GAZETA BEZPŁATNA
27 LIPCA 2017
Nr 07/2017 (015)
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
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

Do przestępstwa doszło 7 lipca br. po godz. 14.00. Nieustalony mężczyzna podający się za funkcjonariusza CBS wyłudził od 65 letniej
zawiercianki 49 tys. złotych. Oszukana kobieta wrzuciła wszystkie
swoje oszczędności do kosza na śmieci. Policjanci z wydziału kryminalnego zabezpieczyli nagranie z kamery, która zarejestrowała
kobietę współpracującą z oszustem. Wspólniczka tuż po wrzuceniu
pieniędzy do kosza wyjęła je i odeszła w nieustalonym kierunku.
Policja
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tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

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

KTO ROZPOZNA KOBIETĘ?

Zawierciańscy policjanci ponownie proszą o pomoc w ustaleniu sprawcy przestępstwa. Prawdopodobnie jest to
wspólniczka oszusta, która wyjęła z kosza 49 tys. złotych.
Każdy kto rozpozna tę kobietę, proszony jest o pilny kontakt
tel. 112, 997 lub 32 6738 255 lub za pomocą formularza
„Powiadom nas” zamieszczonego na stronie internetowej
KPP w Zawierciu. Gwarantujemy anonimowość!

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE

• Orzech I
• Orzech II
• Kostka
SPRZEDAŻ • Groszek
WĘGLA
• Ekogroszek
tel. 728 122 613 • Miał
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PONAD 10 MILIONÓW NA NOWE AUTOBUSY!

Wniosek złożony w marcu br. właśnie otrzymał dofinansowanie. Tak w skrócie można przedstawić nasze starania o uzyskanie unijnych środków pozyskiwanych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych - ZIT na zakup nowoczesnego taboru autobusowego na potrzeby
transportu publicznego oraz co równie ważne wybudowanie, tak oczekiwanego przez naszych
mieszkańców nowego węzła przesiadkowego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą.
Wartość inwestycji i mowa o zakupie autobusów to 14.780.910 złotych
z czego sfinansowane nam zostanie
10.214.450 złotych reszta to wkład
własny gminy. Kwota ta pozwoli
na zakup przez miasto 15 nowych
pojazdów spełniających wszelkie
normy zarówno bezpieczeństwa jak
i emisji spalin. Aktualnie opracowywana jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia. Chcemy
to zrobić jak najszybciej tak, aby
można było rozpisać przetarg, który
wyłoni dostawcę autobusów. Jeżeli
wszystko pójdzie dobrze pierwsze
zobaczymy na naszych ulicach już
z początkiem przyszłego roku. To
jednak nie koniec inwestycji miasta
w infrastrukturę związaną z komu-

nikacją publiczną. Zawiercie zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie
budowy Centrum Przesiadkowego
jak również chcemy pozyskać pieniądze na sfinansowanie budowy

twardej nawierzchni na części istniejących tras rowerowych. Ma powstać
również wypożyczalnia rowerów.
vv zawiercie.eu

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Uprzejmie informuję, iż w związku z rozpoczęciem sezonu letniego Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczyna działania edukacyjne dotyczące
zwiększenia świadomości społeczeństwa możliwością poparzenia barszczem Sosnowskiego.
Barszcz Sosnowskiego jest jednym z najbardziej niebezpiecznych gatunków roślin w Polsce. Stanowi
zagrożenie dla ludzi, jest inwazyjny i bardzo trudny
do zwalczenia ze względu na niezwykłą plenność.
Kontakt bezpośredni z jakąkolwiek częścią rośliny
powoduje poparzenia skóry, które w przeciwieństwie
do poparzeń termicznych, są bardziej bolesne, mogą
prowadzić do powstania głębokich ran oraz długotrwałych przebarwień skóry. Także wdychanie olejków
eterycznych, które są szczególnie lotne w upalne dni,
może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Podopieczni organizacji biorą więc
udział w przeglądach prezentujących twórczość artystyczną, wyjeżdżają na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne i wczasy.

Najczęstszym powodem odmowy wypłaty jest to, że ubezpieczyciel kwestionuje to, czy
do zdarzenia doszło w sposób
opisywany przez zgłaszającego,
lub, że w ogóle do kolizji doszło.
Bez znaczenia są oświadczenia
sprawcy, zdjęcia a nawet mandat
czy notatka z Policji.

• pojazd stoczył się ze wzniesienia a za siły przyrody zakład
ubezpieczeń nie odpowiada;

Dlatego najbezpieczniej jest zlecić
taką sprawę wyspecjalizowanej
firmie.

Cytując klasyka:

Nigdy! Jeżeli jesteś poszkodowany, zawsze należy Ci się odszkodowanie.

• kierujący nie pamięta jak
doszło do zdarzenia a zatem
nie miał kontroli nad pojazdem, a więc pojazd poruszał
się bez kierowcy;
"nie mamy Pańskiego płaszcza,
i co Pan nam zrobi?..."

