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9-OSOBOWY OPEL VIVARO
Wynajmij busa na imprezy okolicznościowe, imprezy sportowe,
wyjazdy służbowe, weekend albo wakacje.
Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów.
Najwyższa jakość w niskiej cenie.
Możliwość podstawienia
busa do klienta.

tel. 577-769-884

biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

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

tel. 728 122 613

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE
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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

PŁYWACKIE SUKCESY UCZENNICY Z „SZÓSTKI”

W Warszawie odbyły się piąte eliminacje w sezonie 2016/2017 zawodów ,,Od Młodzika Do
Olimpijczyka''. Gospodarzem zawodów był Akademicki Związek Sportowy w Warszawie. Na
starcie stawiło się 1017 zawodników i zawodniczek z 93 klubów pływackich z całej Polski.
Uczennica Szkoły Podstawowej nr 6
w Zawierciu Patrycja Kowalska okazała się bezkonkurencyjna w kategorii 9 lat 50 m stylem dowolnym oraz
50 m stylem grzbietowym.
Patrycja Kowalska okazała się również najlepszą zawodniczką VI Międzynarodowego Mitingu Pływackiego "Szukamy Młodych Talentów"
im. Romana Banducha w kategorii
wiekowej 9 lat i młodsi.
vv zawiercie.eu

100 URODZINY PANI TEODOZJI MIŚTY

Mieszkanka Zawiercia, pani Teodozja Miśta świętowała setne urodziny.
Jubilatkę, która urodziła się w 1917
roku, odwiedził prezydent Witold
Grim, kierownik zawierciańskiego
Urzędu Stanu Cywilnego Jolanta
Bujak oraz przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani
Teodozji towarzyszyła najbliższa
rodzina oraz znajomi.

- W imieniu mieszkańców naszego
miasta oraz własnym składam Pani
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności – życzył
stulatce prezydent Witold Grim,
który wraz z Jolantą Bujak wręczył
Jubilatce kwiaty oraz kosz obfitości. Goście odśpiewali również
„Dwieście lat”.
- Mama urodziła się podczas
I wojny światowej. W Jej życiu
były trudne, ale i radosne chwile.
Dziś jest pogodną mamą, babcią
i prababcią – podkreśla syn pani
Teodozji. Zdaniem rodziny, osią-

gnięcie tak wyjątkowego wieku,
to zasługa prostej diety. – W czasie wojen i biedy mama bardzo
skromnie się odżywiała. Do dziś
lubi kapustę, zacierkę i zalewajkę.

Pani Teodozja Miśta zaskoczyła
wszystkich gości świetną pamię-

cią i głosem. Śpiewała przedwojenne piosenki oraz recytowała
długie wiersze. Wcześniej śpiewała m.in. w chórze przy parafii
w Kromołowie.
vv zawiercie.eu

MIŁOŚNICY MOTORYZACJI DLA HANI

Ponad 100 samochodów wzięło udział w Zlocie Samochodów Tuningowych LOUD&LOW,
który odbył się 13 maja nad Zalewem Mitręga. Impreza połączona była z akcją charytatywną, a zebrane podczas zlotu fundusze przeznaczone zostaną na leczenie i rehabilitację Hani Sidełko.
Teren nad Zalewem Mitręga
w Łazach ponownie nabrał kolorów tęczy i to nie za sprawą proszku
holi, którego wysypano tu w ostatnich latach wiele kilogramów, ale
dzięki połyskującym w słońcu różnobarwnym karoseriom samochodów tuningowych. Buczące silniki,
błyszczące felgi, wysoki poziom
decybeli i mnóstwo dobrej zabawy
towarzyszyło spotkaniu miłośników motoryzacji, którzy zjechali
do Łaz z całej południowej Polski,
aby pochwalić się swoimi „ryczącymi perełkami”. Fani motoryzacji mogli podziwiać różne modele
samochodów, które po mniejszej
lub większej modyfikacji stały
się niepowtarzalnymi pojazdami
przedstawiającymi różne historie
i będącymi odzwierciedleniem
indywidualności i niezależności
właścicieli. Jedną z takich perełek
jest Fiat 126p „Maluch" Piotrka
Tofika Stojek, który przeprowadził parę modyfikacji m.in. obniżył
auto, założył piękne felgi, a środek wykończył stylowo montując
zamiast wygodnych foteli drewniane ławki, a wnętrze ozdobione
zostało kocem z czasów PRL-u.
Jednak samochody tuningowe to
nie tylko piękna karoseria, ale także dość mocne silniki pod maską
i imponujące wnętrze wyposażone
w różne akcesoria, dodatki i elementy dekoracyjne. Nietuzinkowe fotele, kierownice, tapicerka,
zegary połączone z dodatkowym
oświetleniem i nagłośnieniem
robi z typowych samochodów
unikatowe egzemplarze. Ich atuty można zobaczyć podczas wielu
konkurencji, których także na

zlocie w Łazach nie
zabrakło. Fani motoryzacji mogli usłyszeć
najgłośniejszy wydech
i najgłośniejsze car
audio. Wybrano także
najpiękniejszy samochód zlotu i pojazd
z najładniejszymi
felgami.

„Od lat w całym kraju
organizuje się podobne zloty. Tym razem wybraliśmy
Zalew Mitręga w Łazach, gdyż
to bardzo urokliwe miejsce. Cieszę się, że na nasze zaproszenie
odpowiedziało aż tylu właścicieli
naprawdę ciekawych samochodów.
Mamy tu m.in. Seicento Hadesa, Hondę Civic Darka, Malucha
Tofika. Warto zauważyć jak efektowny jest wygląd i wyposażenie
tych samochodów, na które właściciele przeznaczają naprawdę
duże kwoty. Jednak finanse to nie
wszystko. Ważniejszym czynnikiem wydaje mi się zaangażowanie tych ludzi i ciężka praca, jaką
wkładają w swoje auta. Dzisiejszy
zlot połączyliśmy ze zbiórką pieniędzy na leczenie małej Hani, dla
której szansą na osiągnięcie samodzielności w dorosłym życiu jest
intensywna, jednak bardzo kosztowna rehabilitacja. Liczymy na
to, że puszki szybko się zapełnią,
a swoją hojność zaznaczą nie tylko
uczestnicy zlotu, ale także miejscowi fani motoryzacji, których dzisiaj
tutaj nie brakuje” – mówi Robert
„Gustlik” Włoch, inicjator motoryzacyjnego wydarzenia w Łazach.
Akcję charytatywną wsparli nie
tylko miłośnicy samochodów

tuningowych, ale także artyści.
Podczas imprezy licytowano płyty z autografami zespołu Boys
i Marcina Millera, Jacka Cygana,
Letniego Chamskiego Podrywu
i Kabaretu Młodych Panów. Pod
młotek poszło także wiele gadżetów militarnych oraz motoryzacyjnych. Na uczestników zlotu
w trakcie imprezy czekało także
dużo niezapowiedzianych niespodzianek np. paintball i rakieta.

