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• Kostka • Groszek •
• Ekogroszek • Miał •

tel. 728 122 613

tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

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

WOJEWÓDZKA UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie
wprowadzenia na obszarze regionu ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r.
na terenie całego województwa
śląskiego. Zgodnie z nimi od
tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego,
mułów i fotokoncentratów oraz
biomasy stałej o wilgotności
powyżej 20 proc.

Uchwała obowiązuje tak że
wszystkich tych, którzy po
1 września planują instalację
urządzeń grzewczych. Wedle
przyjętych zapisów w takim
przypadku muszą być to kotły
minimum klasy 5. Założono
trzy daty graniczne wymiany
starych kotłów w zależności
od długości lat użytkowania.
W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od
daty produkcji trzeba będzie je
wymienić na klasę 5 do końca
2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni
w ymienić je do końca 2023
roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do
końca 2025 roku. Na rynku są
stosowane również kotły klasy
3 i 4. Ze względu na to, że do
roku 2016 wymiana na takie
kotły była dofinansowywana,
graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co
istotne, każdy, kto buduje nowy
dom i zamierza ogrzewać go
węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała
zastosowanie po 12 miesiącach

od dnia wejścia w życie uchwały
antysmogowej.

do ustalenia stanu faktycznego
czy żądania okazania dokumenUchwała antysmogowa precy- tów i udostępnienia wszelkich
zuje również funkcję kontro- danych mając ych z w iązek
lną. Ta spoczywa na barkach z problematyką kontroli ” –
marszałka województwa, sta- podaje uzasadnienie uchwały
rosty oraz wójta, burmistrza antysmogowej.
lub prezydenta. Ci wyznaczają Z raportu Światowej Orgaodpowiednich pracowników do nizacji Zdrowia „ Ambient
przeprowadzania kontroli.
Air Pollution Database 2016”
„ Kont rolując y, w ykonując wynika, że 33 z 50 najbardziej
kontrolę, jest uprawniony do zanieczyszczonych miast Eurowstępu wraz z rzeczoznawcami py znajduje się w Polsce, z czei niezbędnym sprzętem przez go aż 10 leży w województwie
całą dobę na teren nieruchomo- śląskim.
ści, obiektu lub ich części, na
których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren, przeprowadzania
badań lub wykonywania innych
niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych
lub ustnych informacji oraz
wzy wania i przesłuchiwania
osób w zakresie niezbędnym

vv www.zawiercie.eu

SZKODY OSOBOWE - FAKTY I MITY

Ostatnio media podawały informację o odszkodowaniu w kwocie miliona złotych za
wypadek samochodowy. Kwota ta jest imponująca, jednak przede wszystkim należy
przypomnieć, że została przyznana po 19 latach od wypadku, po którym mężczyzna
przestał samodzielnie funkcjonować i wymaga stałej 24 godzinnej opieki.
Na rynku roi się od firm odzyskujących odszkodowania za
obrażenia poniesione w wypadkach. Wizyty u poszkodowanych w szpitalach, natrętne
telefony do poszkodowanych
kilkanaście minut po wypadku, nagabywanie rodziny przez
zakłady pogrzebowe. Kreatywność niektórych firm, już dawno
przekroczyła granice dobrego
smaku. Dlaczego tak się dzieje?
"Jak nie wiadomo o co chodzi,
to chodzi o pieniądze".

Jak się zabezpieczyć? Przede
wszystk im nie wierzyć we
wszystko co słyszymy. Nie ma
możliwości aby uzyskać wysokie odszkodowanie za drobny
wypadek. Nie ma też szans na
wysokie odszkodowanie bez
Po "złapaniu" klienta, firma Dr ugim prz y padk iem jest drogi sądowej. Tylko 5% spraw
szybko negocjuje z zakładem sprawa w powiatu często- o odszkodowania za szkody
ubezpieczeń k wotę ugody chowskiego, gdzie mężczyzna na osobie trafia do sądu. To
i podpisuje ją. Klient dostaje po wypadku samochodowym oznacza, że reszta kończy się
pieniądze, firma swoją prowizję otrzymał tylko 18000zł. W jego ugodami.
i sprawa jest zamknięta. Słowo przypadku również podpisano Sposób jest jeden! Po podpizamknięta jest tutaj odpowied- ugodę. Problem w tym, że męż- saniu umowy lub w trakcie jej
nim słowem, bowiem podpi- czyzna niestety, ale już nigdy podpisywania, należy zastrzec
sanie ugody zamyka drogę do nie wstanie z wózka inwalidz- pisemnie, że nie udzielamy firdalszych roszczeń.
kiego, a ubezpieczyciel umywa mie pełnomocnictwa do zawieZnamy przy padek kobiet y ręce, ponieważ zawarto ugodę. rania ugody w naszym imieniu.
z Zawiercia którą dwa lata temu Żadna z tych osób nie została Wtedy mamy realny wpływ na
niegroźnie potrącił samochód poinformowana o zamiarze to co się będzie działo w naszej
kiedy jechała na rowerze. Fir- zawarcia ugody przez firmę sprawie. Unikniemy też rozczama odszkodowawcza zawarła odszkodowawczą. Nie była też rowania w przyszłości.
ugodę z zakładem ubezpieczeń pytana o zgodę na zawarcie ugody.
vv Patrycja Zalewska
na kwotę 1600zł. Sprawa jest Za to, każda z nich była mamiona
Młodszy specjalista d/s
zamknięta. Dziś ta kobieta ma wizją otrzymania kilkusettysięczlikwidacji szkód komunikacyjnych
zawiercie@kolizja.eu
problemy z kręgami szyjnymi nego odszkodowania.
Podpisując umowę z taką firmą,
prawie zawsze dajemy jej pełne
umocowanie do reprezentowania naszej osoby. Tym samym,
dajemy też prawo do zawierania
ugody w naszym imieniu.

