GAZETA BEZPŁATNA
29 CZERWCA 2017
Nr 06/2017 (014)
ISSN 2451-0904
Nakład: 20 000 szt.
www.gwarek-zawiercianski.pl
gwarekzawiercianski@wp.pl
tel. 698 805 242
510 190 038

Obszar miast i gmin: IRZĄDZE, KROCZYCE, ŁAZY, OGRODZIENIEC, PILICA, PORĘBA, WŁODOWICE, ZAWIERCIE

9-OSOBOWY OPEL VIVARO
W ofercie: dzianiny i tkaniny I gat., tanie materiały OUTLET,
warsztaty krawieckie, maszyny do szycia, owerloki, plotery.
Zawiercie, Apteczna 1 • tel. 791 497 234
email: wytworniazserca@gmail.com
www.wytworniazserca.pl

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

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
• Orzech I
• Orzech II
• Kostka
SPRZEDAŻ • Groszek
WĘGLA
• Ekogroszek
tel. 728 122 613 • Miał
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CZEMU BOIMY SIĘ DZIECIĘCEJ ZŁOŚCI

Złość jest jedną z sześciu podstawowych emocji doświadczanych przez ludzi pod każdą
szerokością geograficzną. Badania międzykulturowe wykazały, że radość, smutek, strach,
wstręt, zaskoczenie i właśnie złość występują niezależnie od uwarunkowań kulturowych
(choć różne czynniki je wywołują w różnych społeczeństwach). Dlaczego więc czasami
można odnieść wrażenie jakbyśmy chcieli wychować dzieci bez złości czy smutku?
Czy boimy się dziecięcej złości?
Strach dorosłego przed złością
dziecka można zaobserwować pod
pozorem wielu niepozornych zjawisk. Prym wiedzie tutaj uleganie
dziecku „dla świętego spokoju”.
Mimo, że rozumiemy je często jako
dostarczanie dziecku przyjemności,
bywa, że w tle znajduje się niechęć
do przeżywania scen złości, buntu,
niezadowolenia dziecka. Podobnie
jest z wyręczaniem dziecka w jego
obowiązkach – sprzątanie zabawek,
noszenie tornistra (zwłaszcza jeśli
nie jest ciężki). Wiele rzeczy szybciej
i łatwiej jest zrobić samemu niż znosić przykre nastroje sfrustrowanego
potomka.
Czemu boimy się
dziecięcej złości?
Powodów może być wiele. Choćby
chęć bycia dobrymi rodzicami. Jeśli
nasze dziecko bardzo się złości możemy zostać krytycznie ocenieni przez
otoczenie, ale też sami czujemy się
źle. Chciałoby się myśleć, że dobry
rodzic to tylko uśmiechnięte dziecko.
Tymczasem zdarza się, że wymagając
czegoś od dziecka i konsekwentnie
tego egzekwując wywołujemy bunt,
który nie przystaje do magicznej wizji
szczęśliwego dzieciństwa. Czujemy
się winni, bo nie chcemy narażać
swoich dzieci na nieprzyjemność.
Czasem powodem jest oszczędność
czasu i sił – szybciej i łatwiej jest nie
wchodzić w spór tylko go ominąć
nie stawiając wymagań. Wszystko
to sprawia, że złość dziecka może
wywoływać w rodzicu gwałtowne
emocje, trudno jest wtedy spojrzeć
na złość jako na etap rozwoju.

Dwulatek
Dziecko dwuletnie
nie rozumie abstrakcyjnych zasad
dotyczących sprawiedliwości czy bezpieczeństwa. Natomiast
dużo już potraf i
(w sensie motorycznym) i świetnie wie
czego chce. Stawiając
granice dwulatkowi –
mówiąc mu co wolno,
a czego nie, stawiając
bariery fizyczne m.in. wynosząc
dziecko, uniemożliwiając zrobienie
krzywdy sobie czy komuś – pokazujemy mu jakie zachowania są dla
nas dopuszczalne, a jakie nie. Z tych
bardzo konkretnych informacji będą
się kształtowały rozumienia abstrakcyjnych pojęć. Dwulatek potrzebuje
rodziców stanowczych, zdecydowanych i zaangażowanych, którzy nie
poprzestaną na powiedzeniu „nie
wolno” tylko wyegzekwują ten zakaz,
jednocześnie podchodząc do buntu
ze spokojem i czułością, rozumiejąc
go jako potrzebę rozwojową, a nie
złośliwość dziecka. (Co nie znaczy,
że nie można się zniecierpliwić, zdenerwować, czuć bezsilność – w końcu
rodzic też człowiek). Bunt dwulatka
zazwyczaj jest pierwszą tak intensywną fazą złości i sprzeciwu, choć
nie ostatnią. Korzystne przejście
przez jedną wzmacnia i rodziców
i dzieci na przyszłość.
Gdzie jest pułapka?
To my, dorośli, uczymy dziecko
świata i relacji pomiędzy ludźmi.
Jeśli przekażemy obraz, w którym

świat jest miejscem, w którym nie
trzeba się konfrontować z frustracjami, przyjemności są dostarczane
od ręki, a obowiązki może wykonywać ktoś inny będzie to obraz
zafałszowany i wcale nie bezpieczny.
Wiek dorastania i dorosłość może
okazać się trudnym do przejścia
szokiem. Zadajmy sobie takie pytania: jak chcemy, żeby nasze dziecko radziło sobie ze stresem kiedy
będzie dorosłe? Jak może radzić
sobie z konfliktami w środowisku
społecznym (np. pracy)? Jak będzie
podchodzić do swoich obowiązków,
czy będzie umieć czerpać radość
z pracy? Oprócz wyposażenia genetycznego, wzorów obserwowanych
dorosłych także i trening radzenia sobie z emocjami odbywany
w rodzinie, w naturalnych warunkach, buduje kapitał odporności
emocjonalnej.