A wszystko dla Hani Sidełko,
u której zdiagnozowano rzadką
mutację genetyczną utrudniającą codzienne funkcjonowanie.
Dziewczynka nie mówi i ma
problemy z koordynacją ruchową
spowodowaną niskim napięciem
mięśniowym, zaburzenia koncentracji i umiejętności nawiązywania
kontaktu wzrokowego. Lepszy
rozwój dziewczynki jest możliwy tylko dzięki stałemu leczeniu
i kosztownej rehabilitacji.
Imprezę uświetnił koncert zespołu
Cabana i after party z udziałem
DJ Frugo. Organizatorem zlotu
był Genesis Zawiercie we współpracy z Mayday Audio, Urzędem
Miejskim, OSiR i MOK w Łazach.
vv Agnieszka Seweryn

SIATKARZE MOGĄ LICZYĆ NA DALSZE WSPARCIE FIRMY VIRTU
Siatkarze KS Aluron Virtu Warta Zawiercie zapewnili sobie awans do PlusLigi. W barażach
pokonali AZS Częstochowa i przeszli do historii jako pierwsza zawierciańska drużyna
w grach zespołowych, która zagra w najwyższej klasie rozgrywek ligowych.
Zwycięstwo siatkarzy to bardzo duży
sukces dla Zawiercia i jego mieszkańców. Nie od dziś wiadomo, że lokalne kluby sportowe są wdzięcznym
nośnikiem przekazu promocyjnego
miast. Natomiast dla mieszkańców
to powód do dumy i szansa na to, że
o ich miejscowości – i to w pozytywnym kontekście – usłyszy cała Polska.
Wywalczenie miejsca w siatkarskiej ekstraklasie jest powodem do
radości, jednak dla władz klubu to
kolejne wyzwanie. Gra z najlepszymi
wymaga wzmocnienia składu i organizacyjnego oraz finansowego przy-

gotowania drużyny do
nowego sezonu. W tej
kwestii klub może liczyć
na otwartość sponsora
tytularnego firmy Virtu.

- „Sport i biznes mają
wiele cech wspólnych.
Jedną z nich jest to, że
sukces nie jest dziełem
przypadku, lecz ciężkiej pracy i determinacji. Mamy olbrzymią satysfakcję
z tego, że dzięki swojej pozycji lidera
na rynku chłodzonych dań gotowych mogliśmy pomóc siatkarzom

z Zawiercia w realizacji ich marzenia” – powiedział Grzegorz Kowalik,
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Virtu.
vv zawiercie.eu

TOUR DE POLOGNE W ZAWIERCIU

To już mała tradycja Tour de Pologne, że najdłuższe etapy zaczynają się w Zawierciu.
Tegoroczny maraton będzie miał 238 kilometrów. 4 etap naszego narodowego wyścigu
wystartuje z ulicy Leśnej 1 sierpnia br.
Miasteczko startowe ustawione
zostanie przed Miejskim Ośrodkiem Kultury. Kolarze przejadą ulicą
Leśną w kierunku ulic: Sikorskiego,
3 Maja, Kościuszki i Piłsudskiego,
by ponownie wjechać w ulicę Leśną.
Dalej wyścig przejedzie ulicą Paderewskiego w kierunku Ogrodzieńca.

- Tour de Pologne cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców, którzy licznie dopingowali
kolarzy podczas ostatnich startów
w naszym mieście. Ubiegłorocznej
imprezie towarzyszyła nieprzyjemna pogoda, jednak zawiercianie udowodnili, że kochają ten sport i bez
względu na aurę tłumnie wypełnili
miasteczko startowe i trasę przejazdu,
by zagrzewać kolarzy do rywalizacji
– podkreśla prezydent Witold Grim,
który jest również członkiem Honorowego Komitetu Organizacyjnego

Tour de Pologne.

Współorganizacja wyścigu, to nie tylko wspaniałe widowisko dla mieszkańców, ale także promocja miasta.
Wyścig będzie relacjonowany na niemal wszystkich antenach Telewizji
Polskiej. Wśród działań promocyjnych
przewidziano m. in. spoty promujące
wydarzenie oraz reklamy prasowe. Do
tego dochodzą kampanie billboardowe

oraz działania promocyjne na portalu Onet. Wyścig jest relacjonowany
przez media na całym świecie. Relacje
z polskich tras będzie można oglądać
w ponad 100 krajach, w dwudziestu
wersjach językowych. Tour de Pologne
jest jednym z pięciu najchętniej oglądanych wydarzeń kolarskich w sezonie
na całym świecie.
vv zawiercie.eu
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CZY ABY NA PEWNO PADŁEŚ OFIARĄ OSZUSTWA?
Nieotrzymanie zapłaty za usługę lub towar nie zawsze oznacza, że padliśmy ofiarą oszustwa.
To samo dotyczy odwrotnej sytuacji kiedy to pomimo dokonanej zapłaty nie otrzymaliśmy
towaru albo jest on wadliwy. Nie wypełnienie przez dłużnika jego obowiązków w niektórych
wypadkach może dotyczyć jedynie stosunku zobowiązaniowego przy braku prawnokarnych
podstaw do żądania naprawienia szkody. W niniejszym artykule przybliżę Państwu różnice
które pozwalają na rozdzielenie sfery prawa cywilnego od prawa karnego w tym aspekcie.
Zgodnie z art. 471 Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U.2016.380 t.j. z dnia 2016.03.22
z późn. zm.), Dłużnik obowiązany
jest do naprawienia szkody wynikłej
z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności,
za które dłużnik odpowiedzialności
nie ponosi.

Powyższy zapis jest podstawą tzw.
odpowiedzialności ex contractu
w prawie cywilnym. Co do zasady więc
dłużnik odpowiada za niedochowanie
należytej staranności, przy czym należytą staranność w zakresie prowadzonej
przez dłużnika działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu
zawodowego jej charakteru.

