ubezpieczeń wypłatę 
wyższych odszkodowań. Pogro-
żono też im palcem, że sztucznie 
zaniżają ceny i ma się to zmienić. 
Zalecenia te wydano w formie 
tzw. wytycznych. Wytyczne to 
tylko instrukcja której możemy 
przestrzegać lub nie. Tak też 

się stało. Zakłady ubezpieczeń 
zastosowały się do wspomnia-
nych wytycznych tylko częścio-
wo, podnosząc tylko stawki polis 
obowiązkowych. Media szeroko 
komentowały te drastyczne pod-
wyżki, dając jednak nadzieję na 
wyższe odszkodowania. Nie-
stety, do tej części wytycznych 
już firmy ubezpieczeniowe się 
nie zastosowały. Odszkodowa-
nia jak były niskie, tak nadal są 
niskie, a o sprawie już dawno 
przestano mówić bo płacić trze-
ba i nic się na to nie poradzi.  
Finał tej całej sytuacji jest taki, 
że drastycznie wzrosły składki 
OC ale odszkodowania pozo-
stają nadal na tym samym lub 
minimalnie niższym poziomie. 
Kto więc zyskał na podwyżkach? 
Odpowiedź jest oczywista....   
  

 v Marta Piotrowska
Młodszy specjalista d/s  

likwidacji szkód komunikacyjnych
zawiercie@kolizja.eu 

SKŁADKI OC W GÓRĘ I CO Z TEGO?
 W ostatnim czasie każdy właściciel czterech kółek odczuł wzrost składki OC. Przy-
czyną tego stanu rzeczy są wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, która doszła 
do wniosku, że odszkodowania są zbyt niskie, aby można było naprawić uszkodzony 
samochód. Jest w tym sporo prawdy, ale czy faktycznie wzrost składek OC dopro-
wadził do wyższych odszkodowań?  Nie do końca! Aktualnie mamy dwa przypad-

ki w których istnieje możliwość 
udzielenia przerwy. Po pierwsze, co 
w zasadzie oczywiste, sąd udziela 
przerwy w wykonaniu kary w wypad-
ku choroby psychicznej lub innej 
ciężkiej choroby uniemożliwiającej 
wykonywanie kary. Za taką chorobę 
przyjmuje się stan w którym dalsze 
przebywanie skazanego w zakładzie 
zagrażałoby życiu lub mogło powo-
dować dla jego zdrowia poważne nie-
bezpieczeństwo. Przerwa udzielana 
jest jednak tylko do czasu ustania 
tej przeszkody. W tym wypadku do 
składanego wniosku należy dołączyć 
dokumentację medyczną.
Po drugie, sąd może udzielić również 
przerwy jeżeli przemawiają za tym 
ważne względy rodzinne lub osobiste. 
Z doświadczenia wiem, że większość 
wniosków o przerwę dotyczy wła-
śnie tych przypadków. Chciałbym 
jednak Państwu z góry wskazać, że 
okoliczności te, odmiennie niż wyżej 
wskazywany stan choroby, są podda-
ne swobodnej ocenie sędziowskiej 
i to od kompletnego i właściwego 
ich nakreślenia zależy w dużej mierze 
powodzenie naszego wniosku.
Wniosek o przerwę składamy do 
sądu penitencjarnego, którym jest 
Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca 
w którym aktualnie przebywa osa-
dzony. Jeżeli jednak dotąd skazany 
korzystał już z przerwy to sądem 
penitencjarnym właściwym miejsco-
wo do udzielenia dalszych przerw jest 
sąd, który udzielił pierwszej przerwy 

i to nawet jeżeli skazany przebywa 
aktualnie w innym okręgu.
Wniosek może zostać złożony bez-
pośrednio przez osadzonego, jego 
obrońcę, a nawet dyrektora zakładu 
karnego w którym przebywa osa-
dzony. Wniosek ten należy opłacić 
- aktualna opłata wynosi 60 zł.
W posiedzeniu sądowym dotyczą-
cym przerwy bierze udział proku-
rator, skazany oraz jego obrońca, 
a także sądowy kurator zawodowy 
lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli 
składali wniosek.
Sąd udzielając przerwy może zobo-
wiązać skazanego do podjęcia sta-
rań o znalezienie pracy zarobkowej, 
zgłaszania się do wskazanej jednostki 
Policji w określonych odstępach cza-
su lub poddania się odpowiedniemu 
leczeniu lub rehabilitacji, oddziały-
waniom terapeutycznym lub uczest-
nictwu w programach korekcyjno-
-edukacyjnych. Wykonywanie tych 
obowiązków jest kontrolowane.
Ważna rada dla skazanych korzysta-
jących już z przerwy: jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, pamiętajmy aby jesz-
cze przed upływem okresu aktualnie 
udzielonej przerwy złożyć w sądzie 
kolejny wniosek. Jeżeli bowiem ska-
zany powrócił już do zakładu karne-
go, to nie jest już możliwym udziele-
nie przerwy do czasu upływu jednego 
roku od dnia ukończenia poprzedniej 
przerwy. Jedynymi wyjątkami są tutaj 
wypadek choroby psychicznej lub 
innej ciężkiej choroby skazanego 
albo wypadek losowy. Reasumując, 