Faktycznie wiele zrobić nie możemy, poza podjęciem walki o swoje pieniądze i udowodnieniem, że
do zdarzenia doszło i miało ono
taki skutek jak twierdzimy. To
bywa kosztowne i należy pamiętać, że jako przeciwnika mamy
zakład ubezpieczeń który takich
walk stoczył tysiące.

Kiedy zgodnie z prawem, zakład
ubezpieczeń może odmówić nam
wypłaty odszkodowania?

Natomiast, może się zdarzyć,
że zamiast zakładu ubezpieczeń, odszkodowanie wypłaci
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

vv Patrycja Zalewska
Młodszy specjalista d/s
likwidacji szkód komunikacyjnych
zawiercie@kolizja.eu

PROGRAM "ZA ŻYCIEM" W ZAWIERCIU

W dniu 13 lipca 2017r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawierciu
odbyło się spotkanie robocze dotyczące konsultacji społecznych zmian w ustawach wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Konsultacje organizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Caritas Polska.

Ponad 180 osób wzięło udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zawierciu dla swoich podopiecznych.

Działania Związku wspiera również
Gmina Zawiercie dotując niektóre zadania. O dobrej współpracy
z samorządem mówiła przewodnicząca Oddziału w Zawierciu –
Janina Krasoń.

Albo idziemy do wyspecjalizowanej firmy odszkodowawczej, albo
sami idziemy do sądu, albo dajemy
sobie spokój. Jednego możemy być
pewni - ubezpieczyciel dobrowolnie zdania nie zmieni a nas czeka
droga przez mękę.

• zgłaszająca jako nazwisko kierującego podała nazwisko właściciela pojazdu;

INTEGRUJĄ ICH WSPÓLNE SPOTKANIA
Związek działa nie tylko na polu kulturalnym i turystycznym, ale również
udziela swoim członkom pomocy
w sprawach socjalno-bytowych,
tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe, prowadzi związkową kasę
pogrzebową.

Zdarza się czasem, że ubezpieczyciel w ogóle nie wypłaci
nam odszkodowania. Co wtedy?

Zdarzają się też dość dziwaczne
powody:

Biorąc pod uwagę fakt, że co roku wiele osób ulega
poważnym poparzeniom tą rośliną, Główny Inspektorat Sanitarny przygotował materiał edukacyjny na
temat zagrożeń związanych z barszczem Sosnowskiego
oraz zaleceń jak uniknąć poparzenia i jak postępować
w przypadku kontaktu z barszczem Sosnowskiego.
W załączeniu przekazuję broszurę Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Katowicach: http://www.wsse.
katowice.pl/art,235,uwaga-na-barszcz-sosnowskiego.
vv irzadze.pl

Coroczne spotkania to już tradycja
organizacji. Stowarzyszenie, które prowadzi działalność pożytku
publicznego, zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu: wspierania
ich udziału w życiu społecznym, integracji i aktywizacji przez organizowanie różnych form życia kulturalnego,
artystycznego i turystycznego.

UBEZPIECZYCIEL ODMÓWIŁ
WYPŁATY ODSZKODOWANIA

– Cieszę się, że tak dużo osób wzięło
udział w naszej corocznej imprezie
organizacyjnej. W tym roku czeka
nas jeszcze kilka wyjazdów turystycznych. Wszystkie te działania sprzyjają
integracji naszych członków.

Życzenia udanej zabawy i ciekawych
wyjazdów życzyli Posłanka na Sejm
RP - Anna Nemś i zastępca prezydenta miasta - Łukasz Konarski.

vv zawiercie.eu

W konsultacjach udział wzięła
Pani Maria Nowak – Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, Doradca
Wojewody Śląskiego ds. Polityki
Senioralnej i Społecznej. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej: Pani
Małgorzata Podgórska – Główny
specjalista w Departamencie Prawa
Pracy, Pani Magdalena Szymańska
– z Biura Pełnomocnika Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych, Naczelnik wydziału, oraz Pani Daria Wojdak Specjalista z Departamentu
Pomocy i Integracji Społecznej. Śląski Urząd Wojewódzki reprezentowali: Pani Ewa Niewiara –Dyrektor
Wydziału, Pan Grzegorz Rak – Kierownik Oddziału do spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej, Pani
Bogusława Kuczyńska – Inspektor
wojewódzki. W spotkaniu władze
Miasta Zawiercie reprezentował
Pan Łukasz Konarski – Zastępca
Prezydenta Miasta, który przywitał uczestników w imieniu Prezydenta Witolda Grima oraz Radnych Gminnych. W konsultacjach
udział wzięli również: Pani Anna
Kołodziejczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawierciu, Pan Marek Gwizdek – Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Zawierciu
oraz przedstawiciele ośrodków
wsparcia dla osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych,
urzędów zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne, opiekunowie
osób niepełnosprawnych z różnych

województw. Konsultacje to cykl
szesnastu regionalnych spotkań ze
środowiskami osób niepełnosprawnych, z których jedno odbyło się
w województwie śląskim w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Zawierciu. Spotkanie połączone
było z warsztatami, podczas których
odbyło się społeczne opiniowanie
zmiany ustaw w związku z wdrażaniem programu „Za życiem”.
W trakcie spotkania najpierw zaprezentowały się osoby niepełnosprawne w krótkim programie artystycznym, a Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy przedstawił
historię powstania, zasady funkcjonowania i perspektywy rozwoju
Ośrodka w następnych latach.