Ponadto, dłużnik może przez umowę
przyjąć na siebie odpowiedzialność
za niewykonanie lub za nienależyte
wykonanie zobowiązania z powodu
innych (oprócz braku należytej staranności) okoliczności. W naszym interesie jest zatem właściwe konstruowanie
zawieranych umów aby można było
w razie sporu łatwo wykazać ewidentne naruszenie ich postanowień przez
drugą stronę.
Inaczej wyglądają przesłanki odpowiedzialności na gruncie prawa karnego. Zgodnie z art. 286 § 1 Ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz.U.2016.1137 t.j. z dnia
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2016.07.29 z późn. zm.), Kto, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym
lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Przepis powyższy zawiera znamiona
przestępstwa oszustwa i często usiłuje
być zbyt pochopnie wykorzystywany
przez niezadowolonych kontrahentów. Dla wykazania odpowiedzialności dłużnika – a na gruncie prawa
karnego winniśmy raczej mówić
o oskarżonym – koniecznym jest
udowodnienie wszystkich wskazanych w przepisie przesłanek. Brak ich
wykazania oznacza w konsekwencji
wydanie przez Sąd wyroku uniewinniającego, a na etapie postepowania
przygotowawczego przed organami
ścigania – wydanie postanowienia
o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu
dochodzenia. Powyższe oczywiście
nie wyłącza prawa do uzyskania
odszkodowania na gruncie prawa
cywilnego.
Głównym aspektem odróżnienia
reżimu odpowiedzialności dłużnika
jest zamiar jaki przyświecał mu przy
zawiązaniu zobowiązania. Dla przyjęcia zamiaru konieczne jest ustalenie,
że sprawca miał świadomość przekazywania osobie rozporządzającej

mieniem nieprawdziwych informacji
i czynił tak, aby doprowadzić ją do
niekorzystnego rozporządzenia, a co
więcej czynił to w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej. Mówimy zatem
w tym przypadku o tzw. zamiarze
bezpośrednim kierunkowym (dolus
directus coloratus), a charakterystycznym dla występku oszustwa.

Podstawowym kryterium będzie więc
wykazanie, że w chwili zawierania
umowy sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyli
dążył do uzyskania świadczenia ale
przez zastosowanie nieuczciwych
metod jak wprowadzenie w błąd lub
wyzyskanie błędu co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia
umowy, przy świadomości, że gdyby
druga strona umowy znała rzeczywisty stan, nie zawarłaby umowy lub nie
zawarłaby umowy na tych warunkach,
na jakich została zawarta (por. wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada
2003 r., sygn. II KK 9/03).

Powyższe oznacza, że w praktyce np.
zmiana sytuacji finansowej dłużnika
lub niezależna modyfikacja innych
okoliczności rzutujących na zdolność
do wypełniania przez niego zobowiązań zwykle stanowi o braku znamion
przestępstwa oszustwa, a tym samym
sprawiedliwości należy szukać przed
sądem cywilnym.
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”.

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU
WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 167,
poz. 1322 z późn.zm) ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa
się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie
czynności organizmu nierokujące
poprawy. Za długotrwały uszczerbek
na zdrowiu uważa się takie naruszenie
sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu
na okres przekraczający 6 miesięcy,
mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego
związku z wypadkiem przy pracy lub
chorobą zawodową dokonuje się po
zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie
ubezpieczony pracownik składa do płatnika składek. We wniosku należy podać
dane identyfikacyjne płatnika składek
tj. NIP i REGON, a jeśli płatnikowi
nie nadano tych numerów lub jednego
z nich – nr PESEL lub serię i nr dowodu
osobistego albo paszportu oraz ubezpieczonego pracownika – nr PESEL,
a w przypadku jego braku – serię i numer
dowodu osobistego lub paszportu.
Po otrzymaniu wniosku płatnik kompletuje dokumentację niezbędną do
ustalenia uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego – w szczególności:
protokół powypadkowy, prawomocny
wyrok sądu pracy, kartę wypadku,
decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, zaświadczenie o stanie zdrowia
wydane przez lekarza, pod którego
opieką znajduje się ubezpieczony.

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji
przez ubezpieczonego zebraną dokumentację płatnik przekazuje do ZUS

w celu skierowania ubezpieczonego
na badanie przeprowadzone przez
orzecznika ZUS. Termin badania
zakład ustala w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.

Lekarz orzecznik lub – w II instancji – komisja lekarska ZUS ustala, na
podstawie bezpośredniego badania
ubezpieczonego i posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji
dotyczącej tego wypadku przy pracy
albo choroby zawodowej, uszczerbek
na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
Po dokonaniu ustaleń wydawane jest
orzeczenie o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, w którym
stwierdza się stopień uszczerbku oraz
jego związek z wypadkiem przy pracy
lub chorobą zawodową. Warto zaznaczyć, że stopień uszczerbku na zdrowiu
ustalany jest w procentach.

Dodatkowo, gdy dla danego przypadku w ocenie procentowej brak
jest odpowiedniej pozycji, orzeczenie
może zawierać uzasadnienie przyczyn
zastosowania określonej pozycji oceny
procentowej. Orzeczenie wydane przez
lekarza otrzymuje ubezpieczony.

Przyznanie lub odmowa przyznania
jednorazowego odszkodowania oraz
ustalenie jego wysokości następuje
w drodze decyzji ZUS, którą wydaje
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
orzeczenia lekarza orzecznika lub
komisji lekarskiej bądź wyjaśnienia
ostatniej okoliczności niezbędnej do
wydania decyzji.