objawiające się tym, że nie
może utrzymać głowy prosto.
Jest to następstwo tego wypadku. Niestety, dwa lata temu firma odszkodowawcza zawarła
w jej imieniu ugodę. Nic już
nie można zrobić.
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GWARANCJI

O FE RTA

KOMINKI Z NORWEGII
Polerowanie i wielostopniowa korekta lakieru
Glinkowanie (pozbywanie się
drobin smoły i asfaltu z lakieru)
Pranie tapicerki
Profesjonalne nakładanie wosków i politur
Powłoki kwarcowe i polimerowe
Polerowanie kloszy lamp
Myjnia ręczna premium
Szykowanie aut na sprzedaż,
zloty, targi i inne eventy
Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej
Ozonowanie (pozbywanie sie przykrych zapachów)
Sprzedaż profesjonalnych
kosmetyków samochodowych

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

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
OFERUJEMY KOMINKI I PIECE NA DREWNO, PELLET I GAZ.

Aby skorzystać z atrakcyjnych rabatów, przyjdź do sklepu i podaj kod: gwarek102

Jøtul Studio Ogrodzieniec

42-440 Ogrodzieniec, ul. T. Kościuszki 11
Tel. 32 67 32 914, 664 170 519
kominkijurajskie@interia.pl • www.kominkijurajskie.pl
Zapraszamy: pn.-pt. 10.30 - 17.30 sob. 9.00 - 13.00

zacierane maszynowo

tel. 606-753-020
603-966-442

W ofercie fachowe doradztwo techniczne z dojazdem do klienta gratis.

Informacje
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PROWADZENIE POJAZDU MECHANICZNEGO W STANIE NIETRZEŹWOŚCI
Przed nami wiele okazji do świętowania - miejmy jednak na uwadze, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, którego
nie tylko prawne konsekwencje mogą być tragiczne.
Truizmem jest stwierdzenie, że stan
nietrzeźwości w przypadku niektórych przestępstw, a w szczególności
przestępstw przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji, powoduje zaostrzenie
odpowiedzialności karnej.

Tytułem przykładu wskazać można,
że skazując sprawcę, który w stanie
nietrzeźwości spowodował wypadek
komunikacyjny w którym zmarła
inna osoba albo chociażby odniosła
uszczerbek na zdrowiu, sąd orzeka karę
pozbawienia wolności w wysokości od
dolnej granicy ustawowego zagrożenia do górnej granicy zwiększonych
aż o połowę.

W pierwszej kolejności należałoby
jednak precyzyjnie wyjaśnić od jakiego momentu możemy mówić o stanie
nietrzeźwości. Otóż, stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego
zachodzi, gdy zawartość alkoholu we
krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego
tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza
przekracza 0,25 mg albo prowadzi do
stężenia przekraczającego tę wartość.
Jeżeli zatem alkomat podczas kontroli
drogowej odnotuje taką wartość należy
z całą pewnością liczyć się z pociągnięciem nas do odpowiedzialności karnej.
Oprócz wyżej wspomnianego wypadku komunikacyjnego, spowodowanego przez osobę znajdującą się w stanie
nietrzeźwości kodeks karny penalizuje
już samo prowadzenie pojazdu w tym
stanie. Odpowiedzialność tę reguluje
art. 178a § 1 kk, a karą grożącą w takim
przypadku jest grzywna, kara ograniczenia wolności a nawet kara pozbawienia wolności do lat 2.

Sama kara to nie wszystko. W razie
skazania sprawcy za takie przestępstwo
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sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie
pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej
5.000 zł do nawet 60.000 zł.

To jeszcze nie koniec. Co istotne szczególnie dla osób na co dzień używających samochodu - sąd w takim
przypadku obligatoryjnie orzeka, na
okres co najmniej 3 lat, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów
określonego rodzaju. Zakaz ten może
zostać orzeczony nawet do 15 lat. Sąd
nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia
pojazdu, a do chwili wykonania tego
obowiązku okres, na który orzeczono
zakaz, w ogóle nie biegnie. Okres ten
nie biegnie również w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności, nawet orzeczonej za zupełnie inne przestępstwo.
W powyższym kontekście warto jednak
podkreślić, że gdyby udało się zamiast
wyroku skazującego uzyskać wyrok
warunkowo umarzający postępowanie
karne to możemy liczyć na łagodniejsze
potraktowanie naszej osoby i możliwość
orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na krótszy okres, a wynoszący już
od roku do maksymalnie 2 lat. Jeżeli
zatem przekroczenie dopuszczalnych
norm było nieznaczne warto spróbować
ubiegać się o takie dobrodziejstwo.
Najgorzej rzecz ma się jeżeli byliśmy
już karani za tego typu przestępstwo.
Zgodnie bowiem z art. 178a § 4 kk,
Jeżeli sprawca czynu był wcześniej
prawomocnie skazany za prowadzenie
pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości albo za np. wypadek w stanie
nietrzeźwości albo dopuścił się takiego
czynu w okresie obowiązywania zakazu
prowadzenia pojazdów orzeczonego
w związku ze skazaniem za przestęp-

stwo, podlega karze
pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat.