Zastępca Prezydenta Miasta
Zawiercie Łukasz Konarski przedstawił historię i projekt rewitalizacji Osiedla robotniczego TAZ,
a następnie odbyła się prezentacja
innowacyjnego w skali kraju projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawierciu. Projekt opiera się
na teleopiece nad 40- osobową

grupą podopiecznych MOPS.
Nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi opiekę sprawują
opiekun medyczny-teleopiekun,
rehabilitant, pielęgniarka, dwóch
asystentów osoby niepełnosprawnej,
dwóch opiekunów osoby niesamodzielnej. Teleopieka realizowana jest
w ramach Projektu ZIT „Rozwój
usług społecznych na terenie miasta
Zawiercie”. W drugiej części spotkania przedstawiciele Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
omówili Program kompleksowego
wsparcia dla rodzi „Za życiem”,
następnie przeprowadzono warsztaty, w trakcie których wypracowano
propozycje zmian w ustawach wdrażających Program. Zadano wiele
pytań z zakresu niepełnosprawności,
finansowania, zatrudnienia i rozwoju ośrodków wsparcia. Na zakończenie spotkania zebrano wszystkie
wnioski, propozycje zmian i przekazano do dalszych konsultacji
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
vv zawiercie.eu
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SPROSTOWANIE PROTOKOŁU
POWYPADKOWEGO

Możliwość dochodzenia przez pracownika przed sądem pracy sprostowania treści protokołu powypadkowego budziła w praktyce pewne
wątpliwości. W uchwale z 29 marca 2006 r. II PZP 14/05 Sąd Najwyższy
jednak rozstrzygnął jednoznacznie, że pracownik, który ma interes
prawny w ustaleniu zgodnych ze stanem faktycznym okoliczności wypadku, może
dochodzić sprostowania treści protokołu na drodze sądowej.
W wyroku z 21 czerwca 2001 r.
II UKN 425/00 Sąd Najwyższy wskazał, że pracownik lub
członkowie jego rodziny z reguły
mają interes prawny w uzyskaniu orzeczenia zastępującego
protokół powypadkowy, jeżeli
chcą ubiegać się o świadczenie
w postępowaniu przed organem
rentowym.

wego odszkodowania lub renty jest związany treścią protokołu
z tytułu niezdolności do pracy powypadkowego, w szczególnospowodowanej wypadkiem).
ści w zakresie uznania zdarzenia
Postępowanie o sprostowa- za wypadek przy pracy. Może
nie protokołu powypadkowe- zatem kwestionować treść tego
go toczy się w trybie procesu protokołu i – dokonując właprzed właściwym sądem rejo- snej oceny zdarzenia – wydać
nowym. Stronami są pracownik decyzję odmawiającą prawa
lub członek rodziny zmarłego do świadczenia wypadkowego
pracownika oraz pracodawca, z powołaniem się na to, że zdaProtokół powypadkowy jest jako pozwany. Przy czym to rzenie nie spełnia przesłanek
szczególnym i istotnym środ- na pracowniku spoczywa cię- wypadku przy pracy. W sytukiem dowodowym. Zgodnie żar dowodu, że zapisy zawarte acji gdy na podstawie treści
z wyrokiem Sądu Najwyższe- w protokole powypadkowym są protokołu pow y padkowego
go z 25 maja 1999 r. II UKN niezgodne z prawdą i powin- lub jego braku ZUS odmówi
658/98 prawidłowo sporządzony ny być sprostowane. Powinien wypłacenia świadczeń, pracowprotokół powypadkowy stano- on więc przedstawiać dowody nik (lub uprawnieni członkowie
wi dokument urzędowy którego konieczne do sprostowania pro- rodziny) swoich praw powinien
treść jest dowodem tego, że mia- tokołu (np. zeznania świadków) dochodzić przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych,
ły miejsce opisane w nim fakty czy wnosić o opinie biegłych.
oraz że zakwalifikowano je jako Przepisy nie określają terminu w drodze zaskarżenia odmownej
wypadek przy pracy. W przy- wniesienia powództwa o spro- decyzji ZUS, w tym postępopadku uznania zdarzenia za stowanie protokołu ustalenia waniu, kwestionując określone
wypadek przy pracy pracownik okoliczności i przyczyn wypad- ustalenia zawarte w protokole
osobiście lub za pośrednictwem ku przy pracy, co oznacza, że powypadkowym.
pracodawcy przedkłada ten pro- powództwo może być wniesione
tokół do właściwego miejscowo w każdym czasie.
oddziału ZUS wraz z wnioskiem
vv Rafał Czeladzki
Należy podkreślić, że Zakład
o wypłatę świadczeń wypademail: RCzeladzki@gmail.com
Ubezpieczeń Społecznych nie
kowych (najczęściej jednorazoAutor 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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KODEKSOWY NAJEM LOKALU
I ZWIĄZANE Z NIM PROBLEMY PRAWNE