nie można w powyższym rocznym 
okresie skutecznie powoływać się już 
na ważne względy rodzinne i osobiste.
Jeszcze bardzo istotna wskazówka: 
jeżeli przerwa w wykonaniu kary 
pozbawienia wolności trwała co 
najmniej rok, a skazany odbył już 
co najmniej 6 miesięcy kary - sąd 
penitencjarny może warunkowo 
zwolnić skazanego z odbycia pozo-
stałej części kary. Warunkiem jest 
aby wymierzona kara pozbawienia 
wolności nie przekraczała 3 lat. Tym 
samym uznaje się, że skazany który 
dostatecznie długo przebywał na 
wolności w ramach przerwy i w tym 
czasie nie naruszył ponownie prawa, 
zasługuje na dobrodziejstwo zwol-
nienia z odbycia reszty kary. Jest to 
więc ważny środek, który pozwala 
skazanym na wcześniejsze „wyjście 
na wolność”.
Na koniec jako ciekawostkę podam, 
że Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka w wyroku z 6 grudnia 2016 r. 
uznał, że nieudzielenie osadzonemu 
przepustki na pogrzeb matki sprowa-
dzało się do naruszenia jego prawa 
do poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego. Trybunał wyraźnie 
wskazał na wagę środków pozwalają-
cych na czasowe opuszczenie zakładu 
karnego jako elementu polityki reso-
cjalizacyjnej, skutecznej zwłaszcza 
w przypadku osób skazanych na dłu-
goletnie kary pozbawienia wolności.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 
PRZERWA W WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI
Osoby osadzone, mają możliwość skorzystania z prawa do przerwy w odbywaniu 
kary pozbawienia wolności. Wśród niektórych z nas takie uprawnienie skazanych 
może budzić mieszane uczucia, jednak pamiętajmy, że osoby te pomimo prawo-
mocnego stwierdzenia ich winy również zasługują na godne traktowanie. 

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 Zawierciańskiego”.

Informacje
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KĄCIK KULINARNY

Zupa z dorszem i mlekiem 
kokosowym oraz tofu 
•	 40 dkg dorsza (u mnie  

mrożony) 
•	 1 mieszanka chińska 750 gram 
•	 1 opakowanie pasty Tom Yum 

30 gram (następnym razem 
sama zrobię pastę!) 

•	 2 łyżki sosu sojowego 
•	 1 tofu 
•	 3 litry wody 
•	 1 puszka mleka kokosowego 
•	 pęczek świeżych liści kolendry 
Do garnka wlałam wodę, dodałam 
mieszankę chińską i dorsza i całość 
zagotowałam. Dodałam pastę Tom 
Yum, całość zagotowałam, dopra-
wiłam sosem sojowym i dodałam 
mleko kokosowe. Znowu całość 
przez chwilę się gotowała, do po-
łączenia smaków.  Tofu pokroiłam 
w kosteczkę, wrzuciłam do zupy. 
Kolendrę pokroiłam i posypałam 
nią zupę. 
Ja zupę podawałam samą, ale mo-
żesz ją podać z dodatkowym maka-
ronem. Możesz też, jeśli tylko masz 
pod ręką, dodać kilka krewetek - to 
na pewno dobrze zrobi tej zupie.

Zupy nadal goszczą u nas w domu w dużych ilościach, codzien-
nie kilka różnych i to naprawdę różnych smakowo, więc nudno 
nie jest. Program przemian wg Moniki Honory dalej trwa, trwać 
będzie jeszcze długo, bo kilogramów do zrzucenia trochę mamy, 
ale szczerze mówiąc, bardzo nam jedzenie zup odpowiada. 
Ostatnio szalejąc w kuchni, zrobiłam z rozpędu i tą zupę i powiem 
Wam, że zniknęła tak szybko, jak się ją robi :)

ZUPA Z DORSZEM I MLEKIEM 
KOKOSOWYM ORAZ TOFU

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

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

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

Poszukujemy dobrego domu dla 
Kalinki - kochanej, pogodnej, wesołej 
suczki o bardzo łagodnym usposobie-
niu. Kalinka trafiła do nas już blisko 
rok temu i niestety nie ma szczęścia. 
Nie znalazła się żadna osoba, która 
zechciała ją zaadoptować. Niestety 
Kalinka przegrywa w konkurencji 
na "fajnego psa", bo raz jest za stara 
(ma około 6 lat), raz za duża, a innym 
razem znów za mała (waży około 20 
kg, grzbietem sięga do kolana), a naj-
częściej przegrywa jeszcze w konku-
rach z psiakami z dłuższym, bardziej 
kolorowym czy jaśniejszym włosem. 
Kalinka ma trochę pecha, bo pomimo, 
że jest przemiła jest właśnie, "średnia, 
czarna podpalana, nie najmłodsza".. 
Kalinka ma naprawdę świetny charak-
ter i mamy nadzieję, że znajdzie się 
osoba, która da jej dom, bezwarun-
kowo pokocha i sprawi, że ten coraz 
smutniejszy pysio znów będzie się 
wesoło uśmiechał nie tylko na spa-
cerach z opiekunami, ale także na co 
dzień. 
Kalinka dogaduje się z innymi psa-
mi,  jest miła i grzeczna, nie wchodzi 
w konflikty, jest kochana. Pięknie spa-
ceruje na smyczy, nie cięgnie, pilnuje 
się opiekunów. To bardzo fajna sunia, 
której bardzo potrzebny jest dom.