Gabinet Pomocy Psychologicznej Emilia Owoc
tel. 508 341 423 • emilia.owoc@gmail.com

EDEN
DOM
OPIEKI
KOMFORT • BEZPIECZEŃSTWO • SPOKÓJ • RELAKS
Zezwolenie Wojewody Śląskiego nr PSII.9420.17.2017.
Eden Dom Opieki jest placówką całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Serwuje 5 posiłków dziennie z własnej kuchni z uwzględnieniem
indywidualnej diety. Organizujemy zajęcia kulturalno-oświatowe, uroczystości i animacje.
W naszym Domu może zamieszkać 80 Pensjonariuszy w 1- lub 2-osobowych pokojach z łazienkami, komfortowo umeblowanych bądź wyposażonych przez samych mieszkańców. Obiekt jest
pozbawiony wszelkich barier architektonicznych.
ZAPEWNIAMY:
• Pobyty stałe i czasowe długo i krótkoterminowe.
• Weekendowe.
• Pobyt dzienny.
• Specjalistyczną opiekę medyczną, pielęgnacyjną i rehabilitacyjną.
• Turnusy rehabilitacyjno – wypoczynkowe z pełną bazą noclegową, wyżywieniem
i atrakcyjnym spędzaniem wolnego czasu.
• Całodobową opiekę pielęgnacyjną nad osobami:
- w podeszłym wieku
- niepełnosprawnymi
- przewlekle chorymi
- po wylewach, zawałach, po zabiegach operacyjnych (w tym endoprotezach).
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, ZAJĘCIA REHABILITACYJNE
• Kinezyterapia • ﬁzykoterapia • elektroterapia • magnetoterapia • masaż.
Mamy również dla mieszkańców przepiękną świetlicę z wyjściem na taras, kompleksowo wyposażone sale rehabilitacyjne oraz 2-ha ogród znajdujący się na terenie obiektu.
Eden Dom Opieki położony jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Myszkowie przy ulicy
Zawierckiej 18 na granicy dwóch miast: Myszkowa i Zawiercia, w kompleksie leśnym, przy drodze
wojewódzkiej i dzięki temu ma łatwy dostęp do blisko zlokalizowanych 2 szpitali z szeroką gamą
usług medycznych oraz lotniska w Katowicach – Pyrzowicach w odległości ok. 25 km.

KONTAKT I REZERWACJA
Eden Dom Opieki, ul. Zawiercka 18, 42-300 Myszków, e-mail: biuro@edendomopieki.pl
Udzielamy informacji pod numerami telefonów: 798 985 985, 798 984 984, 604 081 530
Zapraszamy na naszą stronę: www.edendomopieki.pl
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ODPRAWA EMERYTALNA
Odprawa emerytalna to świadczenie, przysługujące pracownikowi w wysokości
jednomiesięcznego wynagrodzenia, spełniającemu warunki uprawniające do
emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na to świadczenie.
Odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że
pracownik nabywa do niej prawo tylko
raz w ciągu kariery zawodowej.

Warunkiem nabycia uprawnień do
odprawy jest ustanie stosunku pracy
z powodu przejścia pracownika na
emeryturę. Prawo do tej odprawy
wiąże się z ustaniem stosunku pracy niezależnie od tego, czy następuje
to na skutek wypowiedzenia umowy
o pracę czy jej rozwiązania, czy też
rozwiązania wskutek upływu czasu,
na jaki zawarto umowę.
W orzecznictwie sądowym wyrażano
jednak pogląd, że gdy dochodzi do
ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków, to rozwiązanie z takiej przyczyny stosunku
pracy może nie uzasadniać przyznania
prawa do odprawy emerytalnej, na co
wskazał Sąd Najwyższy w wyroku
z 26 listopada 2013 roku sygn. akt
II PK 60/13. Również rozwiązanie
umowy o pracę bez wypowiedzenia
przez pracownika z winy pracodawcy
na podstawie art. 55 § 11 k.p. nie może
być uznane za ustanie stosunku pracy
w związku z przejściem na emeryturę,
wobec czego podwładnemu nie przysługuje odprawa pieniężna, choćby
przed rozwiązaniem stosunku pracy
miał ustalone prawo do emerytury,
na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy
w wyroku z 16 listopada 2000 roku
sygn. akt I PKN 81/00.
Zaistnienie związku pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę jest warunkiem
niezbędnym do uzyskania prawa do
odprawy emerytalnej przewidzianej
w art. 921 k.p.

Związek ten może mieć charakter
czasowy (rozwiązanie stosunku pracy
zbiega się w czasie z nabyciem prawa
do świadczenia), przyczynowy (powodem ustania zatrudnienia jest nabycie
prawa do emerytury) lub mieszany.
Możemy mówić również o związku
funkcjonalnym, w sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło
przed ustaleniem prawa do emerytury,
ale przyznanie tego świadczenia jest
konsekwencją sytuacji bezpośrednio
poprzedzającej ustanie zatrudnienia.