W takim wypadku również minimalna
wysokość świadczenia pieniężnego na
rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
wzrasta do kwoty 10.000 złotych, a środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zostaje obligatoryjnie orzeczony
w wymiarze dożywotnim.
Ponadto, co do sprawcy przestępstwa
z art. 178a § 4 kk, sąd może warunkowo
zawiesić wykonanie kary jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Na marginesie wskażę, a z czego nie
każdy zdaje sobie sprawę, że nawet
„siadanie za kółkiem” przy ilościach
alkoholu mniejszych niż wyżej wymienione już stanowi wykroczenie, którego konsekwencje nie są wcale mniej
rygorystyczne. Stan po użyciu alkoholu
zachodzi bowiem, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi
do stężenia we krwi od 0,2 promili do
0,5 promili alkoholu albo obecności
w wydychanym powietrzu od 0,1 mg
do 0,25 mg w 1 dm 3.
Nie bądźmy również bierni jako posiadacze pojazdów i odpowiedzialnie przekazujmy „kluczyki”, gdyż właściciel,
posiadacz, użytkownik lub prowadzący
pojazd, który na drodze publicznej,
w strefie zamieszkania lub strefie ruchu
dopuszcza do prowadzenia pojazdu
osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu podlega karze grzywny
w rozumieniu Kodeksu Wykroczeń.
vv Szymon Dubel
Adwokat

Powyższy artykuł ma charakter jedynie informacyjny, mający na celu poszerzanie świadomości prawnej społeczności powiatu zawierciańskiego. 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”.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ
PRACOWNIKA BEZ WYPOWIEDZENIA

Pracownik ma prawo rozwiązać swoją umowę o pracę bez wypowiedzenia,
co zostało wskazane przez ustawodawcę w przepisie art. 55 kodeksu pracy.
Na podstawie powołanego przepisu,
pracownik może rozwiązać umowę
o pracę bez wypowiedzenia, w sytuacji
gdy wydane zostało orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ
wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w tym
orzeczeniu do innej pracy. Wymieniona praca powinna być odpowiednia ze
względu na stan zdrowia i kwalifikacje
zawodowe zainteresowanego. Pracownik może skorzystać z uprawnienia, jeśli otrzyma zaświadczenie
lekarskie stwierdzające konieczność
przeniesienia do pracy na innym stanowisku ze względu na stwierdzenie
szkodliwego wpływu wykonywanej
pracy na jego zdrowie. Orzeczenie
to lekarz przekazuje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Obie
strony mogą w ciągu 7 dni od daty
wydania orzeczenia lekarskiego
wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Badanie
to przeprowadza się w wojewódzkim
ośrodku medycyny pracy.

Drugą podstawą do rozwiązania
przez pracownika umowy o pracę
w trybie natychmiastowym jest ciężkie naruszenie obowiązków wobec
pracownika przez pracodawcę.
Istotnym w tej sytuacji jest okoliczność, iż oświadczenie woli pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez
wypowiedzenia powinno nastąpić na
piśmie z podaniem przyczyny w ciągu jednego miesiąca od uzyskania
wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy.
Jednym z najczęstszych przypadków

ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy jest postępowanie niezgodne
z regulacją zawartą w art. 94 pkt 5
kodeksu pracy tj. nieterminowe i nieprawidłowe wypłacanie wynagrodzenia.

Należy jednak zaznaczyć, że ocena
czy rozwiązanie przez pracownika
umowy o pracę w trybie natychmiastowym było uzasadnione jest
zależna od całokształtu okoliczności
każdej indywidualnej sprawy, a także
ujemnych skutków tego naruszenia
lub zagrożenia ich powstania. Tym
samym każdy przypadek naruszenia
podstawowego obowiązku pracodawcy wymaga indywidualnej oceny
zarówno w odniesieniu do samego
zawinienia, jak i stopnia winy. Powyższe potwierdza orzecznictwo Sądu
Najwyższego, który w wyroku z 5
czerwca 2007 roku w sprawie sygn.
akt III PK 17/07 uznał, iż „ Nie należy
jednakowo traktować pracodawcy,
który w ogóle nie wypłaca wynagrodzenia, oraz pracodawcy, który wypłaca je częściowo. W obu wypadkach
jest to naruszenie przez pracodawcę
podstawowego obowiązku, ale w razie
wypłacenia części wynagrodzenia nie
zawsze jest to naruszenie ciężkie”
Rozwiązanie umowy o pracę przez
pracownika bez wypowiedzenia
z powyższych przyczyn pociąga za
sobą skutki, jakie przepisy prawa
wiążą z rozwiązaniem umowy przez
pracodawcę za wypowiedzeniem.
Pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 kodeksu
pracy przysługuje odszkodowanie
w wysokości wynagrodzenia za
okres wypowiedzenia, natomiast

przy w ypowiedzeniu 2 tygodniowym
przy umowach zawartych na czas
określony lub na czas wykonywania
określonej pracy - odszkodowanie
w wysokości dwutygodniowego
wynagrodzenia.

W wypadku rozwiązania przez
pracownika umowy o pracę bez
wypowiedzenia, pracodawca winien
niezwłocznie wydać pracownikowi
świadectwo pracy – tak stanowi art.
97 § 1 kodeksu pracy.
Istotnym jest również, że Sąd Najwyższy w uchwale z 2 lipca 2015
roku sygn. akt III PZP 4/15 uznał,
że rozwiązanie umowy o pracę przez
pracownika na podstawie art. 55 §
1(1) kp z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika
uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której
mowa w art. 8 w związku z art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003
r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U.
z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli
przyczyny te stanowią wyłączny
powód rozwiązania stosunku pracy.