Jeżeli w wyniku decyzji zostało
ustalone prawo do jednorazowego
odszkodowania oraz jego wysokość,
ZUS dokonuje z urzędu wypłaty
odszkodowania w terminie 30 dni
od dnia wydania decyzji. Od decyzji
o przyznaniu jednorazowego odszkodowania lub odmowie jego przyznania
przysługuje odwołanie w trybie i na
zasadach określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej wynosi 20%
przeciętnego wynagrodzenia za każdy
procent stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli wskutek
pogorszenia się stanu zdrowia stały
lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ulegnie zwiększeniu co najmniej
o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się
o 20% przeciętnego wynagrodzenia za
każdy procent uszczerbku na zdrowiu
przewyższający procent, według którego było ustalone to odszkodowanie.
Ponadto jednorazowe odszkodowanie
ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą
3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita
niezdolność do pracy oraz niezdolność
do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej.
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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STATUETKA FLORIANA PRZYJECHAŁA DO NIEGOWONIC

Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegowonicach wraz z burmistrzem Maciejem Kaczyńskim i inicjatorem pomysłu Dr n.med.
Tomaszem Męcik-Kronenberg odebrali prestiżową statuetkę Floriana za projekt: „Ratownictwo po godzinach – bezpieczny pies, bezpieczny
człowiek”. Nagrody wręczono 4 maja podczas Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, która odbyła się w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie.
„Ratownictwo po godzinach
– bezpieczny pies, bezpieczny człowiek”

Tak brzmi tytuł projektu, który wraz z 54 innymi inicjatywami
został nominowany do nagrody FLORIANA zwanej również
OSKAREM STRAŻACKIM spośród 375 zgłoszeń, jakie napłynęły na konkurs. Projekt miał charakter edukacyjny i polegał na
przedstawieniu dzieciom i młodzieży specyfiki pracy ratowników
– przewodników psów. Nieodłącznym elementem tych działań jest
rozumienie zwierząt i umiejętność prawidłowego kontaktu w nimi.

Celem projektu była z jednej strony edukacja przez zabawę z psami
ratowniczymi wykorzystywanymi na co dzień w akcjach poszukiwawczych, a z drugiej informacja o bezpiecznym kontakcie ze
zwierzętami. Dzięki temu dzieci i młodzież mogli poznać mądrość
psów i ich determinację oraz możliwości służenia społeczeństwu
jakie daje działalność w OSP. W ten autorzy projektu mieli możliwość kreowania pożądanych zachowań u najmłodszych oraz naukę
empatii. Ważnym elementem inicjatywy była informacja o użyteczności psów wybranych ras oraz ich predyspozycjach w ratowniczym
poszukiwaniu ludzi. Drugim aspektem projektu było przekazanie
wiedzy o bezpieczeństwie w kontaktach ze zwierzętami i zasadzie
ograniczonego zaufania oraz uwrażliwienie dzieci na obowiązki
wynikające z posiadania psa. Bardzo istotnym zadaniem projektu
była informacja jak zachować się w przypadku ataku psa i w jaki
sposób zrozumieć jego zachowanie. Jednocześnie pokazy na żywo
wyszkolonych zwierząt i analiza ich zachowań w trakcie zabawy
utrwalała przekazywaną wiedzę teoretyczną w praktyczny sposób.
W ramach projektu przeprowadzono kilkadziesiąt takich spotkań,
podczas których pies całkowicie skupiał na sobie uwagę słuchaczy.
Inicjatorem projektu jest Tomasz Męcik-Kronenberg, lekarz
i strażak, pracownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
SUM oraz przewodnik dwóch wyszkolonych psów ratowniczych:
labradora i golden retrievera.
„Pomysł na udział w konkursie urodził się spontanicznie. Opisaliśmy jedynie działania podejmowane przez nas w Gminie Łazy
i w powiecie zawierciańskim. Od szeregu lat spotykam się z dziećmi

ucząc ich empatii, namawiając do angażowania się w ratownictwo i szkoląc jednocześnie w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego też
w przedsięwzięcie zaangażowały się szkoły
i przedszkola powiatu zawierciańskiego.
Spotykamy się z dziećmi w ramach lekcji
wychowawczych, dni szkoły, dożynek oraz
specjalnie organizowanych spotkań ze strażakami OSP w Niegowonicach” – opowiada
Tomasz Męcik-Kronenberg.
Każdy pies, niezależnie od specjalizacji,
musi przejść odpowiednie szkolenie oraz
uzyskać stosowne licencje upoważniające go do udziału w akcjach ratowniczych.
W OSP w Niegowonicach istnieje sekcja
wspomagająca działania poszukiwawcze
z psem, która dysponuje dwoma psami poszukiwawczymi: 4-letnią Golden
retreiverką o imieniu Zosia oraz 3-letnią
Labradorką – Basią. To zwierzęta z bardzo
rzadką specjalnością, a mianowicie tzw.
psy zwłokowe. Psy z Niegowonic szkolone
są także jako terenowe pracujące górnym
wiatrem do działań w terenach otwartych
oraz psy gruzowiskowe.

Celem ogólnopolskiego konkursu było inspirowanie i prezentowanie lokalnych działań w zakresie bezpieczeństwa, edukacji
„Jesteśmy jedyną taką jednostką w powiecie, a myślę, że nawet w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, rozwoju
w województwie, w strukturach której znajdują się psy z tą spe- lokalnych środowisk i zapobieganiu wykluczeniu oraz podnoszenie
cjalnością. Szkolenia zwierząt odbywają się dwa razy w tygodniu jakości życia. W konkursie udział mogły wziąć Ochotnicze Straże
po kilka godzin. Pies niećwiczony podobnie jak człowiek zapo- Pożarne, które wraz z samorządami, lokalnymi środowiskami,
mina wyuczone wcześniej komendy lub wykonuje je niepewnie. instytucjami i przedsiębiorcami realizują projekty służące mieszJeździmy z psami na szkolenia organizowane nie tylko w kraju, kańcom. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych
ale i zagranicą. Samymi szkoleniami zajmuję się już kilkanaście Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz z miesięcznikiem
lat. Wraz ze swoimi psami braliśmy udział w poszukiwaniach ludzi „Strażak”.
po wielkich tragediach, ostatnio między innymi po zawaleniu się
kamienicy w Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w której zginęło 6
osób w tym dzieci, a w której udało się 4 osoby uratować” – dodaje
vv Agnieszka Seweryn
przewodnik.