Poszukujemy najlepszego domu dla 
Bobisia - wspaniałego, pięknego, 
dostojnego i wyjątkowego psiaka, 
który od kilku miesięcy przebywa 
pod naszą opieką. Bobiś trafił do nas 
bardzo zaniedbany. Dodatkowo ktoś 
w okropny sposób obszedł się z jego 
okrywą włosową i Bobiś trafił do nas 
ogolony prawie do skóry. Co najgor-
sze Bobiś jest psiakiem długowłosym 
i z całą pewnością, gdy w końcu jego 
sierść odrośnie, Bobi będzie pięknym 
psem. Bobiś jest psem sporej wielko-
ści; waży około 30 kg, jest wielkości 
psów w typie owczarka collie. Ma wiele 
cech psów tej właśnie rasy. Jest zrów-
noważony, doskonale współpracuje 
z opiekunami, chętnie się przytula, 
ale nie jest psem natarczywym. Lubi 
i kocha tych, którzy szanują jego nie-
zależność. 
Bobiś pięknie spaceruje na smyczy. 
Nie ciągnie, nie szarpie. Jest psem 
bardzo czystym. Omija nawet niewiel-
kie kałuże, nie lubi być brudny. Przy 
odrobinie pielęgnacji ten wspaniały 
i wyjątkowy pies będzie dumą i naj-
lepszą wizytówką swojego nowego 
opiekuna.

Poszukujemy domu dla Erisona - kil-
kuletniego, bardzo pogodnego i przy-
jaznego psiaka w typie teriera, który 
od kilku tygodni przebywa pod naszą 
opieką. Erison trafił do nas koszmar-
nie zaniedbany, z licznymi otarciami 
i wyłysieniami. Na pewno jego życie 
nie było ani fajne ani łatwe. Po pod-
jęciu leczenia stan zdrowia Erisona 
poprawił się. 
 Erison to pies, który ma wiele cech 
swojej rasy. Będzie grzecznym 
i posłusznym przyjacielem w domu, 
a jednocześnie wytrwałym kompa-
nem na spacerach w parku czy w lesie. 
Pies, jak każdy terier może domino-
wać inne psy i na pewno nie nadaje 
się do domu z kotami ani z drobiem. 
Teriery polują na koty, praktycznie 
bez wyjątku.
Erison to niemiecki terier myśliwski 
(jagdterier). Jest wspaniały, piękny, 
świetnie współpracuje z ludźmi, ale 
nie można zapominać, że jest terie-
rem, psem zwinnym, bystrym i bardzo 
szybkim. 
Erison ładnie spaceruje na smyczy, 
nie ciągnie. Może zamieszkać w domu 
z dziećmi. Nie jest agresywny do 
ludzi.  Erison ma około 6 lat. Jest 
w dobrej kondycji ogólnej. Przed nim 
jeszcze wiele wspaniałych lat życia.

KALINKA BOBIŚ ERISON

W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00.  
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.   

Tel kont: 793-993-779  • www.schroniskopsiepole.pl 

WSZYSTKIE PSY Z NASZEGO SCHRONISKA MAJĄ AKTUALNE SZCZEPIENIA,  
SĄ ODROBACZONE, ODPCHLONE, ZACZIPOWANE I WYKASTROWANE.

W ostatnim z turniejów triumfował 
zespół RHC Frydek-Mistek. Tuż 
za nim znaleźli się gospodarze. 
Podium uzupełnił słowacki HK 
Kupele Bojnice. Najskuteczniej-
szym strzelcem turnieju został 
Jakub Mroczkowski (Viret CMC).
W najlepszej siódemce znaleźli 
się dwaj zawodnicy prowadzonej 
przez Mariusza Szczygła drużyny 
– Gabriel Kałuża (najlepszy lewo-
skrzydłowy) oraz Błażej Burdziński 
(najlepszy obrotowy).

 v zawiercie.eu

Frekwencja zawodników była 
większa niż poprzednio z czego 
bardzo się cieszymy. W kategorii 
OPEN udział wzięło 48 zawod-
ników. Kategorię tą wygrał po 
raz drugi Waldemar Glanowski. 
Dużo emocji dostarczyły rów-
nież mecze w kategorii Dzie-
ci Szkół Podstawowych. Tym 
razem w tej kategorii pierwsze 
miejsce spośród 21 zawodników 
zdobył Konrad Madej.
Wyniki z drugiego turnieju oraz 
klasyfikacja generalna znajdują 
się w załącznikach. 
Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy i zaprasza-
my na kolejny turniej 10.04.2017.

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

Podczas turnieju wystąpili zawod-
nicy znani z europejskich ringów 
m. in. Michał Kita, Krzysztof 
Kułach oraz Adam Niedźwiedź.
Zdjęcia oraz wyniki II Superpu-
charu Polski NO-GI dostępne 
są na stronie internetowej OSiR 
w Zawierciu. 

 v zawiercie.eu

Mecz Futbol Tteam - Alko Gór-
ka Łazy zakończył się wynikiem 
6:11. Drugie spotkanie wygrała 
drużyna CMC Poland, pokonu-
jąc FC Fermentacja 7:3.
Zaraz po zakończonych spotka-
niach odbyła się ceremonia wręcze-
nia nagród dla wszystkich uczestni-
ków Zawierciańskiej Ligi Futsalu.
Wyróżnienie dla drużyny Fair 
Play otrzymała Alko Górka Łazy. 
Królem strzelców został Adrian 
Piżuch z dorobkiem 30 bramek 
(Alko Górka Łazy).
Klasyfikacja końcowa:
1. AB ZAWIERCIE
2. ALKO-GÓRKA ŁAZY

3. CMC POLAND
4. SM RELAX ZAWIERCIE
5. FUTBOL TEAM

6. FC FERMENTACJA

 v zawiercie.eu

VIRET CMC DRUGI  
W MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU

GRAND PRIX ZAWIERCIA  
W TENISIE STOŁOWYM II TURNIEJ

SUPERPUCHAR POLSKI NO-GI

ZWYCIĘZCY ZAWIERCIAŃSKIEJ LIGI FUTSALU

Sześć drużyn. Blisko 100 zawodników z Polski, Czech oraz Słowacji. Trzy turnieje 
w każdym z krajów. W Zawierciu zakończyła się pierwsza edycja ligi czesko-sło-
wacko-polskiej (rocznik 2002-2003).