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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DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI TAEKWON-DO

23 kwietnia 2017 w Zawierciu odbyły się, kolejne już, Drużynowe Mistrzostwa Polski ZS PUT
w Taekwon-do pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie – Pana Witolda Grima.
Organizatorem zawodów był
Klub Sportowy “Orient” przy
współudziale Związku Sportowego Polska Unia Taekwon-do, Urzędu Miasta Zawiercie
oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu. W zawodach
udział wzięło 175 drużyn, złożonych łącznie z 368 zawodników
i zawodniczek z 13 klubów z całej
Polski. Zawody sędziowało 30
licencjonowanych sędziów ZS rzem Zawodów była Monika Główny ZS PUT – Zbigniew
PUT. Sędzią Głównym Zawo- Cieślik. Nad prawidłowym prze- Pawlak.
dów był Karol Siwek, Sekreta- biegiem imprezy czuwał Sędzia
vv put.org.pl

STRAŻACY I MOTOCYKLIŚCI DLA MIKOŁAJA
Strażacy i motocykliści zorganizowali festyn charytatywny dla Mikołaja, który
odbył się 23 kwietnia br. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydarzenie
patronatem objął prezydent Witold Grim.
Mikołaj, to dwunastoletni chłopiec
cierpiący na autyzm. Jest synem
strażaka. - Celem pikniku jest
uświadomienie społeczeństwu, że
Mikołaj jest mądrym, grzecznym
i fantastycznym dzieckiem. Podczas imprezy chcemy zebrać środki
na rehabilitację i leczenie. Chcemy
również pokazać Mikołajowi i jego
rodzicom, że nie są sami i zawsze
mogą liczyć na pomoc dobrych
ludzi – mówią organizatorzy.

Podczas wydarzenia odbyły się
m.in. prelekcje psychologów na
temat autyzmu, pokazy ZUMBY,
sztuk walki i ratownictwa technicznego. Wystąpili skauci jurajscy
oraz Oskar Witas z zespołem. Była
także parada motocykli.

tyrolki, nauki pierwszej pomocy
z użyciem defibrylatora AED.
Była grochówka, wata cukrowa,
malowanie twarzy, dmuchańce
oraz wiele innych atrakcji.

Festyn Charytatywny połączony
był z otwarciem sezonu motocyW trakcie imprezy skorzystać klowego. Miłośnicy jednośladów
można było z wielu atrakcji: najpierw spotkali się na mszy św.

w zawierciańskiej bazylice. Po
eucharystii przejechali na Jurę.

Organizatorzy i partnerzy wydarzenia: miasto Zawiercie, OSiR,
Grupa Jura PL, GOPR, PZU,
WORD Częstochowa, IPA, Policja, VIRTU i ANRO.
vv http://www.osir.net.pl/

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

ARIELEK

FOTKA ORAZ FABIO
Maluszki w wieku około 2 miesięcy
- wesołe, radosne, przyjazne. Psiaki trafiły do nas wraz ze swoim rodzeństwem.
Pozostałe psiaki mają dom, te dwa urocze maluszki nadal szukają domów.
Pieski będą docelowo średniej wielkości - około 15-20 kg. Fotka (ta bardziej
dropiata) i Fabio zostały odrobaczone,
odpchlone, zaczipowane i zaszczepione. Po osiągnięciu dojrzałości zostaną
wysterylizowane i jest to bezwzględny
warunek adopcji.
Maluszki uwielbiają być przytulane,
noszone na rękach, bardzo lubią bawić
się z opiekunami. Szukamy dla nich
troskliwych domów w których będą
członkami rodziny. Maluszki nie zostaną wydane na pole, ani do kojca czy
kotłowni. Potrzebują stałego, regularnego kontaktu z człowiekiem.
Fotka i Fabio nie wykazują najmniejszej
agresji.

Poszukujemy domu dla Arielka - bardzo miłego i grzecznego, spokojnego
psiaka, który od kilku tygodni przebywa
pod naszą opieką. Arielek trafił do nas
i prawie natychmiast zgłosiła się osoba
chcąca dać mu dom. Wydawało się, że
psiak pojedzie do wspaniałego domu
w którym będzie bardzo szczęśliwy.
Podchodząc do Arielka odliczaliśmy
dni, kiedy pojedzie. Niestety w dniu
gdy minęła kwarantanna i gdy Arielek
miał pojechać do domu okazało się, że
"dom" zakpił sobie z pieska, przestał
odbierać od nas telefony, napisał sms,
że sprawa nieaktualna :(. To jeden z tych
dni, gdy wątpimy w dobro człowieka,
ale cóż.. trzeba wziąć się w garść i na
nowo szukać domu, tym razem tego
najlepszego, PRAWDZIWEGO. Arielek
jest pieskiem niedużym; waży około
10-12 kg, na pewno nie więcej. Psiak
ma około 4 lat. Jest w dobrej kondycji
zdrowotnej, jest miły i grzeczny. Na
pewno nie będzie sprawiał żadnych
problemów. Piesek potrafi spacerować
na smyczy, nie ciągnie. Szuka kontaktu z człowiekiem. Nie jest szczekliwy.
Uwielbia głaskanie.
Piesek ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i wykastrowany.

FORSA
Poszukujemy dobrego domu dla Forsy - młodziutkiej, wesołej, radosnej
i energicznej suczki, która niedawno trafiła pod naszą opiekę. Forsa
w obecnej chwili ma maksymalnie
1,5 roku, ale chwilami zachowuje
się troszkę jak szczenię. Uwielbia
się bawić, biegać, chce być wszędzie
tam, gdzie opiekunowie. To sunia,
która lgnie do ludzi, uwielbia się
przytulać. Gdy się ją głaszcze od
razu wystawia brzuszek do głaskania i pysio się jej uśmiecha.
Forsa jest nieduża; waży około 10
kg, większa nie będzie. Ma piękną,
lśniącą okrywę włosową, jest zadbana. Mamy nadzieję, że znajdzie się
osoba, która pokocha Forsę bezwarunkową i sprawi, że malutka będzie
mieć kochający, troskliwy dom.
Forsa potrafi spacerować na smyczy,
jest pogodna i posłuszna. Dogaduje się z innymi psiakami, jest miła
i towarzyska.
Suczka ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. Jest zaczipowana
i wysterylizowana.