W niniejszym artykule opiszę Państwu jak ważnym jest prawidłowe
sporządzenie umowy najmu lokalu celem ochrony Waszych interesów
tak aby w przyszłości uniknąć rozczarowań i nieporozumień.
W największym uproszczeniu umowa najmu lokalu polega na tym iż
jedna strona umowy (zwana Wynajmującym) przekazuje drugiej stronie
(zwanej Najemcą) oznaczony lokal do
używania, natomiast Najemca zobowiązuje się w zamian płacić Wynajmującemu czynsz. Wydaje się to proste ale
w praktyce dochodzi szereg problemów
związanych z kwestią: wypowiedzenia
umowy, sposobem używania lokalu,
wykrytymi wadami, zwłoką w płatności, potrzebą ulepszenia lokalu, itd.
Dla zabezpieczenia Państwa interesów
najlepiej umowę zawrzeć w formie pisemnej – czyli spisać na papierze i opatrzyć
czytelnymi podpisami wszystkich stron
umowy. Jest to istotne nie tylko ze względów dowodowych ale również z uwagi na
treść art. 660 Kodeksu Cywilnego [dalej:
kc] zgodnie z którym w razie niezachowania formy pisemnej przy najmie nieruchomości umowę uważa się za zawartą na
czas nieoznaczony. Z umową zawartą na
czas nieoznaczony wiążą się pewne skutki
jak i konsekwencje o których poniżej.

Jeżeli czas trwania najmu jest nieoznaczony, strona może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminów wskazanych w samej umowie, a w braku ich
określenia – z zachowaniem terminów
ustawowych. Termin ustawowy wypowiedzenia w przypadku najmu lokalu
wynosi trzy miesiące naprzód na koniec
miesiąca kalendarzowego.
Warto zauważyć, że jeżeli mamy do czynienia z umową zawartą na czas nieoznaczony, a terminy płatności czynszu strony
uregulowały na okres krótszy niż miesiąc,
to wypowiedzenie możliwe jest już na
trzy dni naprzód. Przy płatności czynszu

powyżej miesiąca skutek następuje na
koniec kwartału kalendarzowego.

Istotną zwłaszcza dla najemców będzie
uwaga, że warto zadbać aby czas trwania umowy był oznaczony, gdyż wtedy
zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą
wypowiedzieć najem ale tylko w wypadkach określonych w samej umowie. Jeżeli
zatem w umowie nie określono takich
wypadków a nie wynikają one również
z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa to strona nie ma możliwości jednostronnego wypowiedzenia umowy przed
upływem oznaczonego okresu. Reasumując, warto z góry w umowie wskazać na jaki
okres jest ona zawierana oraz przewidzieć
(lub nie) możliwość jej wcześniejszego
wypowiedzenia – w zależności od celu
który chcemy osiągnąć.
Jak zatem wynika z powyższego warto
kwestie te prawidłowo uregulować w samej
umowie w zależności od Państwa potrzeb
tak aby nie być zobligowanym do dalszej długotrwałej płatności czynszu czy
z drugiej strony – do tolerowania najemcy.
Jak chodzi o obowiązki stron to najemca
lokalu powinien stosować się do porządku domowego. Jeżeli bowiem najemca
wykracza w sposób rażący lub uporczywy
przeciwko innym mieszkańcom wynajmujący może wypowiedzieć najem bez
zachowania terminów wypowiedzenia.
To samo dotyczy przypadku gdy Najemca naraża lokal na uszkodzenie, ale o ile
wynajmujący wcześniej go upomniał.

Jako najemca możemy założyć w lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon,
radio i inne podobne urządzenia, chyba
że sposób ich założenia sprzeciwia się
obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu. Jeżeli do założenia

urządzeń potrzebne jest
współdziałanie wynajmującego to winniśmy domagać się tego współdziałania
licząc się jednak z obowiązkiem zwrotu
wynikłych stąd kosztów. Jeżeli ulepszyliśmy lokal, wynajmujący może według
własnego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą odpowiedniej sumy, albo
żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

To wynajmujący powinien utrzymywać
lokal w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania najmu.
Najemca jest zobowiązany ponosić tylko
drobne nakłady takie jak: drobne naprawy
podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian,
podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi
wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych,
zapewniających korzystanie ze światła,
ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu
wody. Jeżeli przedmiot najmu wymaga
napraw, które obciążają wynajmującego,
a bez których rzecz nie jest przydatna do
umówionego użytku, najemca powinien
niezwłocznie zawiadomić wynajmującego
i wyznaczyć mu odpowiedni termin do
naprawy.