27.03.2017 w hali OSiR III przy ul. Piłsudskiego 73 A, odbył się drugi turniej 
z cyklu turniejów Grand Prix Zawiercia w Tenisie Stołowym. 

W hali sportowo-widowi-
skowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Zawierciu 
odbyły się 25 marca br. II 
Superpuchar Polski NO-GI.

W niedzielę, 26 marca br. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji II przy ul. Blanowskiej 40 
zostały rozegrane dwa spotkania ostatniej kolejki Zawierciańskiej Ligi Futsalu.

Informacje
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Bielsko-Biała to stosunkowo nowe 
miasto – w końcu powstało w 1951 
roku, jednak wcześniej istniało jako 
dwie odrębne miejscowości leżące bo 
dwóch stronach rzeki Białej. Rzeka 
owa począwszy od 1457 była granicą 
państwową. Starsze z siostrzanych 
miast śląskie Bielsko w XIV wieku 
weszło w skład królestw czeskiego, 
a potem wraz z nim włączone zostało 
do monarchii austriackich Habsbur-
gów. Po drugiej stronie rzeki w gra-
nicach Małopolski, na zachodnich 
brzegach Rzeczpospolitej leżała 
Biała, która po pierwszym rozbiorze 
Polski również została włączona do 
Austrii. Obie miejscowości w granice 
naszego Państwa wróciły dopiero po 
I wojnie światowej.
Ludność Bielsko-Białej aż do II woj-
ny Światowej składała się z wielu 
narodowości: Polaków, Niemców, 
Czechów, Żydów, a nawet Węgrów 
czy Włochów, każdy więc odcisnął 
na tym mieście jakieś swoje piętno. 
Z wiadomych względów tamtejsza 
ludność skłaniała się ku kulturze 
czeskiej i austriackiej, a od połowy 
XIX wieku czerpano wzorce ze sto-
licy monarchii Wiednia co objawia 
się głównie w architekturze i jak 
podkreślają tamtejsi ludzie w pew-
nym specyficznym klimacie miasta.
Bielsko-Biała to miasto historyczne, 
niemal na każdym kroku można tu 
trafić na ciekawe zabytki. Wśród 
tych najpiękniejszych wymie-
nić można: Zamek Sułkowskich 
wzniesiony w XIV wieku przez 
księcia cieszyńskiego Przemysła-
wa I Noszaka, na miejscu dawnego 
gródka drewnianego, przebudo-
wany w późniejszych wiekach na 

duża rezydencję magnacką. Wie-
lokrotnie trawiony pożarami m.in. 
przez Szwedów w 1645. Ostateczną 
formę tej budowli nadał wiedeń-
ski budowniczy Jan Potzelmeyer 
w latach 1855 –1864. Zamek był 
własnością książąt cieszyńskich, 
węgierskich Sunneghów, i książąt 
Sułkowskich. Obecnie jest siedzi-
bą Muzeum Okręgowego miesz-
czącego wiele stałych i czasowych 
ekspozycji. Kolejną atrakcją jest 
cała starówka, wraz z jej zabytko-
wymi kamienicami z XVII i XVII 
wieku oraz wąskimi uliczkami, robi 
niesamowite wrażenie, gdyby nie 
parkujące na poboczach auta moż-
na by oczekiwać, że za najbliższym 
rogiem spotka się pannę w długiej 
sukni lub pana w surducie. Grodzi-
sko w Starym Bielsku pozostałość 
osady rolniczo – produkcyjnej z XII 
wieku - najstarszy zabytek na terenie 
miasta. Dla miłośników architektu-
ry sakralnej polecamy zwiedzanie 

Kościołów: Katedry Św. Mikołaja 
z XV wieku, przebudowana w XX 
wieku, Kościół Opatrzności Bożej 
gdzie podziwiać można drewniany 
ołtarz i ambonę w kształcie łodzi, 
ewangelicko - augsburski kościół 
p. w. Marcina Lutra, Kościół Św. 
Stanisława z drugiej połowy XIV 
wieku powstały na miejscu starsze-
go, dwunastowiecznego kościoła, 
pochwalić się może oryginalnym 
dzwonem z 1555 roku. Inne warte 
polecenia zabytki to Ratusz, budy-
nek dworca kolejowego, tzw. Dom 
Tkacza drewniany budynek z dru-
giej połowy XVIII wieku – od 1992 
r. oddział Muzeum Okręgowego 
w Bielsku-Białej oraz wiele innych 
kamienic i innych budynków których 
w tym mieście nie brak.
Bielsko-Biała to bez wątpienia 
piękne miasto z tradycjami i bogatą 
historią, warte zwiedzenia.

 v G.M.