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

941
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DWOREK

LAWENDOWY

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, ﬁrmowe • inne
AGENCJA REKLAMOWA
Filmy korporacyjne i reklamowe

www.mobioos.pl

•

biuro@mobioos.pl

600 424 117

500 200 941

796-720-700
602-574-450

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

/lawendowy-dworek

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

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

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

500 200 941

500941
200 941
500 200

32-310 Klucze
ul. Boleslawska 53A

SYN_OPTYK
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(obok salonu Orange)
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MajaMaja
15 (obok
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salonu
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SYN(
Zawiercie
ul. 3-go
Maja 15
Orange)
ul. (obok
3-go
ul. salonu
3-go
MajaMaja
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SYN_OPTYK
ul. Orange)
3-go Maja 15
Orange
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GDZIE NA WEEKEND???? ŻYWIEC

KĄCIK KULINARNY

ul. 3-go Maja 15
CIECIERZYCA
PIECZONA
ul. 3-go
ul. 3-go
MajaMaja
15 15
ul. 3-go Maja 15
- ZDROWA PRZEKĄSKA
ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)

Kontynuujemy
podróż na szlaku Pszczyna Żywiec. Tym razem docieramy do kresu
(obok
salonu Orange)
wycieczki, do Żywca. Tych wszystkich, którym nazwa ta kojarzy się głównie z piwem,
(obok
(obok
salonu
salonu
Orange)
Orange)
(obok salonu Orange)
pragniemy
zapewnić,
że Żywiec
to nie
tylko browar, ale też interesujący ośrodek turystyczny. Będąc tam nie można ominąć kilku najważniejszych zabytków.

Dzisiaj
przepis
bardzo
prosty,
ale za
ul.proponuję
3-go Maja
15 (obok
salonu
Orange)
to bardzo smaczny, zdrowy i dietetyczny. Dietetyczny, bo zawiera minimalną ilość tłuszczu,
go
l. salonu
3-go
Maja
Maja
15 (obok
15same
(obok
salonu
salonu
Orange)
Orange)
ok
Orange)
a jednocześnie
zdrowe
przyprawy.
A przy
okazji - do chrupania przy oglądaniu telewizji jest
o wiele zdrowszy niż inne przekąski :)
Ciecierzyca pieczona
• 1 puszka ciecierzycy
• 1 łyżka oliwy z pestek
winogron
• 1 łyżeczka kuminu
• 1 łyżeczka nasion
kolendry
• 1 suszona papryczka chili
• sól z pieprzem w młynku
Ciecierzycę odsączyć z zalewy
z puszki, dodać oliwę i wymieszać.
W moździerzu rozdrobnić przyprawy, doprawić solą z pieprzem.
Dodać do ciecierzycy, porządnie
wymieszać.
Pieczemy w piekarniku nagrzanym
do 180 st. C, około 30 - 35 minut,
ciecierzyca ma być lekko podsuszona i chrupiąca.
Można oczywiście dać inną mieszankę przypraw – np. słodką z cukrem, a może bardziej słoną? Tu
każdy pomysł będzie dobry! Zapraszam do próbowania.

Stary zamek, jego tajemnicze korzenie sięgają XIV wieku, tajemnicze bo
tak naprawdę nie do końca wiadomo
kto i kiedy dokładnie go wybudował. Pierwszymi potwierdzonymi
właścicielami zarówno zamku jak
i miasta byli Komorowscy. Jako
ludzie obyci w świecie, o szerokich
kontaktach wprowadzili Żywiec
w nurt renesansowy. Przebudowali
zamek z gotyckiego w renesansowy
fundując mu przepiękny, zachowany do dziś arkadowy dziedziniec.
Z dawnej świetności w prawdzie
niewiele zostało, jedynie kilka
malowideł, i osiemnastowieczna
polichromia w niektórych salach.
Obecnie znajduje się tam muzeum,
które oferuje zarówno stałe jak i czasowe ekspozycje.
Nowy zamek, a właściwie pałac
wybudowany w stylu klasycystycznym przez Habsburgów, na miejscu
starych oficyn dawnej siedziby Wielopolskich. Otoczony urokliwym, 25
akrowym parkiem w stylu angielskim, o ciekawym rodzimym jak
i nieco egzotycznym drzewostanie.

vv Ulla Pałka

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

Jak w każdym mieście w Polsce tak
i tutaj znajdzie się coś dla miłośników kościołów. Np. piętnastowieczny Kościół Katedralny NMP,
gdzie podziwiać można powstałą
w 1500 roku drewnianą płaskorzeźbę „Zaśnięcie Matki Boskiej”,
gotyckie rzeźby Chrystusa ukrzyżowanego, oraz drewniany ołtarz
główny wykonany w 1724 roku.
Kościół pw. Świętego Krzyża z XIV
wieku wielokrotnie przebudowywany i powiększany. Z dawnego wyposażenia tego kościoła zachowały się

ciekawe przykłady sztuki gotyckiej,
które zobaczyć można w muzeum
miejskim.
Stary browar, każdy kto chociaż
raz spróbował Żywca powinien
odwiedzić browar, poznać historię
warzenia piwa, zobaczyć oryginalne XIX wieczne wyposażenie tego
przybytku, a nawet skosztować tego
trunku.

Ale Żywiec to nie tylko zabytki,
to również wspaniała przyroda.
Latem zachęcająco błyszczy tafla
jeziora żywieckiego, dla miłośników sporów wodnych na pewno nie
zabraknie atrakcji, po zwiedzaniu
i zagłębianiu się w przeszłość można
sobie odpocząć nad brzegiem wody.
To także góry, a więc możliwość
odbywania wspaniałych górskich
wędrówek. Zimą można pojeździć
na nartach, czy snowboardzie, może
nie w samym Żywcu, ale przecież
w pobliżu znajdują się takie ośrodki
sportów zimowych jak Korbielów,
Zwardoń, czy Szczyrk, dysponujące
zarówno wyciągami jak i stokami.