W przypadku braku płatności Wynajmujący dysponuje ustawowym prawem
zastawu na wniesionych do lokalu ruchomościach w tym również będących własnością członków rodziny najemcy, a razem
z nim mieszkających. Prawo to wygasa
z chwilą usunięcia ruchomości, a zatem
wynajmujący może się temu sprzeciwić
i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie
zapłacony lub zabezpieczony.
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”.

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO
PREFABET PW+U

PUSTAK CERAMICZNY 25 P+W

2,69 ZŁ NETTO/SZT

12X24X49 -

2,28

24X24X49 ZŁ NETTO/SZT

4,28 ZŁ NETTO/SZT

O FERTA

www.betoniarniakaczmarek.pl Tel. 34 31 52 108 . 34 31 55 434

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

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

• 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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PLAC ZABAW NA WODZIE

W dniach 7-13 sierpnia na krytej pływalni OSiR przy ulicy Pomorskiej 61 mieszkańcy
Zawiercia będą mogli korzystać ze specjalnego toru wodnego, który jest zarazem
wielkim placem zabaw na wodzie. Atrakcja ta będzie dostępna w cenie biletu.
Organizatorzy mają nadzieję iż
tor przeszkód i plac zabaw w jednym będą dużym urozmaiceniem
czasu spędzonego na pływalni
zwłaszcza dla najmłodszych. Tor
jest całkowicie bezpieczny a jego
montaż odbędzie się według najwyższych standardów. Wszystkich serdecznie zapraszamy!
vv zawiercie.eu

WAKACJE NA SPORTOWO

Ta nowa forma aktywnej zabawy pokazuje tylko mały wycinek atrakcji organizowanych przez zawierciański OSiR. Mecz dzieci na wesoło odbył się na terenie
stadionu przy ul. Moniuszki 10. Impreza aktywnie wspierana była przez OSP
Marciszów oraz KP PSP Zawiercie.
Zainteresowanie i radość młodych
uczestników z rozegranego w tak
szczególnych warunkach meczu
była tak duża, że organizatorzy maja
zamiar kontynuować takie niezwykłe spotkania. Wakacje z OSiR to
również tenis ziemny a konkretnie
wakacyjny turniej tenisa ziemnego
dla dzieci, który cyklicznie odbywa
się na hali ośrodka przy ul Moniuszki 10. Skoro mowa o tenisie – tym
razem stołowym, to w ramach
akcji Wakacje z OSiR 2017 dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach
organizowanych w ramach wakacyjnej szkółki tenisa stołowego
odbywających się na Hali OSiR
III. Tężyznę fizyczną pod opieką
profesjonalnych instruktorów dzieci

i młodzież może budować w okresie
wakacji na Hali OSiR II przy ul.
Blanowskiej 40.

I wreszcie piłka ręczna. Zajęcia
Holiday Handball dla dzieci w wie-

ku 6-10 lat organizowane cyklicznie
w okresie wakacji na Hali OSiR II
przy ul. Blanowskiej.
vv zawiercie.eu

TOUR DE POLOGNE UTRUDNIENIA W RUCHU

Już 1 sierpnia br. około godziny 13:00 wystartuje z Zawiercia czwarty
etap 74. Tour de Pologne. Start największego wyścigu kolarskiego
w naszym kraju spowoduje pewne utrudnienia dla kierowców.
Start honorowy czwartego etapu
odbędzie się na wysokości wjazdu na stadion 1000-lecia Państwa
Polskiego od ul. Leśnej. Następnie kolarze skręcą w ul. Sienkiewicza w kierunku ul. Kościuszki i przejadą tzw. „małą pętlę”
jadąc ulicami: Kościuszki - przez
Rondo im. Wiesława Ochmana
- Piłsudskiego przez Rondo na
„Żabkach”, Leśną by rozpocząć
„dużą pętlę” jadąc przez główne
skrzyżowanie z drogą krajową i dalej w ul. Sikorskiego, 3
Maja, Kościuszki, Piłsudskiego,
Leśna by przy Urzędzie Skarbowym rozpocząć wyścig startem
ostrym. Po starcie ostrym kolarze
przejadą już tempem wyścigowym przez ul. Paderewskiego
w kierunku Ogrodzieńca i dalej
do mety w Zabrzu.
Wcześniej, rozpoczną się przygotowania związane z budową
miasteczka startowego w sąsiedztwie i na parkingu Miejskiego
Ośrodka Kultury „Centrum”.
Ulica Leśna na odcinku od ul.
Moniuszki do skrzyżowania z ul.
Paderewskiego będzie wyłączona
z ruchu 1 sierpnia od godz. 06:30
do godz. ok. 14:30. Wyłączona z ruchu będzie także ulica
Sienkiewicza (od Kościuszki do
Leśnej) i będzie udostępniona
tylko dla mieszkańców ulic

Sienkiewicza, Żwirki i Wigury,
Piastowskiej oraz Ściegiennego
a także na potrzeby międzynarodowych ekip kolarskich, wozów
technicznych i transmisyjnych.