KĄCIK KULINARNY

GRYCZOTTO Z KURCZAKIEM

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

Witam, a dzisiaj szybki przepis na pyszną i zdrową
kaszę gryczaną!
Gryczotto z kurczakiem

porcja dla 2 osób; możesz nie dodawać
kurczaka i będzie danie wege
• 20 dkg kaszy gryczanej
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 500 ml wywaru warzywnego
• 20 dkg marchewki z groszkiem
(u mnie mrożona)
• 200 gram piersi z kurczaka
(ewentualnie)
• 2 łyżki oleju + 2 łyżki masła
• świeżo mielony pieprz
Cebulę i czosnek obieramy i kroimy w
kostkę. Na patelni (głębokiej) lub w
garnku rozgrzewamy olej, po chwili
wrzucamy cebulę, czosnek i dodajemy
masło, wszystko razem przesmażamy.
Jak cebula i czosnek „puszczą” zapach
dodajemy kaszę i dodajemy wywar powoli, nie cały na raz. Po jakiś 5 minutach
dodajemy pokrojonego w kostkę kurczaka oraz marchewkę z groszkiem i całość
podlewamy resztą wywaru. Gotujemy
przez około 15 minut pod przykryciem;
jeśli nam wywar za bardzo odparuje,
możemy go uzupełniać wodą. Całość na
koniec doprawiamy pieprzem.
vv Ulla Pałka

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

LEMON:

Poszukujemy dobrego domu dla
Lemona - wspaniałego, dostojnego, inteligentnego psiaka, który od
kilku miesięcy przebywa pod naszą
opieką. Lemon miał kilka osób, które deklarowały chęć jego adopcji.
Niestety jak dotąd nie znalazła się
osoba godna tego cudownego,
wyjątkowego psiaka. Lemon jest
pieskiem wyjątkowym; jest czysty,
bardzo niezależny, bystry, a jednocześnie jest psem, który bardzo
potrzebuje kontaktu z człowiekiem,
kocha spacery, aktywność, zabawę. To psiak, który szanuje swojego
opiekuna, ale sam także wymaga
odpowiedniego, zrównoważonego
traktowania. Lemon trafił do nas
skrajnie zaniedbany. Z całą pewnością był źle traktowany, ale obecnie
wygląda coraz piękniej i Lemonek
będzie wkrótce pięknym, dumnym,
wyjątkowym psem.
Lemon ma około 4-5 lat. Może nie
jest już szczeniaczkiem, ale nadal
jest w dobrej kondycji zdrowotnej i wiele wspaniałych lat życia
przed nim.
Lemon pięknie spaceruje na smyczy, jest posłuszny, trzyma się
opiekunów, nie jest agresywny.
Nadaje się na psiego przywódcę.
Na pewno nie pozwoli się zdominować innym psom.

BZIK:

Poszukujemy dobrego domu dla
Bzika - przefajnego, bardzo miłego i przyjaznego psiaka, który od
kilku tygodni przebywa pod naszą
opieką. Bzik jest pieskiem dość
sporej wielkości; waży około 25
kg, ma około 7-8 lat. Może i nie
jest już najmłodszy, ale z całą
pewnością jest pełen pozytywnej psiej energii i ogromną radość
sprawia mu przebywanie wśród
ludzi. Bzik jest pieskiem przyjaznym do innych zwierząt. Nikomu
nie dokucza, nie jest agresywny.
Jego psi pyszczek jest zawsze
uśmiechnięty.
Bzik ładnie spaceruje na smyczy,
nie ciągnie, nie ucieka. Na pewno jeszcze niejeden długi spacer
przed nim i mamy nadzieję, że
znajdzie się człowiek o dobrym
sercu, który zapewni mu ruch,
miłość, opiekę i troskę.

CZARUŚ:
Poszukujemy dobrego domu dla
Czarusia - wesołego, pogodnego,
grzecznego, bardzo przyjaznego psiaka, który niedawno trafił
pod naszą opiekę. Czaruś jest
pieskiem w wieku około 5-6 lat,
jest nieduży. Wazy około 12 kg,
jest nieduży, na krótkich łapkach.
Piesek jest bardzo wpatrzony
w człowieka, chętnie się przytula, a przy tym nie jest nachalny.
Lubi spacerować, bez problemu
chodzi na smyczy, nie ciągnie. To
naprawdę fajny, miły, kochany
zwierzak. Czaruś jest nauczony
życia w mieszkaniu. Będzie czystym, niekłopotliwym zwierzakiem. Nie jest szczekliwy.

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
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DZWON I CO DALEJ.....

Nawet drobna stłuczka może okazać się wielkim problemem. Po pierwsze, nie wiemy co robić, po drugie, nie wiemy jak wrócić do domu a po trzecie, nie wiemy jak załatwić formalności. Po zdarzeniu, nie warto urywać sobie rękawów i tarzać się po ziemi, bo nic to nie zmieni, a jedynie może nam tylko zaszkodzić.
Jeżeli sprawca, złośliwie nie przyzna się do spowodowania zdarzenia możemy zapomnieć o wypłacie odszkodowania na kilkanaście miesięcy. Co więc zrobić?
Wzywać Policję czy nie wzywać...
W przypadku prostej stłuczki, gdzie wina jest ewidentna i żaden
z uczestników jej nie kwestionuje, warto zrobić kilka zdjęć obu
pojazdów, miejsca zdarzenia i spisać oświadczenie o kolizji. Zdjęcia
są bardzo pomocne, bowiem zdarza się, że sprawca który początkowo
przyznaje się i spisuje oświadczenie, za kilka dni, wycofuje się ze swoich
deklaracji i będziemy mieli problem z otrzymaniem odszkodowania.
PAMIĘTAJ! Policja nie jest konieczna na miejscu zdarzenia.
Natomiast kiedy sprawca wydziela zapach trawionego alkoholu lub
próbuje nam wmówić, że to my jesteśmy winni, dobrze jest wezwać
Policję. Warto też wezwać Policję, w sytuacji kiedy nie jesteśmy pewni
kto jest sprawcą bowiem zdarzają się sytuacje, że mamy błędne przekonanie co do tego kto jest sprawcą a kto pokrzywdzonym.
Jeżeli już zdecydujemy się na spisanie oświadczenia, to koniecznie
muszą się w nim znaleźć:
1. Dane personalne uczestników włącznie z numerem pesel i prawa
jazdy i numerami telefonów
2. Dane personalne właścicieli pojazdów
3. Dane pojazdu włącznie z numerem polisy i nazwą zakładu
ubezpieczeń.
4. Dokładne miejsce, datę i opis zdarzenia
5. Opis uszkodzeń obu pojazdów
Co zrobić z samochodem po załatwieniu formalności?

Jeżeli to my jesteśmy poszkodowani mamy dwa wyjścia. Zadzwonić
do ubezpieczalni i poprosić o holowanie rozbitego pojazdu. Jeżeli nie
ma takiej możliwości, możemy skorzystać z dowolnej firmy holującej
pojazdy, ale musimy wtedy pokryć koszty z własnej kieszeni. Dlatego
koniecznie poprośmy o fakturę za holowanie, bowiem te koszty zwróci
nam zakład ubezpieczeń.
Jak i gdzie zgłosić szkodę?