Beskidy są piękne o każdej porze
roku.

Dla zapalonych turystów dodatkowa
informacja, kilka kilometrów przed
Żywcem jadąc od Bielsko Białej,
znajduje się wieś Łodygowice, jest
tam bardzo ładny siedemnastowieczny dworek, kiedyś było to obronne
fortalicjum o czym świadczą pozostałości wałów ziemnych fosy czy
bastionów, został przebudowany
w XIX wieku i stracił swój pierwotny obronny charakter. Obecnie,
w środku nie ma nic interesującego mieści się tam m.in. biblioteka,
a całość założenia szpeci znajdujący
się z tyłu budynek szkoły, cóż tak
niestety kończyło większość znacjonalizowanych ziemskich posiadłości.
W ten oto sposób zakończyliśmy
trasę Pszczyna – Żywiec. Zachęcamy do wycieczek i aktywnego
wypoczynku.

vv G.M.
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Reklamy

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

POLICJA

POSZUKUJEMY ZAGINIONEGO 29-LATKA

14.04.2017 r. Zawierciańscy policjanci poszukują zaginionego Łukasza Mańczak. Poszukiwany 29-latek wyszedł z domu 10 marca br. około
godz. 12.00. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Zaginiony mężczyzna jest mieszkańcem Zawiercia.
W ostatnim czasie zatrudniony był w jednej z firm na terenie Siewierza. Miał przy sobie telefon komórkowy marki MyPhone. W dniu zaginięcia
ubrany był w czarną bluzę z kapturem i niebieskie, dżinsowe spodnie. Na nogach miał sportowe buty typu adidas.
Rysopis zaginionego: wzrost 172 cm, szczupłej budowa ciała, waga około 75 kg, włosy krótkie ciemne, oczy piwne.
Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu poszukiwanego mężczyzny proszone są o kontakt z policjantami Komendy Powiatowej
Policji w Zawierciu pod numerem tel. 32 6738 255, bądź z najbliższą jednostką policji tel. 112 lub 997. Informacje można przekazać także
drogą elektroniczną na adres: dyzurny@zawiercie.ka.policja.gov.pl lub za pomocą formularza „Powiadom nas”.

PIJANI MAŁŻONKOWIE KIEROWALI SAMOCHODAMI
Zawiercie, ul. Rzemieślnicza 14
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
tel. całodobowy: 695 729 499
www.arkadia-zawiercie.com.pl

12.04.2017 r. Zawierciańscy policjanci zatrzymali trzech pijanych kierowców. Jednego w Zawierciu i dwie osoby w Chruszczobrodzie. Niestety, pomimo częstych kontroli i surowych sankcji, nadal ujawniani są kierowcy pod wpływem alkoholu.
Policjanci z zawierciańskiej drogówki udaremnili dalszą jazdę trzem osobom. Kilkanaście minut po 2 w nocy na ul.
Paderewskiego w Zawierciu zatrzymali 26-latka kierującego samochodem marki Opel Agila. Mężczyzna był pijany, miał
w organizmie ponad 0,8 promila alkoholu. Kolejnych nietrzeźwych kierujących zatrzymano wczesnym rankiem w Chruszczobrocie. 43-letnia mieszkanka gminy Łazy kierowała osobówką po wcześniejszym spożyciu alkoholu. Przeprowadzone
badanie wykazało prawie 1,5 promila. W czasie sporządzania dokumentacji drugim samochodem przyjechał jej mąż.
Mężczyzna został także sprawdzony. Okazało się, że jest pijany i nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. 45-latek
miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Teraz każdemu z zatrzymanych grozi 2-letnie więzienie, utrata prawa jazdy
na co najmniej 3-lata oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.

PROJEKTOWANIE W 3D

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

www.duodampex.pl

F.H.U. BRATEX
SERWIS SPALINOWEGO SPRZĘTU
OGRODNICZEGO I LEŚNEGO
Naprawa:
• kosiarek
• pił
• podkaszarek
• traktorków
ogrodowych itp.

KRONIKA POLICYJNA
• 15.04.2017 r. ZAWIERCIE, ul. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ
Patrol z wydziału ruchu drogowego zatrzymał 58-letnią mieszkankę Dąbrowy Górniczej, która kierowała Oplem Corsa w stanie nietrzeźwości. Badanie
trzeźwości wykazało prawie 2 promile alkoholu. Teraz grozi jej 2-letnie więzienie, utrata prawa jazdy na co najmniej 3-lata oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.
•

Wolbrom, ul. 20 Straconych 56

tel.: 732 828 581

15.04.2017 r. CHRUSZCZOBRÓD, ul. ADAMA MICKIEWICZA
Policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali 43-letnią mieszkankę Włoch,
która w stanie nietrzeźwości kierowała samochodem marki Dacia Logan. Przeprowadzone badanie wykazało w jej organizmie ponad 0,6 promila alkoholu.