W związku z przygotowaniem
trasy przyjazdu kolarzy prosimy,
by wieczorem i w nocy z 31 lipca
na 1 sierpnia br. nie pozostawiać
samochodów na parkingach przy
Tuż przed startem wyścigu ulicach: Piastowskiej, Leśnej,
zamknięte zostaną na ok. 30 - 40 Sienkiewicza, Sikorskiego, 3
minut ulice krzyżujące się z trasą Maja, Kościuszki, Piłsudskiego
przejazdu. Chwilowe utrudnie- i Paderewskiego. Wieczorem, 31
nia pojawią się także na ulicach: lipca powyższe parkingi zostaną
Daszyńskiego, Wyszyńskiego, ogrodzone taśmą i wyłączone
Sądowej, Powstańców Śląskich, z użytkowania.
Kościuszki, Sienkiewicza, Szymańskiego, Niedziałkowskiego, Bohaterów Westerplatte, Dojazd, Parkowej, Broniewskiego, Moniuszki,
Kasprowicza, Junackiej, Skłodowskiej, Cmentarnej, Smutnej,
Orzeszkowej, Prusa, Lipowej,
vv zawiercie.eu
Chrzanowskiego i Okólnej.

WESPRZYJMY MŁODĄ MEDALISTKĘ

Maja Popczyk jest mieszkanką Zawiercia, uczennicą Gimnazjum nr 3
w Zawierciu i wielokrotną medalistką. Pasją Mai jest sport i dlatego
w wieku 8 lat zapisała się na zajęcia sztuk walki i już od sześciu lat trenuje
Taekwondo oraz Kickboxing w Klubie Sportowym Orient pod bacznym
okiem trenerki Agnieszki Horbatiuk.
Zarówno ubiegły rok jak i obecny
to pasmo sukcesów młodej Zawiercianki. W roku 2016 r. Maja zdobyła tytuł Vice Mistrza Świata
w kategorii Tag Team Juniorzy
dziewczęta – niebieskie - czerwone pasy w Birimingham, Mistrza
Polski Kadetów Starszych w Kickboxingu Pointfighting w Lesznie
oraz wywalczyła Puchar Polski
w Kickboxingu w Dwikozy, gdzie
jednocześnie została wyróżniona
tytułem „Najlepsza Zawodniczka
Light Contact w Kickboxingu".

Maja uzyskała również trzykrotnie tytuł Mistrza Polski
w Taekwondo w trakcie Drużynowych Mistrzostw Polski
w Taekwondo. Dodatkowo
w ub.r. zdobyła III miejsce
w Plebiscycie na Młodzieżowego
Sportowca Roku 2016 w powiecie zawierciańskim oraz VII
miejsce w województwie śląskim. Związku Kickboxingu oraz dało
Kolejny rok, to kolejne sukcesy. możliwość wyjazdu na MistrzoW br. Maja wywalczyła tytuł stwa Europy w Kickboxingu do
Mistrza Europy w Taekwon- Macedonii.
do podczas zawodów w Czę- W 2017 r. dodatkowo Maja
stochowie oraz obroniła tytuł wygrała Puchar Polski w KickboMistrza Polski w Kickboxingu xingu oraz trzykrotnie otrzymała
w Rydzynie, otrzymując jed- tytuł Mistrza Polski w Taekwonnocześnie tytuł „Najlepszego do w trakcie Drużynowych
Zawodnika Mistrzostw Polski Mistrzostw Polski w Taekwondo.
w Kickboxingu".
Sukcesy Mai obciążone są ciężZwycięstwo Mai zakwalifikowało ką pracą oraz niestety nakładami
ją do Kadry Narodowej Polskiego finansowym ze strony rodziny, dla-

tego też zachęcamy do wsparcia
młodej zawodniczki. Pozwoli to jej
z pewnością na realizację marzeń
i na wyjazd na Mistrzostwa Europy w Kickboxingu.

Współpraca z Mają to możliwość
promowania firmy sponsorującej
w Polsce i za granicami kraju.
Osoby zainteresowane, które chcą
wspierać Maję proszone są o kontakt z nią poprzez Klub Sportowy
„Orient”.
vv zawiercie.eu
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DWOREK

LAWENDOWY

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

www.mobioos.pl

•

biuro@mobioos.pl

600 424 117

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

/lawendowy-dworek
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KĄCIK KULINARNY

GDZIE NA WEEKEND??? KORZKIEW

ROLADA BEZOWA
skiej. Zapraszamy do odwiedzenia Korzkwi, ta podkrakowska miejscowość szczyci się
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Z MASCARPONE I OWOCAMI
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W bieżącym
numerze Gwarka powracamy do warowni Jury Krakowsko Częstochow-

(obok salonu Orange)

Rolada bezowa z mascarpone i owocami. Deser to pyszny i prosty, tak prosty wbrew
pozorom,
uwaga
- uzależniający
:) Puchowa beza, pyszny
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krem i owoce – czy można chcieć czegoś więcej?
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Rolada bezowa
•
•
•
•
•
•