Prawo do odprawy nie zależy też od
charakteru umowy o pracę ani od czasu
trwania umowy terminowej. Istotne
jest bowiem, aby rozwiązanie stosunku
pracy doprowadziło do skorzystania
przez pracownika z przysługujących mu
uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Wystarczające jest więc występowanie określonego następstwa w czasie
między rozwiązaniem stosunku pracy
a uzyskaniem emerytury. Decydujące
znaczenie dla nabycia prawa do odprawy emerytalnej ma zatem przejście na
emeryturę połączone z definitywnym
ustaniem stosunku pracy, czyli zmiana pracowniczego statusu prawnego
na status emeryta przez pracownika,
który w związku z ustaniem stosunku
pracy korzysta z uzyskanych uprawnień emerytalnych, co wynika z wyroku
Sądu Najwyższego z 2 marca 2010 roku
sygn. akt II PK 239/09 i wyrok Sądu
Najwyższego z 6 czerwca 2000 roku
sygn akt I PKN 700/99.
Pracownicy mają zagwarantowane prawo do odprawy emerytalnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Podstawą obliczenia konkretnej kwoty
tego świadczenia są przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki

socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie
sposobu ustalania wynagrodzenia
w okresie niewykonywania pracy oraz
wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw,
dodatków wyrównawczych i innych
należności (Dz.U. nr 62, poz. 289
z późn. zm). Przy czym w myśl § 2
ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia należy w tym przypadku stosować zasady
obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, które z kolei zawarte są w §
14–19 rozporządzenia ministra pracy
i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997
roku w sprawie szczegółowych zasad
udzielania urlopu wypoczynkowego,
ustalania i wypłacania wynagrodzenia
za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz.
14). Dla obliczenia wysokości odprawy emerytalnej będzie więc miała
znaczenie wysokość wynagrodzenia
pracownika w dacie rozwiązania jego
stosunku pracy, po którym przejdzie
on na świadczenie.

Odprawę emerytalną wypłaca się
dopiero w przypadku rozwiązania
umowy o pracę. Kodeks pracy nie
pozwala na wypłatę tego świadczenia w trakcie trwania stosunku pracy,
choćby w tym czasie pracownik otrzymał decyzję z ZUS o przyznaniu mu
emerytury. Jeżeli jednak pracownik po
uzyskaniu prawa do emerytury nadal
pozostaje w zatrudnieniu, to oznacza, że jest on pracującym emerytem.
W takiej sytuacji nie przysługuje mu
prawo do odprawy emerytalnej, gdyż
nie nastąpiło ustanie zatrudnienia
w związku z uzyskaniem emerytury.
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.
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ZNĘCANIE SIĘ JAKO PRZESTĘPSTWO
PRZECIWKO RODZINIE I OPIECE

Dzisiaj słów kilka o znęcaniu się jako jednym z przestępstw przeciwko rodzinie
i opiece uregulowanych w Ustawie z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz.U.2016.1137 t.j. z dnia 2016.07.29 z późn. zm.) oraz o prawnych
możliwościach mających na celu ochronę pokrzywdzonych.
Z własnego doświadczenia zauważyłem, iż ostatnimi czasy niezwykle
„popularnym” w sądach występkiem
stało się przestępstwo znęcania.
Wynika to zapewne z coraz szerszej
świadomości prawnej ofiar przestępstw jak również prowadzonych
w tym zakresie kampanii społecznych, na skutek których pokrzywdzeni częściej ujawniają organom
ścigania, że są ofiarami przestępstw
mających miejsce w ich własnych
domach.
Zgodnie z art. 207 kk, Kto znęca się
fizycznie lub psychicznie nad osobą
najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym
stosunku zależności od sprawcy albo
nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny
lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5. Jeżeli czyn połączony jest ze
stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od roku do
lat 10. W przypadku zaś targnięcia
się pokrzywdzonego na własne życie
odpowiedzialność sprawcy waha się
w przedziale od lat 2 do 12.
Od razu chciałbym zwrócić uwagę
na znamiona przestępstwa w postaci czynności sprawczych „znęcania
się” i uczulić Państwa, że zgodnie
z orzecznictwem sądowym, jed-

norazowe zachowanie sprawcy i to
nawet o bardzo silnym natężeniu
nie wyczerpuje znamion tego czynu
zabronionego. W takim wypadku
ochrony należy szukać np. w oparciu
o treść przepisów art. 156 kk, 157 kk
(dotyczących uszkodzenia ciała), art.
216 kk (dot. zniewagi) czy art. 217
kk (dot. naruszenia nietykalności
cielesnej). Przestępstwo znęcania
ma bowiem charakter wieloczynowy
i jest związane z powtarzalnością
zachowań sprawczych.
Istotnym dla bytu przestępstwa znęcania jest również stosunek zależności pomiędzy sprawcą a ofiarą
przestępstwa, co jednak nie dotyczy przypadku znęcania się nad
małoletnim czy osobą nieporadną.
Stosunek ten może mieć charakter
prawny, ekonomiczny, psychiczny
czy emocjonalny i zachodzi wówczas
gdy pokrzywdzony nie jest zdolny
z własnej woli przeciwstawić się
znęcaniu i znosi je z obawy przed
pogorszeniem swoich dotychczasowych warunków życiowych (np.
utratą pracy, środków utrzymania,
mieszkania, rozłąką lub zerwaniem
współżycia ze sprawcą). W przypadku braku tego stosunku w sytuacji
kiedy stroną pokrzywdzoną nie jest
osoba najbliższa, osoba małoletnia
czy nieporadna nie można mówić
o przestępstwie znęcania się.

Czego mogą domagać się pokrzywdzeni przestępstwem? Przede
wszystkim można zwrócić się do
sądu z wnioskiem o orzeczenie środka karnego w postaci obowiązku
naprawienia wyrządzonej szkody
lub zadośćuczynienia za doznane
krzywdy. Oczywiście dla ofiar
wyżej wymienionych przestępstw
najważniejszym jest uniknięcie dalszego zagrożenia ze strony sprawcy,
a zatem sąd karny ma możliwość
również orzeczenia wobec skazanego zakazu przebywania w określonym miejscu, kontaktowania się,
zbliżania się do określonych osób
lub nakazu opuszczania określonego miejsca pobytu czy okresowego
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
Możliwość taka jest przewidziana
w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy w tym
zwłaszcza wobec osoby najbliższej.
Zakaz lub nakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania
się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych
odstępach czasu, a zakaz zbliżania
się do określonych osób - również
kontrolowany w systemie dozoru
elektronicznego.
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”.