GDZIE NA WEEKEND????  BIELSKO-BIAŁA
W ostatnim numerze  Gwarka obiecaliśmy przedstawić ciekawe miejsca 
na trasie Pszczyna – Żywiec. Ostatnio opisywaliśmy uroki Pszczyny, dziś 
zapraszamy do Bielsko-Białej. Co roku, wczesną wiosną poradnie dietetyczne mają pełne ręce roboty. Pacjenci „budzą 

się” przed sezonem bikini, pragnąc zrzucić zbędne kilogramy i nagromadzone przez zimę 
boczki. Przychodzą uzbrojeni w wiedzę, oraz już wcześniej wdrażane na własną rękę 
przekonania żywieniowe. Zazwyczaj wyglądają one tak: „Zdrowo się odżywiam, mam już 
w lodówce produkty typu light i fit, nie jem chleba, ziemniaków, makaronów, słodyczy  
i cukru – jedynie słodziki. Jem mało, dużo ćwiczę i nic nie udało mi się schudnąć. ”Brzmi 
sensownie? Spójrzmy na to chłodnym okiem dietetyka.

PUŁAPKA PRODUKTÓW LIGHT,  
FIT, FITNESS, SLIM…

Powszechna opinia głosi „to tłuszcz 
i cukier są winne Twojej nadwagi, więc 
nie można ich spożywać”. Idąc tym tro-
pem przemysł spożywczy dopadł nasze 
soki, jogurty, chleby, twarogi, majonezy, 
sosy i odciągnął z nich tłuszcz, a niektó-
rych z nich pozbawił nawet cukru. Tylko 
dlaczego mają one wciąż taki sam smak 
co ich nieodtłuszczone odpowiedni-
ki? Skoro coś nie ma tłuszczu, np. taki 
jogurt 0% tłuszczu, to nie powinno mieć 
konsystencji niemalże stałej, a ma!I tu 
poznajemy moc sztucznych zagęstni-
ków, pektyn, skrobi oraz słodzików, 
które nie mają obojętnego wpływu na 
nasze zdrowie. Mało tego, skoro nie ma 
tłuszczu, to nie ma też witamin w nim 
rozpuszczalnych, więc i wartość odżyw-
cza jest wielce wątpliwa. Pamiętajmy, że 
prawdziwą wartość odżywczą organizm 
jest w stanie czerpać z żywności a nie 
z syntetycznych składników.  Niestety 
dzisiejszy rynek żywności to swoista 
wolna amerykanka. Dzieciom poleca 
się płatki czekoladowe na dobry począ-
tek dnia, namawia się do picia soków 
zagęszczonych będących w zasadzie 
samym cukrem, a dla sportowców 
i osób chcących schudnąć opracowuje 
się całą gamę produktów fit, które są 
naładowane węglowodanami prosty-
mi i syntetycznymi witaminami. Aby 
zrozumieć sens zdrowego odżywiania 
warto czytać ze zrozumieniem etykiety 
produktów. To co potocznie wygląda na 
„dietetyczne” jest w rzeczywistości prze-
ładowane cukrem i sztucznymi dodat-
kami.  Zerknij na pierwsze z brzegu 
opakowanie batonika muesli w polewie 
jogurtowej. W takim zwykłym batoniku 

cukier goni cukier i chemią pogania. Co 
gorsza takich produktów jest cała masa. 
Przyjrzyjmy się napojom i sokom typu 
light. Nie mają cukru, mają niewiele 
kalorii, można pić do woli! Oczywiście, 
że można, jeśli chcesz się naprawdę źle 
poczuć. Tego typu napoje zawierają naj-
częściej syntetyczne słodziki: aspartam, 
acesulfam K, sukraloza, cyklaminian 
sodu i inne. Czasami w jednym napoju 
czy soku można znaleźć je wszystkie. 
Spożywanie w nadmiernej ilości mogą 
przyczyniać się do powstawania wielu 
rodzajów chorób nowotworowych, pro-
blemów z zaśnięciem, sensacji żołądko-
wych , bólów mięśniowych i głowy, na 
niesmaku w ustach kończąc.
Nie zawsze produkty light są niskokalo-
ryczne, na półkach sklepowych znaleźć 
można takie, które przewyższają kalo-
rycznością tradycyjne ich odpowiedni-
ki. Najczęściej są to produkty opatrzone 
zwrotami innymi niż „light” np.: 0%, 
lekki, fitness, fit. Są to popularne triki 
producentów, którzy chcą obejść roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie oświadczeń żywie-
niowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności. Według tego zapisu żywność 
o obniżonej wartości energetycznej, czy-
li light, to taka, która ma co najmniej 30 
% kalorii mniej w porównaniu z tra-
dycyjną. Produkty o niskiej wartości 
energetycznej nie powinny zawierać 
więcej niż 40 kcal/100 g produktu sta-
łego, lub 20 kcal/100 ml produktu płyn-
nego. Po co zatem zagłębiać się w każde 
opakowanie „lekkich”, „lightowych” 
wytworów przemysłu spożywczego, 
skoro można wybrać coś, co nie spo-