Najlepiej szkodę zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy. Można to zrobić telefonicznie lub przez internet. Jeżeli nie mamy wszystkich
potrzebnych informacji, zakład ubezpieczeń powinien zgromadzić
je w toku likwidacji szkody.

Wiele firm oferuje likwidację bezpośrednią, czyli zgłaszamy szkodę tam
gdzie my jesteśmy ubezpieczeni. To bardzo złe wyjście, ponieważ podpisujemy z ubezpieczalnią umowę cesji wierzytelności. Oznacza to,
że od momentu podpisania takiego dokumentu, wszelkie prawa do
odszkodowania przechodzą na zakład ubezpieczeń. Normalnie nie ma

Dla przykładu:

Pan Kowalski uderza w auto Pana Wiśniewskiego. Pan Kowalski
ma auto ubezpieczone w Warcie a Pan Wiśniewski w PZU. Pan
Wiśniewski jako poszkodowany, zgłasza szkodę u swojego ubezpieczyciela czyli PZU.

Podpisuje umowę cesji wierzytelności z PZU w zamian za zlikwidowanie szkody. Firma PZU staje się więc właścicielem i jedynym
uprawnionym do odbioru odszkodowania i wypłaca Panu Wiśniewskiemu 5000zł. Firma PZU prosi firmę Warta o zwrot tych pieniędzy
i je otrzymuje. Pan Wiśniewski nie jest zadowolony z kwoty 5000zł
bo naprawa będzie kosztowała 10000zł, a więc składa odwołanie do
PZU. Po miesiącu otrzymuje informacje, że jego roszczenia są niezasadne i nie dostanie już żadnych pieniędzy. Pan Wiśniewski nie może
iść do Sądu z firmą PZU, bowiem to nie w PZU miał ubezpieczony
pojazd Pan Kowalski. PZU nie jest więc podmiotem odpowiedzialnym
z szkodę. Ale Pan Wiśniewski nie może iść też do Sądu z firmą Warta
bowiem wcześniej podpisał cesję z PZU i to PZU dysponuje prawem
do odszkodowania. Firma PZU z firmą Warta do Sadu nie pójdą,
bo obie grają w jednej drużynie.

Tym samym, wybierając wariant likwidacji szkody przez naszego ubezpieczyciela, sami komplikujemy sobie sprawę i utrudniamy
dochodzenie roszczenia.
Zgłaszajmy więc szkody zawsze u ubezpieczyciela sprawcy. Tak jest najbezpieczniej a dla nas bez znaczenia jest czy będziemy rozmawiać przez
telefon z Panią z naszej ubezpieczalni czy ubezpieczalni sprawcy, bo
w obu przypadkach te rozmowy będą wyglądać niemal identycznie.
Samochód zastępczy...

Skoro nasze auto nie nadaje się do jazdy potrzebny nam jakiś
pojazd. Często ubezpieczyciele oferują pojazd zastępczy już przy
pierwszej rozmowie przez telefon. To nie jest dobre rozwiązanie, bo
ubezpieczyciel zapewni nam samochód na 7 do 14 dni a odszkodowanie dostaniemy dopiero po miesiącu. Dlatego najlepiej wynająć
samochód w niezależnej wypożyczalni, która kosztem najmu obciąży
ubezpieczyciela. Ponadto, wypożyczalnie do których skieruje nas
ubezpieczyciel, pobierają wysokie kaucje i nakładają wysokie kary
za np. brudny dywanik.
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to większego znaczenia bo i tak dostaniemy odszkodowanie. Jednak,
kiedy będziemy chcieli uzyskać wyższą kwotę, nie będzie to możliwe,
bowiem nie będziemy dysponować prawami do odszkodowania a więc
nie będziemy mogli mieć roszczeń.

Pamiętaj, możesz nająć samochód tam gdzie chcesz a nie tam
gdzie skieruje Cię ubezpieczalnia.
Naprawa samochodu..

Część osób naprawia auta u znajomego mechanika. Ci którzy mają
mniej czasu zaprowadza auta do warsztatów które prowadzą rozliczenia bezgotówkowe. Tutaj tez nie ma prostej recepty, bowiem
wiele warsztatów zaczyna naprawiać samochód dopiero jak dostanie
pieniądze, a to może potrwać nawet trzy miesiące. Inne warsztaty,
naprawią auto szybciej, ale jeżeli nie otrzymają całej kwoty, będziemy musieli im dopłacić z własnej kieszeni. Dlatego najlepiej szukać
warsztatu który weźmie na siebie ciężar użerania się z ubezpieczalnią.
Takie warsztaty na szczęście też istnieją.
Jak widać, zwykła kolizja może nam przysporzyć sporo wydatków
i problemów. Jeżeli będziemy czytać to co podpisujemy, możemy
uniknąć wielu przykrości.

Natomiast najlepszym wyjściem, jest zlecić cały proces likwidacji
szkody wyspecjalizowanej firmie. Za nic nie płacimy, niczym się
nie martwimy, i mamy czym jeździć do dnia naprawienia naszego
samochodu....
vv Patrycja Zalewska
Młodszy specjalista d/s
likwidacji szkód komunikacyjnych
zawiercie@kolizja.eu
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"Estrich-Specjal" Bis
ul. 3-go Maja 15

Podchybie 45, 32-353 Trzyciąż
tel. 12 399 49 89, 509 680 171
ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)
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www.euro-metsiatki.pl
biuroeuromet@gmail.com
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Profesjonalne wylewki

(obok salonu Orange)

Miksokretem

zacierane maszynowo PRODUCENT
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3-go
MajaMaja
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15 (obok
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tel. 606-753-020
603-966-442

W ofercie fachowe doradztwo techniczne z dojazdem do klienta gratis.