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 •
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KĄCIK KULINARNY

SPAGHETTI Z PESTO
Z LIŚCI RZODKIEWKI

Pesto zrobiłam z domowych liści rzodkiewki. Było pyszne, lekko ostre w smaku, aczkolwiek i tak łagodności dodało mu mascarpone. Taki obiad w gorące
dni - mniam, pyszne! Szczerze polecam taki pomysł.
Spaghetti z pesto
z liści rzodkiewki

(porcja dla dwóch osób)
•
•
•
•
•
•
•

1/4 opakowania spaghetti Barilla
1 duży ząbek czosnku
1 pęczek liści z rzodkiewki
4 połówki orzechów włoskich
2 łyżki oleju rzepakowego
1 łyżka serka mascarpone
1 plaster (1 cm grubości) boczku
wędzonego surowego
• świeżo mielony pieprz
• szczypta soli

JUBILEUSZOWE ZAKOŃCZENIE
ROKU AKADEMICKIEGO UTW

Do gotującej się wody dodajemy makaron i gotujemy go do momentu aż
będzie al’dente.
Boczek kroimy w drobną kosteczkę i przesmażamy na
gorącej patelni do uzyskania chrupiących skwarków.
Do blendera wkładamy liście rzodkiewki, obrany ząbek czosnku, orzechy oraz olej – całość blendujemy do
uzyskanej aksamitnej masy. Dodajemy mascarpone i
na minimalnych obrotach mieszamy, doprawiamy solą
i pieprzem.
Odcedzamy makaron, ale zostawiamy w garnku dwie
łyżki wody spod makaronu. Dodajmy pesto i całość
wraz ze skwarkami (cześć odkładamy do posypania
dania) dokładnie mieszamy i posypujemy resztą skwarków. Podajemy natychmiast.
Smacznego!
vv Ulla Pałka

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

Odbyło się zakończenie roku akademickiego 2016/17, które połączono z Jubileuszem
10 – lecia działalności Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość
rozpoczął występ chóru, następnie członkowie ZUTW i zaproszeni goście obejrzeli
prezentację dokumentującą 10 – letni dorobek organizacji. Zasłużonym osobom,
organizacjom i formom wręczono pamiątkowe statuetki i podziękowania.
Początek działalności Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to rok 2007, kiedy to
zarejestrowano stowarzyszenie.
W pierwszym roku działalności zapisanych było 150 osób,
po pięciu latach było już ponad
500 słuchaczy, a dziś to prawie
700 – osobowa organizacja.
Oferta ZUTW wzrosła z 13 do
25 zajęć. W ciągu 10 lat odbyło
się 156 wykładów, które wygłosiło 98 wykładowców, a wysłuchało 14 335 osób. W ofercie
ZUTW było również 135 wycieczek, w tym 13 zagranicznych,
w których wzięło udział ponad
6 tysięcy osób. W tym czasie

zrealizowano 37 projektów,
a łączna kwota dotacji wyniosła
214.106,00 złotych.

i szacunku za podjęty trud mobilizacji do rozwoju aktywności
zawierciańskich seniorów, za
Organizacja oferuje wiele róż- stymulowanie działań przyczynorodnych zajęć, kursów i ma na niających się do aktywności na
swoim koncie wiele wyróżnień. polu edukacyjnym, społecznym,
Członkowie biorą udział w Ogól- integracyjnym, która przyczyniła
nopolskiej Zimowej Senioia- się do wpisania Zawierciańskiego
dzie na Podhalu, Olimpiadzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
UWT. W 2016 r. zawierciańska w społeczny ruch Uniwersyteorganizacja uzyskała certyfikat tów w całym kraju. Życzę kolejpotwierdzający profesjonalizm nych lat sukcesów, aktywności
stowarzyszenia „Profesjonalny i wytrwałości w rywalizacji planów organizacji, a dla wszystUTW - Certyfikat Złoty”.
kich członków zadowolenia oraz
Życzenia z okazji jubileuszu
wszelkiej pomyślności w życiu
złożył m.in. prezydent Witold
osobistym.
Grim. - Z okazji jubileuszu
proszę przyjąć wyrazy uznania
vv zawiercie.eu

TOUR DE POLOGNE W ZAWIERCIU
Dni Zawiercia 2017 przeszły do historii, jako wyjątkowe wydarzenia kulturalne,
w którym uczestniczyło ok. 7 tysięcy osób. Przed nami kolejna wielka impreza,
które przyciąga tłumy mieszkańców. Już 1 sierpnia br. z naszego miasta wystartuje
IV etap 74. Tour de Pologne.
Zgodnie z szacunkami organizatorów, poprzednie edycje
wyścigu cieszyły się rekordową
ilością kibiców. Według danych
Lang Team oraz relacji medialnych w Zawierciu pojawiło się
kilkanaście tysięcy kibiców.
O zawiercianach na trasie wyścigu mówiła m.in. red. Paulina
Chylewska w TVP 1 w programie pt. „Kulisy Tour de Pologne”.
W podobnym tonie o naszych
kibicach, których było więcej
na linii startu, niż na mecie
w Katowicach pisał „Dziennik
Zachodni” w artykule pt. „Kibice szczęśliwi, niezadowolonych
garstka”. Warto również podkreślić, że dzięki mieszkańcom
nasze miasto zostało wybrane
przez dziennikarzy oraz organizatorów wyścigu „Najlepszym
miastem startowym”.