5 białek + szczypta soli
250 g cukru
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
125 gram serka mascarpone
250 ml śmietany 30 %  + 4 łyżki cukru
dowolne owoce – u mnie garść borówek
i kilka truskawek (świeżych, nie mrożonych)
• papier do pieczenia + 1 łyżeczka
oleju rzepakowego
Piekarnik rozgrzewamy do 150 C. Białka ubijamy
wraz ze szczyptą soli, gdy już będą lekko ubite,
dodajemy po łyżce cukru, a na koniec dodajmy
mąkę ziemniaczaną.
Na płaskiej dużej formie do pieczenia rozkładamy
papier i delikatnie smarujemy go olejem (to mój
pomysł, bo przy pierwszym takim placku beza
przykleiła się do papieru i odchodziła tylko w częściach). Na tak przygotowany papier wykładamy
naszą pianę z białek i dokładnie oraz delikatnie
rozsmarowujemy na równej grubości placek.

Krem:

Wkładamy formę do piekarnika i pieczemy przez
25 minut. Po tym czasie beza powinna być lekko
przyrumieniona, ale miękka w środku. Wyciągamy
z piekarnika, przykrywamy drugim arkuszem
papieru do pieczenia od góry i obracamy bezę
góra – dół, tak żeby część z papierem na którym
się piekła była od góry. Papier delikatnie ściągamy,
a bezę zostawiamy do wystygnięcia.

Teraz na naszą bezę wykładamy krem, na nim
układamy owoce. Delikatnie zwijamy od jednego
długiego końca do drugiego. Górę rolady można,
tak jak zrobiłam to ja, udekorować pozostałym
kremem i owocami.

W misce do miksera mieszamy serek mascarpone
+ śmietanę + cukier, do konsystencji kremu. Jeśli
dla Ciebie będzie za mało słodki nie dosładzaj go,
beza jest wystarczająco słodka.

Z tej rolady bezowej wyszło mi 15 kawałków:)
więc jest całkiem wydajna:) Uwaga jest tylko jedna
- bardzo wciąga :)

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

Historia obiektu sięga średniowiecza,
wg miejscowych legend gród w Korzkwi, obok tych w Ojcowie, Grodzisku
k. Skały i Pieskowej Skale wzniósł
lechicki książę Wiesław, szwagier
Popiela, który bez walki objął te tereny we władanie, aż po rzekę Wisłę.
Bardziej prawdopodobne jest jednak
to, że pierwsze założenia obronne
na wzgórzu w Korzkwi wybudowali Zaklikowscy herbu Syrkomola
w XIV wieku. Zamek miał wielu
właścicieli, z których niemal każdy
coś w nim przebudowywał lub coś
dobudowywał. Tak więc wygląd
budowli zmieniał się w zależności
od okresu w dziejach i od upodobań
jego mieszkańców.
Prawdopodobnie, chociaż nie jest
to do końca udowodnione, zamek
został zniszczony podczas potopu
szwedzkiego i odbudowany dopiero
ok. roku 1720 przez nowych właścicieli – Jordanów h. Trąba. Podobno
na korzkiewskim zamku gościł sam
król August III Sas, kiedy to przybył
w te strony na łowy. Powolny upadek
zamku zaczął się w 1776 kiedy Eleonora wdowa po właścicielu warowni
Jakubie Wodzickim przeniosła się do
dworu położonego u stóp wzgórza.
W 1886r. kolejny nabywca częściowo
odbudował obiekt i urządził w nim
spichlerz, który funkcjonował tam do
początków XX wieku, potem zamek
popadł w ruinę.
Ciekawostką związaną z tym miejscem jest odnaleziony tu w XVIII w.
skarb składający się z ok. 800 monet
rzymskich pochodzących z okresu
Nerona de Kommodusa. Monety te
przetopiono w kufel, a 188 najlepiej
zachowanych wtopiono w naczynie, które dziś można podziwiać
w Muzeum Narodowym w ... Pozna-

niu. O pochodzeniu kufla świadczy łaciński napis na jego pokrywie
„Silny oracz orząc pole w Korzkwi,
wyorał pługiem to bogactwo, z którego jest dzban. Dawna Fortuno
będę cię już pił z pełnego dzbana,
nie szukana długo, chociaż mi jako
dawno wypływasz”
Ambitnych planów rekonstrukcji warowni podjął się utworzony
w tym celu w 1967 r. Komitet dla
Badań i Zabezpieczenia Zamku
w Korzkwi. Niestety przez siedem
lat działalności udało mu się tylko
odgruzować ruiny, przykryć mury
prowizorycznym dachem i odrestaurować część piwniczną i parter. Udanej rekonstrukcji podjął się dopiero
w 1997 roku Jerzy Donimirski nowy
właściciel zamku, który już niemal
ukończył jego odbudowę w stylu
renesansu włoskiego i urządził tam
hotel cieszący się dużą popularnością.
Wiele par urządza sobie ślub w pobliskim kościele i wesele w zamkowych
salach co bez wątpienia dodaje całej
ceremonii uroku i tajemniczości.
Trzeba przyznać, że rekonstrukcja