woduje wzrostu naszej wagi i będzie 
zdrowsze? Co to może być? Wszystko 
- byle nie light.
Kolejną pułapką, w jaką wpadają osoby 
odchudzające się jest rezygnacja z węglo-
wodanów w postaci kasz, ryżu, maka-
ronów a także chleba. Węglowodany 
złożone, to źródło energii nie tylko dla 
mięśni ale przede wszystkim dla mózgu. 
Są one niezbędnym składnikiem diety, 
także tej odchudzającej.  Najlepszym 
wyborem są produkty pełnoziarniste 
lub o niskim indeksie glikemicznym, 
takie, które nie powodują gwałtownego 
wzrostu glukozy we krwi. Np. maka-
ron razowy, sojowy, ryż dziki, komosa 
ryżowa, ryż basmati brązowy, ryż brą-
zowy, chleby na zakwasie pełnoziarniste 
czy orkiszowe. Wielkość porcji też ma 
znaczenie, np. ilość obiadowa węglo-
wodanów nie powinna przekraczać 
rozmiaru pięści osoby spożywającej 
posiłek. Zmniejszając niebezpiecznie 
udział węglowodanów w diecie moż-
na narazić się na obniżenie nastroju, 
destrukcję mięśni i zmniejszenie funkcji 
poznawczych mózgu. Jeśli chodzi o spa-
dek wagi przy zminimalizowaniu racji 
węglowodanowej jest to temat dysku-
syjny. Liczne badania pokazały, że to 
właśnie węglowodany złożone odgry-
wają dużą rolę w kontroli masy ciała.
Jak zatem chudnąć i pozostać w dobrym 
zdrowiu? Jedz prawie wszystko i z umia-
rem. Uprawiaj regularnie sport. Kieruj 
się zdrowym rozsądkiem.

 v  Magdalena Górska  
Dietetyk,  „PerfectSlim”

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

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

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

SYN_OPTYK500 200 941

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

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

ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)
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SYN_OPTYK500 200 941 ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange) ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)
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SYN_OPTYK500 200 941 ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange) ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)

ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)
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SYN_OPTYK500 200 941 Zawiercie

AGENCJA REKLAMOWA

www.mobioos.pl     •     biuro@mobioos.pl

600 424 117

Filmy korporacyjne i reklamowe 

NZOZ DENTYSTYKA UL.WIDOK 3
NZOZ ULTRASONOGRAFIA UL.11 LISTOPADA 2/4

Poradnia Dobry Dietetyk
mgr inż. Agnieszka Szafrańska

a.szafranska@dobrydietetyk.pl
530 000 610

ZAUFAJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIU

Więcej informacji znajdziesz na
www.szafranska.dobrydietetyk.pl

Terapia nadwagi i otyłości
Pomoc w niedowadze
Diety w chorobach
Żywienie dzieci i młodzieży
Diety dla kobiet w ciąży
Żywienie w sporcie

Informacje
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ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekzawiercianski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-zawiercianski.pl

"Gwarek Zawierciański" swym zasięgiem obejmuje cały powiat zawierciański. Jest kolportowany na obszarze miast i gmin takich jak: Biskupice, 
Chruszczobród, Ciągowice, Dzibice, Dzwono-Sierbowice, Dzwonowice, Fugasówka, Irządze, Kiełkowice, Kostkowice, Kroczyce, Lgota Murowana, 
Łazy, Niegowonice, Ogrodzieniec, Parkoszowice, Pilica, Podlesice, Podzamcze, Poręba , Pradło, Rokitno Szlacheckie, Rudniki, Siedliszowice, 
Sierbowice, Smoleń , Sokolniki, Szypowice, Turza, Włodowice, Zawada Pilicka, Zawiercie, Zarzecze, Złożeniec. Gazeta dociera do wszystkich 
firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Wydawca "Gwarka Zawierciańskiego" jest założycielem gazety "Gwarek Olkuski", kolportowanej na całym terenie powiatu olkuskiego, w miastach 
i gminach takich jak: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom. Prowadzimy stałą, ścisłą współpracę z "Gwarkiem Małopolskim", 
kolportowanym na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażonymi na łamach "Gwarka 
Zawierciańskiego". Redakcja odmówi  opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi 
obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią 
programową lub charakterem tytułu. Wydawca zastrzega sobie możliwość skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne 
ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

POLICJA

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

• 25.03.2017 r. ZAWIERCIE, ul. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ
Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu zatrzy-
mali 31-letniego wandala. Do zdarzenia doszło na parkingu przed sklepami przy ul. 
Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Do siedzącego w samochodzie kierowcy 
podszedł mężczyzna i poprosił o „kilka złotych pożyczki”. Po stanowczej odmowie, 
złapał za lusterko i urwał je. Właściciel Toyoty wezwał policjantów. Zatrzymany za-
wiercianin odpowie teraz za zniszczenie mienia. Za takie przestępstwo grozi do 5 lat 
więzienia.  Straty jakie wyrządził wandal wyceniono na kwotę 800 złotych.

• 25.03.2017 r. Godz. 22:00,  ZAWIERCIE,  ul. NOWOWIERZBOWA  
Policjanci z Wydziału Prewencji  zatrzymali na gorącym uczynku 54-letnią za-
wierciankę Kobieta korzystała w miejscu zamieszkania z przerobionej instala-
cji, omijającej układ pomiarowy. Trwa szacowanie strat. Za kradzież prądu grozi 
jej do 5-lat więzienia.

• 23.03.2017 r. Zawiercie.  DK 78 w  PORĘBIE
Policjanci z Zawiercia ustalają okoliczności wypadku drogowego z udziałem piesze-
go. Do zdarzenia doszło przed godz 19.00 na drodze wojewódzkiej nr 78 w Porębie. 
Według wstępnych ustaleń policjantów 61-letni mężczyzna chciał przejść przez 
ruchliwą drogę w miejscu niedozwolonym. Gdy wbiegł na jezdnię zza innego po-
jazdu został potrącony przez osobowego Opla. 33-letnia kobieta nie zdążyła w porę 
wyhamować samochodu. Ranny porębianin trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża 

niebezpieczeństwo. Kilkanaście metrów dalej znajdowało się oznaczone sygnaliza-
torami świetlnymi przejście dla pieszych. 