• 11.04.2017 r. ZAWIERCIE.
Policjanci z Zawiercia ustalają okoliczności trzech wypadków, do których
doszło na drogach naszego powiatu. Na oznaczonym przejściu dla pieszych
potrącona została 10-letnia dziewczynka. Kierowca forda uderzył w mostek.
Kierująca osobówką wymusiła pierwszeństwo na motorowerzyście. Policjanci apelują o ostrożność, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych.
Do pierwszego zdarzenia doszło około 13:30 na ul. Oświatowej w Zawierciu.
Według wstępnych ustaleń policjantów 10-latka prowadząca rower została
potrącona przez nadjeżdżającego forda. Do wypadku doszło na oznaczonym przejściu dla pieszych, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie

szkoły. Na szczęście obrażenia, których doznała dziewczynka nie zagrażają
jej życiu. Do kolejnego zdarzenia doszło kilka minut później w miejscowości
Suliny. Policjanci ruchu drogowego zastali tam rannego 58-latka w całkowicie rozbitym fordzie. Mieszkańcowi gminy Ogrodzieniec udzielono pomocy
medycznej. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że nie
spożywał on wcześniej alkoholu. Kierowca przekazał policjantom, że najechał na rozsypaną szlakę, wpadł w poślizg i uderzył w mostek przed jedną
z posesji. Policjanci ustalili, że w pobliżu usypanej sterty szlaki prowadzono
prace drogowe, bez odpowiedniego oznakowania ostrzegającego kierowców. Trzeci wypadek miał miejsce na ul. Wierzbowej około godziny 19.00.
Policjanci z zawierciańskiej drogówki ustalili, że kierująca skodą skręcając
w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 22-letniemu motorowerzyście.
Zarówno 38-letnia zawiercianka jak i kierowca jednośladu byli trzeźwi. Ranny
mężczyzna został przewieziony do szpitala. Teraz śledczy ustalają dokładne
przyczyny tych trzech wypadków.
Zawierciańscy policjanci apelują do wszystkich kierowców o ostrożną jazdę
i bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pośpiech i brawura są główną przyczyną większości zdarzeń drogowych. Przypominamy
też kierowcom, że za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym mogą
utracić prawo jazdy.

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

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

9-osobowy Opel Vivaro
Do wynajęcia na wakacje, imprezy okolicznościowe,
imprezy sportowe, wyjazdy integracyjne.
Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów.

tel. 783 521 234

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

www.ekoking.pl

Kontakt: tel. 577-769-884

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.pl

email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl
www.wynajmij-mi-busa.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
gwarekzawiercianski@wp.pl

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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Informacje

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv DZIECIAK RZĄDZI
Gatunek: Animacja, Komedia, Produkcja: USA
Reżyseria: Tom McGrath, Scenariusz: Michael McCuller
Terminy:
• 2017-04-29 13:00 - 2D • 2017-04-29 15:00 - 2D • 2017-04-29 17:00 - 3D
• 2017-04-30 11:00 - 2D • 2017-04-30 13:00 - 2D • 2017-04-30 17:00 - 3D
• 2017-05-01 11:00 - 2D • 2017-05-01 17:00 - 3D • 2017-05-02 11:00 - 2D
• 2017-05-02 17:00 - 3D • 2017-05-03 11:00 - 2D • 2017-05-03 17:00 - 3D
• 2017-05-04 11:00 - 2D • 2017-05-04 17:00 - 3D • 2017-05-05 17:00 - 2D
• 2017-05-06 17:00 - 2D • 2017-05-07 17:00 - 2D • 2017-05-08 17:00 - 2D
• 2017-05-09 17:00 - 2D • 2017-05-10 17:00 - 2D

10:00 – 14:00 – bezpłatne udostępnienie krytej pływalni dla dzieci i
młodzieży szkolnej – kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
10:00 – 12:00 - Gry i zabawy w wodzie dla dzieci i młodzieży szkolnej kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
10:30 – Pokazowy mecz sparingowy dzieci – boisko ze sztuczną
nawierzchnią OSiR – orzeł – ul. Moniuszki 10 (* w przypadku
niekorzystnych warunków atmosferycznych mecz zostanie rozegrany
w hali OSiR II ul. Blanowska 40)
10:30 – Turniej Streetball (koszykówka dwuosobowa) – plac przed halą
OSiR ul. Moniuszki 10
10:30 – Wyścigi rowerowe – stadion OSiR ul. Moniuszki 10
Kat. klasy 5 – 6 chłopcy
Kat. klasy 5 – 6 dziewczęta
Kat. klasy 3 – 4 chłopcy
Kat. klasy 3 – 4 dziewczęta
Kat. klasy 1 – 2
Kat. klasa 0
Kat. Przedszkolaki starsze
Kat. Przedszkolaki młodsze – czterokołowce
*start kategorii wg podanej wyżej kolejności, następuje bezpośrednio
po skończeniu rywalizacji w kat. wyżej

10:30 – Turniej Trzech Rakiet
(tenis stołowy, tenis ziemny,
badminton – obowiązkowy udział
w trzech dyscyplinach jednocześnie)
– hala OSiR I ul. Moniuszki 10
11:00 – Turniej unihokeja – boisko asfaltowe OSiR ul. Moniuszki 10
12:00 Gry i zabawy piłkarskie dla najmłodszych - boisko ze sztuczną
nawierzchnią OSiR – orzeł – ul. Moniuszki 10
* w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych gry
i zabawy odbędą się w hali OSiR II ul. Blanowska 40)
13:00 – Slalom na rolkach, deskorolkach i hulajnogach
– boisko asfaltowe OSiR I ul. Moniuszki 10

• 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

* W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych
imprezy OSiR mogą zostać odwołane.
** Bezpłatne udostępnienie krytej pływalni dla dzieci i młodzieży szkolnej za okazaniem
legitymacji. Udział we wszystkich zajęciach za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego –
wzór oświadczenia zgody do pobrania na stronie: www.osir.net.pl

SKUTECZNA REKLAMA
DLA TWOJEGO BIZNESU

MAJÓWKA 2017
30.04.2017 r. (niedziela)

Park Miejski im. Adama Mickiewicza (obok Bocianówki)
16:30 - Koncert Orkiestry Dętej
* w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych
koncert odbędzie się w sali widowiskowej MOK "Centrum"