OGRODZEŃ

LAKIERNIA PROSZKOWA
AUTOMATYKA BRAMOWA
BRAMY • PRZĘSŁA
BALUSTRADY
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Dom Pogrzebowy ARKADIA
Uczciwość • Profesjonalizm • Niska Cena
• wypłata zasiłku pogrzebowego na miejscu
• bezpłatna chłodnia
• ekskluzywny biały karawan

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

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

POLICJA

KOLIZJA DWÓCH CIĘŻARÓWEK W PORĘBIE

09.05.2017 r. W Porębie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch ciężarówek. Na
szczęście żaden z uczestników kolizji nie doznał obrażeń. Utrudnienia drodze krajowej nr 78
trwały kilka godzin.
Do zdarzenia doszło około 22.20 na drodze krajowej nr 78 w Porębie. Z ustaleń policjantów wynika, że
kierowca ciężarowego mana nie dostosował prędkości do warunków drogowych. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i ciągniętą z tyły przyczepą. Zarzucona na przeciwległy pas jezdni przyczepa uderzyła
w ciężarowe volvo. Następnie kierujący manem zjechał na pobocze i złamał dwa słupy energetyczne. Przyczepa przewróciła się na jezdnię rozsypując na drodze skrzynki piwa. Obaj kierowcy nie doznali obrażeń ciała.
Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że byli trzeźwi. Ze względu na potrzebę przeładunku
towaru i konieczność holowania ciężkich pojazdów, utrudnienia w tym miejscu trwały ponad 6 godzin. W tym
czasie podróżujący DK-78 musieli skorzystać z wyznaczonego przez policjantów objazdu.
Policja apeluje do kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze!

POLICJANCI PRZEJĘLI PONAD 20 TYSIĘCY PODRÓBEK
23.05.2017 r. Zawiercie.Policjanci z Zawiercia przejęli ponad 20 tys. opakowań napoju energetycznego z z podrobionymi znakami towarowymi. Przedstawiciel producenta wartość strat wstępnie
ocenił na ponad 120 tysięcy złotych. Właścicielom handlującym nielegalnym towarem może grozić
kara do 2 lat więzienia.

Zawierciańscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej rozbili dwie grupy przestępcze podejrzane o handel podrobionym towarem. Pierwszą kontrabandę przejęto pod koniec ubiegłego miesiąca. W trakcie
transportu do Kielc w miejscowości Żerkowice zabezpieczono samochód dostawczy wypełniony lewym towarem.
Policjanci zatrzymali także 50-letniego kierowcę osobówki, która go pilotowała. W samochodzie znajdowało się ponad 8 tys. sztuk podrobionych butelek z popularnym napojem energetycznym.
W ubiegłym tygodniu śledczy sfinalizowali kolejną sprawę związaną z wprowadzaniem do obrotu podrobionych „energetyków”. W jednym z magazynów
na terenie Zawiercia zabezpieczyli kilka palet, w których znajdowało się prawie 12 tys. sztuk plastikowych pojemników wypełnionych nieokreślonym płynem. Policjanci zatrzymali także 33-letniego mieszkańca Katowic, który próbował sprzedać większą ilość napoju energetycznego, jednej ze znanych marek.
Przedstawiciel producenta poszkodowanej firmy oszacował straty z tych dwóch spraw na ponad 120 tysięcy złotych. Próbki zabezpieczonego towaru zostały
przekazane do dalszych badań. Biegli mają określić zawartość plastikowych pojemników i ich autentyczność. Zawierciańscy policjanci zabezpieczyli też
na poczet przyszłych kar ekskluzywną osobówkę o wartości 250 tys. złotych. Za złamanie przepisów ustawy o prawie własności przemysłowej, grozi kara
grzywny i nawet 2-letni pobyt w więzieniu.

Wolbrom, ul. 20 Straconych 56

tel.: 732 828 581

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW
KRONIKA POLICYJNA

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •

KUPIĘ GRUNT
W GMINIE ŁAZY

• 07.05.2017 r. godz. 21:30, ZAWIERCIE, ul. WOJSKA POLSKIEGO
Patrol ruchu drogowego zatrzymał 32-letniego powiatu jędrzejowskiego,
który kierował osobowym mercedesem w stanie nietrzeźwości. Po przeprowadzonym przez policjantów badaniu okazało się że, miał w organizmie ponad 2,3 promila alkoholu. Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwości jest przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2. Pijanemu kierowcy grozi również utrata prawa
jazdy na co najmniej 3-lata oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości
nie mniejszej niż 5 tys. złotych.
• 07.05.2017 r. godz. 01:10, ZAWIERCIE, ul. PODMIEJSKA
Zawierciańscy policjanci zatrzymali dwóch 25 i 29-letnich mieszkańców Poręby, którzy posiadali przy sobie kilka porcji środków odurzających. Młodzi mężczyźni jechali fordem mondeo. Kierujący tym pojazdem 25-latek złamał również sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Obaj zatrzymani usłyszeli
już zarzuty. Za posiadanie narkotyków narkotyków grozi do 1 roku więzienia.
Za niestosowanie się do wyroku Sądu grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
• 07.05.2017 r. Godz. 00:50, ZAWIERCIE, ul. BRATA ALBERTA
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 23-letniego mieszkańca Rokitna Szlacheckiego, który znajdując się w stanie nietrzeźwości kierował fiatem. Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.

• 05.05.2017 r. Zawiercie.
Policjanci z Zawiercia poszukują sprawcy, który skradł
400 litrów oleju napędowego. Złodziej pokonał bramę
wjazdową i zabezpieczenie
zbiornika paliwa ciągnika siodłowego. Do kradzieży doszło
wczorajszej nocy na terenie
prywatnego parkingu przy
ul. Polskiej w Zawierciu. Policjanci proszą o przekazywanie
wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu sprawcy.
Do włamania i kradzieży doszło w nocy z 4 na 5 maja 2017 roku. Złodziej
pokonał zabezpieczenie bramy wjazdowej prywatnej firmy transportowej,
a następnie wyłamał korek wlewu paliwa w zaparkowanej ciężarówce. Do
kradzieży 400 litrów oleju napędowego musiał użyć innego, nieustalonego
pojazdu.