• 21.03.2017 r. SZCZEKOCINY. Al. Jana Pawła II
Do zdarzenia doszło około  godz. 11.00   na Al. 
Jana Pawła II w Szczekocinach. Według wstęp-
nych ustaleń policjantów, 62-letni kierowca 
autobusu wykonywał manewr zawracania i 
wymusił pierwszeństwo przejazdu kierującemu 
samochodem marki Audi. Rannego mieszkańca 
Szczekocin przewieziono do szpitala. Jego życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo. Obaj kierowcy 
byli trzeźwi. Policjanci wykonali oględziny miejsca wypadku i sporządzili niezbędną 
dokumentację. Zatrzymali także dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu. Teraz 
śledczy dokładnie wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. 

• 21.03.2017 r. ŁAZY. PIJANY KIEROWCA
Dzielnicowy z Łaz zatrzymał pijanego kierowcę osobówki. Mężczyzna nie posiadał 
prawa jazdy. Utracił je wcześniej za jazdę pod wpływem alkoholu. Teraz oprócz 3-let-
niego zakazu kierowania pojazdami i 2-letniego więzienia, grożą mu bardzo wysokie 
sankcje finansowe.

POLICJANT PRZEZ TELEFON RATOWAŁ DZIECKO

WYPADEK Z UDZIAŁEM MOTOCYKLISTY

27.03.2017 r. Zawiercie. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu aspirant sztabowy Michał Koniecz-
niak podczas swojej niedzielnej służby pomógł uratować roczne dziecko. Około 15.00 na telefon alarmowy 
zadzwoniła przerażona matka. Kobieta tłumaczyła, że jej roczna córeczka nie oddycha i robi się sina. Zde-
nerwowana zawiercianka przekazała, że dziecko mogło się zadławić. Natychmiast po tej informacji dyżurny 
zaczął instruować matkę, w jaki sposób ma udzielać pierwszej pomocy. Jednocześnie z drugiego telefonu 
wezwał karetkę pogotowia ratunkowego. Wysłał też pod wskazany adres, najbliższy policyjny patrol. Dyżurny 
nie przestawał rozmawiać z kobietą, cały czas próbując ratować dziecko. Kiedy policjanci dojechali na miejsce, 
dziewczynka oddychała już normalnie. Okazało się, że połknęła klocek, którym bawił się jej starszy brat. Po 
kilku minutach, przyjechali też ratownicy medyczni.

26.03.2017 r. Zawiercie. Około godziny 11.00 na DK-78 w Zawierciu doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Jak 
wstępnie ustalili policjanci, kierujący Suzuki najechał na tył osobowego Opla. W wyniku zderzenia spadł z pojazdu 
i doznał obrażeń ciała. Wcześniej wyprzedzał kolumnę pojazdów. 19-letni kierowca Corsy skręcał w tym czasie w lewo. 
Rozpędzony jednoślad przejechał jeszcze kilkaset metrów zanim wpadł do rowu. 24-letni mieszkaniec gminy Siewierz 
trafił do szpitala. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 
Ustalono również, że ranny motocyklista nie posiadał prawa jazdy. Policjanci wykonali oględziny miejsca wypadku 
i sporządzili niezbędną dokumentację. Teraz śledczy dokładnie wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. 

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
• USŁUGI MINIKOPARKĄ 
• 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

Wolbrom, ul. 20 Straconych 56

F.H.U. BRATEX

tel.: 732 828 581

SERWIS SPALINOWEGO SPRZĘTU
OGRODNICZEGO I LEŚNEGO

Naprawa: 
• kosiarek
• pił
• podkaszarek
• traktorków
  ogrodowych itp.

Reklamy
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• 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

Prawdziwa historia budowania potęgi i spektakularnego upadku naj-
słynniejszego barona narkotykowego na świecie.
Pablo Escobar jeden z najbogatszych kryminalistów w historii. U 
szczytu potęgi kontrolował 80% światowego rynku kokainy, dyktując 
warunki kolumbijskiej władzy i grając na nosie Stanom Zjednoczonym. 
Rozpętał terror zamachów i krwawą wojnę narkotykową. Jego sława 
wykroczyła daleko poza granice obu Ameryk. Bezwzględność, aro-

gancja i wyrachowanie sprawiły, że imię Escobara do dziś owiane jest 
legendą, a jego biografia stała się podstawą popularnego serialu Narcos.
Mark Bowden, nagradzany dziennikarz i autor słynnego Helikoptera w 
ogniu, pokazuje, że rzeczywistość może być o wiele bardziej przerażają-
ca niż fikcja. W swoim szczegółowym śledztwie 
odsłania kulisy wieloletnich zmagań amerykań-
skich i kolumbijskich władz z „Królem Kokainy”.