Boisko asfaltowe OSiR I - scena plenerowa
- ul. Moniuszki 10

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu

BEZPŁATNE ATRAKCJE DLA DZIECI
14:00 - 17:00 - Zakład Komunikacji Miejskiej zaprasza
na atrakcje dla małych i dużych uczestników Majówki:
• Malowanie twarzy,
• Warsztaty taneczne dla dzieci, które poprowadzi
Strefa Tańca i Fitnessu PASION
• Każdy będzie mógł usiąść za kierownicą autobusu
• Konsultacje psychologa dziecięcego
• Rozstrzygnięcie konkursu "ZKM W OBIEKTYWIE"
15:30 - Nauczyciele i uczniowie Szkoły Medycznej w
Zawierciu, Regionalnego Centrum Ustawicznego w
Zawierciu zapraszają na:
• technik masażysta - pokaz masażu relaksacyjnego
(masaż relaksacyjny karku i dłoni), pomiar ciśnienia
tętniczego krwi
• technik usług kosmetycznych -malowanie twarzy
dzieci, porady kosmetyczne
• terapeuta zajęciowy i opiekunka dziecięca warsztaty plastyczne: kartka na Dzień Mamy
16:30 - Występ uczniów Śląskiego Stowarzyszenia
Edukacji Artystycznej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I
st. im. Leona Dimant
18:00 - Koncert zespołu "Klimat"

10:00 - 14:00 - Bezpłatne udostępnienie krytej pływalni
dla dzieci i młodzieży szkolnej - kryta pływalnia OSiR,
ul. Pomorska 61
10:00 - 12:00 - Gry i zabawy w wodzie dla dzieci
i młodzieży szkolnej - kryta pływalnia OSiR, ul.
Pomorska 61
10:30 - Pokazowy mecz sparingowy dzieci - boisko ze
sztuczną nawierzchnią OSiR I - orzeł - ul. Moniuszki 10
* w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych mecz
sparingowy zostanie rozegrany w hali OSiR II przy ul. Blanowskiej 40

10:30 - Turniej Streetball (koszykówka dwuosobowa)
- plac przed halą OSiR I, ul. Moniuszki 10
10:30 - Wyścigi rowerowe - Stadion OSiR I, ul.
Moniuszki 10
• kat. klasy 5 - 6 chłopcy
• kat. klasy 5 - 6 dziewczęta
• kat. klasy 3 - 4 chłopcy
• kat. klasy 3 - 4 dziewczęta
• kat. klasy 1 - 2
• kat. klasy 0
• kat. przedszkolaki starsze
• kat. przedszkolaki młodsze - czterokołowce
* start kategorii według podanej wyżej kolejności, następuje
bezpośrednio po skończonej rywalizacji w kategorii wyższej

19:00 - Koncert "Tedi - Band"

10:30 - Turniej Trzech Rakiet (tenis stołowy, tenis ziemny,
badminton) - obowiązkowy udział w trzech dyscyplinach
jednocześnie - Hala OSiR I, ul. Moniuszki 10

20:30 - Koncert disco - polo "Dbomb"

01.05.2017 r. (poniedziałek)
Sala Widowiskowa MOK "Centrum" - ul. Piastowska 1
11:00 - Spektakl teatralny dla dzieci
"Plastusiowy Pamiętnik" - wstęp wolny!

11:00 - Turniej unihokeja - boisko asfaltowe OSiR I, ul.
Moniuszki 10
12:00 - Gry i zabawy piłkarskie dla najmłodszych boisko ze sztuczną nawierzchnią OSiR - orzeł - ul.
Moniuszki 10

* w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych
mecz sparingowy zostanie rozegrany w hali OSiR II przy ul.
Blanowskiej 40

13:00 - Slalom na rolkach, deskorolkach i hulajnogach
- boisko asfaltowe OSiR I, ul. Moniuszki 10
* w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych imprezy
OSiR mogą zostać odwołane)
** bezpłatne udostępnienie krytej pływalni dla dzieci i młodzieży
szkolnej za okazaniem legitymacji szkolnej). Udział we wszystkich
zajęciach za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego - wzór
oświadczenia zgody do pobrania na stronie: www.osir.net.pl

03.05.2017 r. (środa)
Pomnik Nieznanego Żołnierza - Plac Teodora Stosika
09:45 - Uroczystości z okazji 226 rocznicy uchwalenia
Konstytyucji 3 Maja
10:30 - Msza Święta w intencji Ojczyzny - Bazylika
Mniejsza p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,
ul. Szymańskiego 2
10:00 - 14:00 - Kiermasz książki używanej przed
Pałacykiem Szymańskiego
* w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych
kiermasz odbędzie się w budynku.

10:00 - 12:00 - Warsztaty dla najmłodszych - robienie
zakładek w barwach biało - czerwonych na tarasie
Pałacyku Szymańskiego

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
27.04.2017 r., godz. 17:00, Galeria Sztuki ZAWartE
MOK "Centrum", ul. Piastowska 1
- Wernisaż malarstwa uczestników warsztatów
artystycznych pt. "BARWY PROWINCJI",
współorganizator Fundacja "Stara Szkoła"

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
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Reklamy

24 H / 7 DNI WYWÓZ SZAMBA

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

POGOTOWIE KANALIZACYJNE

znajdź nas na

Facebooku
Czynne Pon. - Pt. 700 - 2000
Sob. 700 - 1400
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

tel. 32 646 62 84

JI?
AWARIA KANALIZAC
DZWOŃ DO NAS!
IE
DOJEDZIEMY WSZĘDZ

• 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

AUTORYZOWANY SALON
SPRZEDAŻY FIRMY
Automatyka w Twoim domu i firmie.

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

POKRYCIA DACHOWE
BLACHY, GONTY Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ!!!

• OKNA DACHOWE • MEMBRANY • RYNNY •

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

tel. 601 464 046

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

tel. 32 672 29 89