wspaniałe widowisko dla mieszkańców, ale także promocja miasta. Tour de Pologne 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
- Współuczestnikami każde- portalach internetowych. Wyścig
go wydarzenia sportowego są jest pokazywany przez media na
kibice. Ubiegłoroczny Tour de całym świecie. Relacje z polskich
Pologne odbył się w deszczo- tras będzie można oglądać w ponad
wej oprawie, ale mimo trudnych 100 krajach, w dwudziestu wersjach
warunków atmosferycznych językowych. Tour de Pologne jest
zawiercianie po raz kolejny jednym z pięciu najchętniej oglądapokazali, że kochają ten sport nych wydarzeń kolarskich w sezoi bez względu na aurę tłumnie nie na całym świecie.
wypełnili miasteczko startowe
i trasę przejazdu, by zagrzewać Start wyścigu to nie tylko miękolarzy do rywalizacji – pod- dzynarodowe widowisko sportokreśla prezydent Witold Grim. we, ale także szereg wydarzeń,
które miasto przygotowuje dla
Współorganizacja startu w Zawier- mieszkańców. Przed startem
ciu, to koszt 200 tys. zł, ale warto zawiercianie będą mogli spopodkreślić, że wyścig to nie tylko tkać się z najlepszymi kolarzami

w miasteczku startowym. Wcześniej odbędą się zawody rowerowe. Na jednośladach ścigać się
będą mieszkańcy naszego miasta
w różnych kategoriach wiekowych. Dla najlepszych przygotowano atrakcyjne nagrody.

Jako pierwsi wystartują (w różnych kategoriach wiekowych)
najmłodsi mieszkańcy, którzy
pokonają trasę na odcinku rondo
„Żabki” – brama startowa Tour
de Pologne przy ul. Leśnej.
Następnie na zawierciańską trasę
przejazdu zawodowców wyjadą
nieco starsi mieszkańcy, którym
będzie towarzyszył Czesław
Lang. Dyrektor wyścigu wręczy również uczestnikom rowerowych zmagań pamiątkowe
dyplomy. Niebawem ogłoszone
zostaną zapisy na to wyjątkowe
wydarzenie.
vv zawiercie.eu

ZWALCZAMY BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Miasto Zawiercie od 2016 roku prowadzi działania mające na celu zwalczanie barszczu
Sosnowskiego. Roślina, szczególnie groźna dla małych dzieci, jest niebezpieczna dla
wszystkich ze względu na właściwości parzące. Rozprzestrzenia się szczególnie na
terenach, na których zaniechano użytkowania rolniczego, ale również na skrajach
pól, blisko zakrzaczeń i zadrzewień.
W pierwszym etapie zwalczania tej niebezpiecznej rośliny
pracownicy Biura Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych,
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Miejskiej oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili inwentaryzację miejsc,
w których występuje ona na terenie Gminy Zawiercie.
Drugi etap, to zwalczanie rośliny
występującej na terenach należących do miasta przy pomocy
specjalistycznych preparatów
chemicznych. Opryski przeprowadzane są przez przeszkolonych
strażaków Ochotniczej Straży
Pożarnej z Bzowa i Marciszowa.
Ponadto Urząd Miejski wystąpił do właścicieli lub zarządców
nieruchomości nienależących do
miasta z apelem, by podjęto działania zmierzające do zwalczania
Barszczu Sosnowskiego, ponieważ
Gmina nie może prowadzić takich
działaniach na terenach, które nie
są jej własnością.
Mieszkańców, którzy zauważyli
ogniska występowania barszczu
Sosnowskiego prosimy o zgłaszanie tego bezpośrednio do Straży
Miejskiej w Zawierciu. Wystarczy
zatelefonować pod całodobowy
numer 986.
Jednocześnie przypominamy
mieszkańcom, którzy we własnym
zakresie usuwają barszcz Sosnowskiego, że przy jego zwalczaniu
wymagane są szczególne środki

ostrożności. Żadna część ciała nie
może być narażona na bezpośredni kontakt z rośliną. Konieczne
jest zakładanie kombinezonów,
rękawic i okularów ochronnych.

500 200 941
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vv zawiercie.eu

Nad Zalewem Czorsztyńskim wznoszą się dumnie dwa zamki Niedzica i Czorsztyn. Przepiękne
otoczenie obu sprawia że są to chyba najurokliwsze okolice w jakich zdarzyło mi się być. Do
zwiedzania jest dużo począwszy od obu zamków, poprzez zaporę na Dunajcu a na górach
skończywszy. Dla zapalonych obieżyświatów weekend to może być za mało.
Zamek w Niedzicy został zbudowany
na przełomie XIII i XIV w. początkowo należał do węgierskiego rodu
Berzeviczych, pierwszym znanym
właścicielem był Kokosz Berzeviczy podobno bardzo gwałtowny
i zadziorny popadał nieraz przez swój
charakter w kłopoty. Następnymi
właścicielami byli m.in. Horvathowie, potem Solamonowie. Zamek
był wielokrotnie przebudowywany
i ulepszany. Dopiero II wojna okazała się przełomowym momentem.
Okrutnie obeszła się zarówno z twierdzą jak i jego właścicielami. W 1945
na zamek przybył Geza Solamon
z zamiarem uratowania rodzinnego
majątku i zapobieżenia jego zniszczeniu. Niestety przed nim dotarła
tu armia sowiecka i jak można się
spodziewać nastąpiła totalna dewastacja obiektu. Przy udziale okolicznej
ludności całe wyposażenie zostało
rozkradzione albo zniszczone.
Wyniesiono nawet okna, drzwi,
zrywano podłogi. Na dziedzińcu spalono archiwum, zawartość biblioteki
i obrazy. Pech nie opuszczał rodziny
Solamon i po wojnie. Jedna z ostatnich właścicielek Ilona hr. Bethlen
Salamon wyrzucona została z Budapesztu i zmuszona do zamieszkania
na prowincji, w końcu zmarła w przytułku dla starców. Przeżyła swoją córkę Ewę przewlekle chorą na gruźlicę
i jej męża hrabiego Laszlo Teleki,
który po długim pobycie w więzieniu
wyszedł na wolność w 1956 roku.
Ich dwójka dzieci została wcześniej
wywieziona z Węgier przez Czerwony Krzyż i umieszczona w domu
dziecka w Szwajcarii. Rodzice bardzo
chcieli po 10 latach zobaczyć swoje
dzieci. Umożliwili im to dopiero dawni znajomi z Czorsztyna – Drohojowscy i Jan Zamoyski pracujący wtedy
w Swiss-Air. Sprowadził on dzieci
Salomonów do Warszawy w 1962
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roku. Szczęśliwi
na nadchodzące
spotkanie Ewa
i Laszlo jechali
pociągiem z Katowic do stolicy,
niestety straszliwy pech chciał,
że pociąg zderzył
się z innym, oboje
zginęli....
Jak każdy zamek
i ten ma swoje
legendy, swoje
duchy i tajemnice. Najbardziej znaną
i niesamowitą jest chyba ta o pięknej księżniczce i skarbie Inków. Na
dziedzińcu zamku górnego i w pobliżu zamkowej kaplicy pojawia się
w poszumie gwałtownego wichru
kobieca postać w bieli, która rośnie
aż sięgnie sklepienia. Legenda głosi
że to duch nieszczęsnej księżniczki
z kraju Inków Uminy, która w drugiej połowie osiemnastego wieku
ukrywała się tu przed Hiszpanami.
A zaczęło się tak: w połowie osiemnastego wieku potomek węgierskiej rodziny Sebastian Berzeviczy
wyruszył do Ameryki Południowej
w poszukiwaniu przygód - i zapewne majątku. Po latach osiadł w Peru
i tam ożenił się z Indianką z krwi
dawnych Inków. Mieli jedną córkę
imieniem Umina, która w wieku
piętnastu lat wyszła za młodzieńca
z równie świetnej inkaskiej rodziny,
imieniem Tupak Amaru. W roku
1780 w Peru wybuchło powstanie
przeciwko Hiszpanom, a na jego czele
stanął krewny męża Uminy. Po upadku powstania Hiszpanie mścili się na
wszystkich, którzy brali udział lub mu
sprzyjali. Sebastian Berzeviczy wraz
z Uminą i jej mężem uszli do Europy,
zabierając ze sobą część legendarnego skarbu Inków, przynależnego