Jest rok 1956. Świat powoli otrząsa się z powojennych traum. Nikita 
Chruszczow podczas XX Zjazdu KPZPR wygłasza słynny, wymie-
rzony w nieżyjącego od trzech lat Stalina, referat „O kulcie jednost-
ki i jego następstwach”, a Adolf Hitler zostaje urzędowo uznany za 
zmarłego. Barwne kontrkulturowe lata 60. dopiero mają nadejść, ale 
już teraz świat ogarnia niepokój i bunt. Imre Nagy ogłasza wystą-
pienie Węgier z Układu Warszawskiego, Egipt nacjonalizuje Kanał 
Sueski, a w Poznaniu dochodzi do krwawo stłumionych demonstra-
cji robotników. W tym samym roku ukazuje się debiutancki album 
Elvisa Presleya, firma IBM prezentuje pierwszy komercyjny kom-
puter z dyskiem magnetycznym, a niespełna 16-letni Pelé debiutu-
je w barwach Santos FC. Oddział Fidela Castro ląduje na Kubie,  

a w Lugano odbywa się pierwszy Konkurs Piosenki Eurowizji.
  W połowie lat 50. zeszłego stulecia świat znajduje się na krawędzi 
dramatycznych zmian. Dziesięć lat po zakończeniu II wojny światowej 
ideały, w imię których walczono z nazistowskimi Niemcami, dla wielu 
ostatecznie straciły swoją wiarygodność i aktualność. Ludzie na całym 
globie zaczynają otwarcie wyrażać swój sprzeciw, wychodząc na ulice  
i chwytając za broń. Obrońcy „starego porządku”, których władza nagle 
została zagrożona, stają do bezwzględnej walki w jej obronie.
1956. Rok rewolty  to barwny portret buntu  
o zawrotnej skali, który ogarnął wszystkie kon-
tynenty i zmienił oblicze świata.

Berlińskie zakłady chemiczne produkujące na masową skalę metam-
fetaminę, której jakości nie powstydziłby się sam Walter White z 
serialu Breaking Bad; heroina sprzedawana w aptekach jako lek prze-
ciwbólowy; oddziały straceńców na kokainowych gumach do żucia czy 
przesłuchiwania więźniów za pomocą meskaliny to tylko kilka wstrzą-
sających realiów hitlerowskich Niemiec.
Kiedy Niemcy w 1940 roku napadły na Francję, żołnierze Wehrmachtu 
byli pod wpływem 35 milionów dawek pervitinu. Preparat ten, którego 
składnikiem czynnym jest metamfetamina, zwana dzisiaj crystal meth, 
w zasadzie umożliwił wojnę błyskawiczną i stał się w nazistowskim 

państwie prawdziwym ludowym narkotykiem. Narkotyki zażywali 
również najwyżsi dowódcy Trzeciej Rzeszy. Göringa z powodu jego 
zamiłowania do morfiny przezywano „Möring”, a rzekomo będący 
abstynentem Hitler codziennie potrzebował zastrzyków opioidu sil-
niejszego od heroiny.
Trzecia Rzesza na haju to jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek 
o hitlerowskich Niemczech w ostatnich latach. Ta pierwsza obszerna 
analiza narkotykowej rzeczywistości Trzeciej 
Rzeszy, oparta na sprawdzonych danych, zmie-
nia nasze postrzeganie całej epoki.

WARTO PRZECZYTAĆ
„Polowanie na Escobara” autor: Mark Bowden

„1956. Rok rewolty” autor: Simon Hall

„Trzecia Rzesza na haju. Narkotyki w hitlerowskich Niemczech” autor: Norman Ohler

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v AZYL 
Gatunek: Biograficzny, Dramat,  
Produkcja: USA, Reżyseria: Niki Caro, Scenariusz: Angela Workman  
Terminy: 
• 2017-04-01 18:00 - 2D, 2017-04-01 20:15 - 2D, 2017-04-02 18:00 - 2D,  
• 2017-04-02 20:15 - 2D, 2017-04-03 18:00 - 2D, 2017-04-03 20:15 - 2D,  
• 2017-04-04 18:00 - 2D, 2017-04-04 20:15 - 2D 

www.skyjoy.pl
skyjoy@tlen.pl
tel. 609 048 000

ODLOTOWY
PREZENT

Lot motoparalotnią 
to pomysł na 

oryginalny prezent.

Urodziny, zaręczyny, 
imprezy a może nietypowa 

forma podziękowania
lub promocji?

Kwietniowa
promocja

199 zł za lot

KUP VOUCHER NA LOT

DLACZEGO WARTO
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

• ZASIĘG NASZEGO KOLPORTAŻU: 
   Biskupice, Chruszczobród, Ciągowice, Dzibice, 
   Dzwono-Sierbowice, Dzwonowice, Fugasówka, 
   Irządze, Kiełkowice, Kostkowice, Kroczyce, 
   Lgota Murowana, Łazy, Niegowonice, 
   Ogrodzieniec, Parkoszowice, Pilica, Podlesice, 
   Podzamcze, Poręba, Pradło, Rokitno Szlacheckie, 
   Rudniki, Siedliszowice, Sierbowice, Smoleń, 
   Sokolniki, Szypowice, Turza, Włodowice, 
   Zawada Pilicka, Zawiercie, Zarzecze, Złożeniec.
• AŻ 20 TYS. GAZET NA KAŻDE WYDANIE
• SOLIDNY KOLPORTAŻ 
• REKLAMA JUŻ OD 45 ZŁ!

 gwarekzawiercianski@wp.pl 
 698 805 242

Informacje
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tel. 601 464 046

POKRYCIA DACHOWE
BLACHY, GONTY Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ!!!

• OKNA DACHOWE •  MEMBRANY • RYNNY •

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

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 !

• 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

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.

Reklamy