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

tel. 616-703-095
DO SPRZEDANIA

piękny, zadbany, wykończony
najwyższej jakości materiałami
DOM W TENCZYNKU k/Krakowa
o pow. ponad 170 m kw
plus osobny garaż 45 m kw,
na w pełni zagospodarowanej
15 a działce.
CENA: 1,1 mln PLN.

tel. 696 595 118

PRODUKTY NATURALNE I EKOLOGICZNE CERTYFIKOWANE,
ŻYWNOŚĆ BEZGLUTENOWA, NISKOBIAŁKOWA, BEZ LAKTOZY,
WEGETARIAŃSKA, WEGAŃSKA, PRODUKTY BEZCUKROWE,
ŻYWNOŚĆ BIO 100%, ŚWIEŻO WYCISKANE SOKI

ZAWIERCIE, ul. Sikorskiego 23/1
(naprzeciwko Bistro Mojego Brata)

Pn.-Pt. 9.00-18.00, Sob. 9.00-13.00

Tel: 728 804 712

www.ekogardendelikatesy.pl
fb.com/ekogardenzawiercie
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv SMERFY: Poszukiwacze zaginionej wioski prod. USA
Animacja, Familijny, Fantasy; Reżyseria: Kelly Asbury
2017-05-27 11:00 - 2D • 2017-05-27 13:00 - 2D • 2017-05-27 16:00 - 2D • 2017-05-27 18:00 - 3D •
2017-05-28 11:00 - 2D • 2017-05-28 13:00 - 2D • 2017-05-28 16:00 - 2D • 2017-05-28 18:00 - 3D •
2017-05-29 14:00 - 2D • 2017-05-29 16:00 - 2D • 2017-05-29 18:00 - 3D • 2017-05-30 14:00 - 2D •
2017-05-30 16:00 - 2D • 2017-05-30 18:00 - 3D • 2017-05-31 14:00 - 2D • 2017-05-31 16:00 - 2D •
2017-05-31 18:00 - 3D • 2017-06-01 09:30 - 3D • 2017-06-01 14:00 - 2D • 2017-06-01 16:00 - 2D •
2017-06-01 18:00 - 3D • 2017-06-02 10:00 - 2D • 2017-06-03 11:00 - 2D • 2017-06-03 13:00 - 2D •
2017-06-03 16:00 - 2D • 2017-06-03 18:00 - 3D • 2017-06-04 11:00 - 2D • 2017-06-04 13:00 - 2D •
2017-06-04 16:00 - 2D • 2017-06-04 18:00 - 3D • 2017-06-05 15:00 - 2D • 2017-06-05 17:00 - 3D •
2017-06-06 15:00 - 2D • 2017-06-06 17:00 - 3D • 2017-06-07 15:00 - 2D • 2017-06-07 17:00 - 3D •
2017-06-08 15:00 - 2D • 2017-06-08 17:00 - 3D • 2017-06-09 15:00 - 2D • 2017-06-10 15:00 - 2D •
2017-06-11 15:00 - 2D • 2017-06-12 15:00 - 2D • 2017-06-13 15:00 - 2D • 2017-06-14 15:00 - 2D •
2017-06-15 15:00 - 2D
vv JUTRO BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI prod. Francja, Wielka Brytania
Gatunek: Dramat, Komedia; Reżyseria: Hugo Gélin
2017-05-27 20:00 - 2D • 2017-05-28 20:00 - 2D • 2017-05-29 20:00 - 2D • 2017-05-30 20:00 - 2D •
2017-05-31 20:00 - 2D • 2017-06-01 20:00 - 2D • 2017-06-02 20:00 - 2D • 2017-06-03 20:00 - 2D •
2017-06-04 20:00 - 2D • 2017-06-05 20:00 - 2D • 2017-06-06 20:00 - 2D • 2017-06-07 20:00 - 2D •
2017-06-08 20:00 - 2D

• 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

SKUTECZNA REKLAMA
DLA TWOJEGO BIZNESU

!
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WARTO PRZECZYTAĆ
„KARUZELA”

„KOBIETY WZDYCHAJĄ CZĘŚCIEJ”

autor: Agnieszka Lis

autor: Agata Przybyłek

Powieść obyczajowa.

Powieść obyczajowa.

Że cię nie opuszczę aż do śmierci…
Renata żyje w nieustannym biegu. Trudno jej
znaleźć choćby krótką chwilę tylko dla siebie. Cały dom jest na jej głowie, co przy trójce małych dzieci i ciągle nieobecnym mężu
nie jest łatwe. Poza tym, od pewnego czasu
kobieta boryka się z różnymi dolegliwościami. Najlżejszy dotyk sprawia, że na jej ciele
pojawiają się sińce. Diagnoza lekarska jest
jednoznaczna – Renata choruje na białaczkę.
Ta wiadomość zupełnie przewraca do góry
nogami życie jej i oraz całej rodziny.
Karuzela, to niezwykła opowieść o walce z okrutną chorobą. Pełna
ciepła i subtelnego humoru. To nie tylko historia Renaty, ale także
całej jej rodziny, która w obliczu tragedii jednoczy się na nowo. Są bowiem sytuacje, w których człowiek nie może być sam.
Zwłaszcza, gdy każda chwila jest walką o powrót do
normalności, o jeszcze jeden mały krok.

Jeżeli myślicie, że bycie mężatką jest
proste, to jesteście w błędzie!
Zastanawiałyście się kiedyś, jak to jest mieszkać pod jednym dachem z mężem, obłędnie
przystojnym wuefistą i byłym narzeczonym?
Zuzanna właśnie znalazła się w takiej sytuacji. Gdyby tego było mało, do Jaszczurek
przyjeżdża ekipa telewizyjna, by nakręcić
film o wypadku, który zdarzył się tuż pod jej
domem! Zuzanna niespodziewanie zostaje
gwiazdą filmową i nie jest tym zachwycona…
Kobiety wzdychają częściej to zwariowana i barwna opowieść o tym, że bycie kurą domową niekoniecznie polega
na gotowaniu obiadów, sprzątaniu i robieniu prania.

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.pl

gwarekzawiercianski@wp.pl

20 tysięcy
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 gwarekzawiercianski@wp.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
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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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HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
HURT-DETAL
OFERTA:

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

• kable i przewody
• oświetlenie LED
• osprzęt siłowy
• osprzęt odgromowy
• gniazdka i wyłączniki
• automatyka bram

znajdź nas na

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

tel. 32 646 62 84

USŁUGI:
• instalacje elektryczne
• pomiary
Zapraszamy:
Pon.-Pt. 800 - 1600
Sob. 900 - 1200

Łazy, ul. Wyzwolenia 5A (osiedle ZMS)
biuro@bearpol.pl • www.bearpol.pl
tel: 600 418 962

PROMOCJA !!!

KOMPLETNY ZESTAW DO MONITORINGU
(4 kamery z IR, rejestrator, dysk twardy 1 TB)
Cena

1199
zł brutto

Wysoka jakość obrazu HD

POKRYCIA DACHOWE
BLACHY, GONTY Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ!!!

• OKNA DACHOWE • MEMBRANY • RYNNY •

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

tel. 601 464 046