z mocy prawa rodzinie Tupak Amaru.
Ale i w Europie dosięgła ich zemsta
Hiszpanów - męża Uminy zasztyletowano w weneckim zaułku. Na krótko
przed jego śmiercią Umina urodziła
syna. Stary Berzeviczy postanowił
ukryć córkę i wnuka w zamku nad
Dunajcem. Po roku w niedzickim
zamku Uminę zasztyletowano na
dziedzińcu przed wejściem do kaplicy. Aby ocalić wnuka, Berzeviczy
kazał go zaadoptować swym dalekim
kuzynom Beneszom, przepisując na
nich majątek.
Antoni - bo takie imię wymienia się
w akcie adopcji - znał tajemnicę swego pochodzenia i skarbu Inków. Na
łożu śmierci zaklinał swych synów,
aby nie szukali bogactw władców
Peru, gdyż ciąży na nich przekleństwo. Uminę podobno pochowano
pod kaplicą w srebrnej trumnie, a pod
całun włożono dokument sporządzony pismem węzełkowym "kipu",
może testament Tupak Amaru,
a może wskazówkę, jak dotrzeć do
skarbu? Niestety, pomimo szczegółowych badań archeologicznych nie
znaleziono ani trumny Uminy, ani
skarbu.
Zamek jest świetnie zachowany
zatem warto go zwiedzić jest to jedno
z piękniejszych miejsc w województwie małopolskim.
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Pranie tapicerki
Profesjonalne nakładanie wosków i politur
Powłoki kwarcowe i polimerowe
(obok(obok
salonu
salonu
Orange)
Orange)
Orange)
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

go
l. salonu
3-go
MajaMaja
15
ok

5

GDZIE NA WEEKEND??? NIEDZICA – ZAMEK DUNAJEC

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

O FERTA

941

Informacje

15

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 28 • tel. 886 886 280
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PRODUCENT
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LAKIERNIA PROSZKOWA
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Reklamy
WYMIANA
WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW!
NAJTANIEJ!

SPRZEDAŻ, SERWIS

TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!

NAKLEJANIE SZKIEŁ
HARTOWANYCH NA TELEFONY!
ORYGINALNE BATERIE DO
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!

UWAGA! NOWY ADRES!
Zawiercie, ul. Marszałkowska 24

tel. 600 773 633

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •

F.H.U. BRATEX

POLICJA

TRAGICZNY WYPADEK W PORĘBIE
27.06.2017 r. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło około 18.30 w rejonie
ulicy Wyzwolenia i Rzecznej. Kierujący fordem mondeo z niewyjaśnionych
przyczyn uderzył w latarnię. Następnie rozpędzony samochód koziołkując
wpadł na ogrodzenie sąsiedniej posesji. Niestety, 29-letniego mieszkańca
Poręby nie udało się uratować.
Prokurator polecił zabezpieczyć pojazd do dalszych badań. Trzeźwość
kierującego zostanie określona na podstawie badania pobranej próbki krwi.
Teraz śledczy ustalają okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

WYPADEK MOTOROWERZYSTY

21.06.2017 r. Do zdarzenia doszło około godz 21.00 na skrzyżowaniu ul. Chopina z ul.
Zakładową. Według wstępnych ustaleń policjantów motorowerzysta nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu ciężarówce marki Scania. Kierującego jednośladem
16-latka i 14-letnią pasażerkę przewieziono do szpitala. Obrażenia jakich doznali
mieszkańcy Zawiercia nie zagrażają bezpośrednio ich życiu. Przeprowadzone
badanie wykazało, że 49-letni kierowca ciężarówki oraz motorowerzysta byli
trzeźwi. Policjanci zatrzymali też prawo jazdy kategorii AM uprawniającym do
jazdy pojazdem z silnikiem o pojemności nie przekraczającej 50 cm ³. Aktualnie
śledczy sprawdzają wszelkie okoliczności tego zdarzenia drogowego.
Apelujemy do wszystkich kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Szczególną uwagę
należy zachować przy dojeżdżaniu do skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pamiętajmy, że użytkownicy jednośladów w konfrontacji z samochodem zazwyczaj
nie mają szans. Przed urazami chronią ich jedynie ubrania i hełmy ochronne.

ŚMIERTELNY WYPADEK W FUGASÓWCE
10.06.2017 r. Zawiercie. Zawierciańscy policjanci ustalają przyczyny wypadku
drogowego, w którym zginął 32-latek. Do zdarzenia doszło w nocy w miejscowości Fugasówka. Kierujący volkswagenem zjechał na pobocze i uderzył
w betonowe ogrodzenie.
Do tragicznego zdarzenia doszło o godz 21.30 na ul. Bzowskiej w miejscowości
Fugasówka. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca Volkswagena
Polo na łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pobocze. Rozpędzony pojazd odbił się od betonowego ogrodzenia, rozerwał na dwie części,
a następnie dachował. Samochodem jechało dwóch 32-letnich mieszkańców
Zawiercia. Niestety kierowca zginął na miejscu. Pasażer doznał tylko niegroźnych
stłuczeń. Na miejscu zdarzenia obecny był prokurator. Wrak pojazdu zabezpieczono do dalszych badań. Trzeźwość kierowcy i pasażera zostanie ustalona na
podstawie badania pobranych próbek krwi.

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

Wolbrom, ul. 20 Straconych 56

tel.: 732 828 581

SKUTECZNA REKLAMA
DLA TWOJEGO BIZNESU

KRONIKA POLICYJNA

!

20 tysięcy

NY

ICZ
ZET
AF
A
R
G
H
TG
WYC S!
EK
O
J
M
O
NA
DAR
PR

Ź
AWD
SPR



Y
OW
M
R
DA

698 805 242

ATRAKC
YJ

CENY NE
I RABAT
Y

 gwarekzawiercianski@wp.pl

• 19.06.2017 r. ZAWIERCIE.
Do uszkodzeń pojazdów doszło w sobotę około godz. 23.00 na ul. Żabiej w
Zawierciu. Pijany mężczyzna idąc ulicą kopał, uderzał w karoserie i urywał
lusterka u zaparkowanych tam samochodów. Całe zdarzenie widziała jedna z
właścicielek, która natychmiast powiadomiła Policję. Podany rysopis i ubiór
sprawcy umożliwił policjantom szybkie zatrzymanie uciekającego wandala.
37-letni zawiercianin był nietrzeźwy. Miał w organizmie ponad 1,5 promila
alkoholu. Wartość zniszczeń wyceniono na kwotę 5300 złotych. Następnego
dnia gdy wytrzeźwiał usłyszał 4 zarzuty. Za zniszczenie cudzego mienia grozi
kara do 5 lat więzienia.
• 17.06.2017 r. godz. 21:00, ZAWIERCIE, ul. WIERZBOWA.
Policjanci z Zawiercia poszukują złodzieja oraz skradzionego samochodu
osobowego. Utracony pojazd to Opel Insignia koloru szary metalik. Wyprodukowany w 2015 roku pojazd był wyposażony w 2-litrowy silnik diesla. Do
kradzieży doszło 17 czerwca br. pomiędzy godz. 21.00 a 23.00. Samochód
stał na parkingu niestrzeżonym przy ul. Wierzbowej w Zawierciu.
Policjanci proszą o przekazanie każdej informacji mogącej pomóc w ustaleniu sprawcy, jak również miejsca ukrycia pojazdu. Wszelkie informacje należy kierować pod nr tel.: 6738255. W tym celu można również skorzystać
formularza „Powiadom nas” zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
Gwarantujemy anonimowość!
• 11.06.2017 r. godz. 16:00, ZAWIERCIE, ul. DMOWSKIEGO.
Zawierciańscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, u których znaleźli prawie 50 porcji marihuany. Młodzi mężczyźni jechali fiatem stilo. Po sprawdzeniu okazało się, że kierujący pojazdem nie posiada prawa jazdy. Zatrzymani
20, 21 i 22-letni mieszkańcy Zawiercia trafili do aresztu. Za posiadanie środków odurzających Kodeks Karny przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności.
• 07.06.2017 r. ZAWIERCIE.
Policjanci z wydziału kryminalnego, na podstawie zgromadzonych informacji
ustalili i zatrzymali 30-letniego mieszkańca Zawiercia. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież 5 jednośladów. Zawiercianin w okresie ostatnich dwóch
miesięcy kradł rowery pozostawione przed szpitalem i przychodnią zdrowia.
Zatrzymany przyznał się do popełnionych czynów. W poniedziałek usłyszał

5 zarzutów. Wcześniej już popełniał podobne przestępstwa. Teraz grozi mu
5-letni pobyt w więzieniu.
• ZAREAGOWALI I ZATRZYMALI PIJANEGO KIEROWCĘ
Do zdarzenia doszło 5 czerwca około godz. 6.20 na drodze pomiędzy Sierbowicami a Dzwono-Sierbowicami. Dwaj mężczyźni jadący tą trasą zauważyli
jadącego „zygzakiem” seata. Wykorzystując sytuację zatrzymali podejrzany
pojazd. Pijanego 46-latka przekazali policjantom z Ogrodzieńca. Nietrzeźwy
mieszkaniec gminy Pilica wydmuchał na alkomacie ponad 3 promile alkoholu. O jego dalszym losie zadecyduje teraz prokurator i sąd.
Dziękujemy mieszkańcom Częstochowy, którzy udaremnili dalszą jazdę pijanemu kierowcy.
Kolejny raz ostrzegamy!
Nietrzeźwemu kierowcy oprócz 2-letniego więzienia grozi co najmniej 3-letni
zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna. Ponadto sąd obligatoryjnie
stosuje karę finansową w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.

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

Informacje
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv GRU, DRU I MINIONKI prod. USA
Gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowy; Reżyseria: Kyle Banda, Pierre Coffin, Eric Guillon
2017-07-01 11:00 - 2D • 2017-07-01 15:00 - 2D • 2017-07-01 17:00 - 3D • 2017-07-02 11:00 - 2D • 2017-07-02 15:00 - 2D •
2017-07-02 17:00 - 3D • 2017-07-03 11:00 - 2D • 2017-07-03 15:00 - 2D • 2017-07-03 17:00 - 3D • 2017-07-04 11:00 - 2D •
2017-07-04 15:00 - 2D • 2017-07-04 17:00 - 3D • 2017-07-05 11:00 - 2D • 2017-07-05 15:00 - 2D • 2017-07-05 17:00 - 3D •
2017-07-06 15:00 - 2D • 2017-07-06 17:00 - 3D • 2017-07-07 11:00 - 2D • 2017-07-07 15:00 - 2D • 2017-07-07 17:00 - 3D •
2017-07-08 11:00 - 2D • 2017-07-08 15:00 - 2D • 2017-07-08 17:00 - 3D • 2017-07-09 11:00 - 2D • 2017-07-09 15:00 - 2D •
2017-07-09 17:00 - 3D • 2017-07-10 11:00 - 2D • 2017-07-10 15:00 - 2D • 2017-07-10 17:00 - 3D • 2017-07-11 11:00 - 2D •
2017-07-11 15:00 - 2D • 2017-07-11 17:00 - 3D • 2017-07-12 11:00 - 2D • 2017-07-12 15:00 - 2D • 2017-07-12 17:00 - 3D •
2017-07-13 11:00 - 2D • 2017-07-13 15:00 - 2D • 2017-07-13 17:00 - 3D • 2017-07-14 13:00 - 2D • 2017-07-14 16:00 - 3D •
2017-07-15 13:00 - 2D • 2017-07-15 16:00 - 3D • 2017-07-16 13:00 - 2D • 2017-07-16 16:00 - 3D • 2017-07-17 13:00 - 2D •
2017-07-17 16:00 - 3D • 2017-07-18 13:00 - 2D • 2017-07-18 16:00 - 3D • 2017-07-19 13:00 - 2D • 2017-07-19 16:00 - 3D •
2017-07-20 13:00 - 2D • 2017-07-20 16:00 - 3D

vv TRANSFORMERS: Ostatni Rycerz prod. USA; Gatunek: Akcja, Sci-Fi; Reżyseria: Michael Bay
2017-07-01 19:00 - 3D • 2017-07-01 21:45 - 2D • 2017-07-02 19:00 - 3D • 2017-07-02 21:45 - 2D • 2017-07-03 19:00 - 3D •
2017-07-03 21:45 - 2D • 2017-07-04 19:00 - 3D • 2017-07-04 21:45 - 2D • 2017-07-05 19:00 - 3D • 2017-07-05 21:45 - 2D •
2017-07-06 19:00 - 3D • 2017-07-06 21:45 - 2D • 2017-07-07 19:00 - 3D • 2017-07-07 21:45 - 2D • 2017-07-08 19:00 - 3D •
2017-07-08 21:45 - 2D • 2017-07-09 19:00 - 3D • 2017-07-09 21:45 - 2D • 2017-07-10 19:00 - 3D • 2017-07-10 21:45 - 2D •
2017-07-11 19:00 - 3D • 2017-07-11 21:45 - 2D • 2017-07-12 19:00 - 3D • 2017-07-12 21:45 - 2D • 2017-07-13 19:00 - 3D •
2017-07-13 21:45 - 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

KUPIĘ GRUNT
W GMINIE ŁAZY
tel. 616-703-095
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61
tel. 32 643 30 39 - kancelaria komornicza
Dnia 25.07.2017 r, o godz. 11.00 w Sali
Sądu Rejonowego w Olkuszu odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
następujących nieruchomości gruntowych

nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca
działki 97/11 i 97/12 położonych w Kolonii Wymysłów
gm. Wolbrom (KR10/00014593/8)
działka 97/11 - pow. 0,1800 ha szacowna na kwotę
150.230,00 zł, cena wywoławcza 112.672,50 zł
działka 97/12 - pow. 0,0130 ha szacowna na kwotę
9.790,00 zł, cena wywoławcza 7.342,50 zł
nieruchomość gruntowa wraz z zabudową, stanowiąca
działkę nr 68/2 położoną w Łobzowie, gm. Wolbrom
(KR10/00075503/6)
działka 68/2 - pow. 1,5724 ha szacowna na kwotę
176.040,00 zł, cena wywoławcza 132.030,00 zł

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
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.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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Reklamy

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

NOW
Y

POKRYCIA
DACHOWE
• BLACHY,
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ
GWARANCJĄ!!!
• OKNA DACHOWE
• MEMBRANY
• RYNNY

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

tel. 601 464 046

Zawiercie
ul. Zegadłowicza 36
tel. 607-357-823

Zawiercie
ul. Daszyńskiego 8a
tel. 601-176-831

Łazy
ul. Kochanowskiego 4
tel. 601-176-651

Zawiercie
ul. Piłsudskiego 87A
tel. 607-123-245

Kromołów
ul. Filaretów 6
tel. 603-451-908

Poręba
ul. LWP 24A
tel. 785-993-444

Zawiercie
ul. Okólna 103
tel. 691-141-470

Łazy
ul. Dworcowa 16
tel. 667-640-667

Pilica
ul. Plac Mickiewicza 11
tel. 607-449-010