zamku całkiem się Panu Jerzemu
udała, budowla przedstawia bardzo malowniczy widok, ciekawie
jest urządzone wnętrze, które może
wprowadzić w atmosferę dawnego
życia jakie tu prowadzono. Co ciekawe i godne pochwały obiekt mimo
iż w prywatnych rękach jest dostępny
do zwiedzania i to za darmo, przynajmniej ta część, którą udostępniono
dla publiczności.
Niemal całkowicie już odbudowana warownia, wraz z odtworzonym
parkiem stanowią Korzkiewski Park
Kulturowy. Są plany odbudowy dworu (tego do którego przeprowadziła
się po śmierci męża Eleonora), po
którym zostały już tylko zarysy fundamentów, a także starego browaru,
austerii dawnych stawów i stworzenia
skansenu. Plany bardzo ambitne i oby
się udały, wtedy będzie to chyba najciekawsze miejsce na Jurze.
Do Korzkwi z pewnością warto się
wybrać, a może nawet wynająć (dość
drogi) pokój w hotelu i czekać na
jakiegoś zabłąkanego ducha?
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Reklamy

POLICJA - www.zawiercie.slaska.policja.gov.pl

NIELEGALNY TYTOŃ W LEGALNYM SKLEPIE
03.07.2017 Łazy. Zawierciańscy policjanci zatrzymali 71-latka podejrzanego
o handel „lewym” towarem. W sklepie starszego mężczyzny zabezpieczono
tytoń i papierosy bez polskich znaków akcyzy. Wysoka grzywna grozi także
klientowi, który nabył tam nielegalny tytoń.

WYPADEK W PRADŁACH

12.07.2017 Szczekociny. Zawierciańscy policjanci ustalają
szczegóły wypadku drogowego, do którego doszło w miejscowości Pradła. Kierujący mercedesem zjechał na pobocze
i uderzył w betonowy mostek. W wyniku zderzenia obrażeń
ciała doznały trzy dorosłe osoby i dwójka dzieci.
W dniu 12 lipca około 13.30 na drodze krajowej nr 78, w pobliżu
skrzyżowania z drogą wojewódzką 794 prowadzącą do Lelowa, doszło
do groźnego wypadku. Według wstępnych ustaleń drogówki 61-letni
kierowca mercedesa vito z niewiadomych przyczyn zjechał na pobocze
i uderzył w betonowy mostek, będący wjazdem na jedną z prywatnych
posesji. Pojazdem razem z kierowcą podróżowały dwie kobiety oraz
9-letnia dziewczynka i 6-letni chłopczyk. 55-letnią kobietę w stanie
ciężkim przetransportowano helikopterem do szpitala. Obrażeń ciała
doznał także kierowca i druga 37-letnia pasażerka. Dzieci z ogólnymi
stłuczeniami przewieziono do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszyscy uczestnicy wypadku są mieszkańcami powiatu
kieleckiego. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że
kierowca mercedesa był trzeźwy. Utrudnienia na drodze trwały prawie
3 godziny. Rozbity pojazd został zabezpieczony do dalszych badań.
Kolejny raz apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę!

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •

W jednym ze sklepów ogólnospożywczych na terenie Łaz sprzedawany był nielegalny towar. 71-letni
właściciel oferował swoim klientom papierosy i tytoń bez polskich znaków akcyzy. Policjanci zatrzymali
też 57-letniego klienta, który wychodził ze sklepu z nielegalnie zakupionym tytoniem. W specjalnie
przygotowanych skrytkach na terenie sklepu ujawniono kilkadziesiąt paczek papierosów i 4 worki
wypełnione krajanką. Kolejne 130 paczek papierosów znaleziono ukryte w garażu właściciela sklepu.
Wszystko, bez polskiej akcyzy. Zatrzymanym mężczyznom grozi teraz wysoka grzywna. Aktualnie
policjanci ustalają wartość strat Skarbu Państwa z tytułu wprowadzenia do obrotu nielegalnego towaru.

POSZUKUJEMY SKRADZIONEGO SMARTA

Policjanci z Zawiercia poszukują skradzionego samochodu osobowego o charakterystycznym wyglądzie. Poszukiwany pojazd to pomarańczowo-szary Smart w wersji
5-drzwiowej. Do kradzieży doszło w miniony weekend na terenie niestrzeżonego parkingu
w Rzędkowicach. Śledczy proszą o przekazywanie każdej informacji, mogącej pomóc
w zatrzymaniu sprawcy i odzyskaniu skradzionego mienia.

Właściciel zauważył kradzież rano, po powrocie z dwudniowej wyprawy turystycznej. Samochód
pozostawił na parkingu przed hotelem przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach. Poszukiwany samochód
to Smart Forfour w wersji 5 drzwiowej, przystosowany był do przewozu 4 osób. Został wyprodukowany w 2014 roku i był wyposażony w benzynowy silnik o pojemności 999 cm3. Utracony
pojazd miał pomarańczowo szarą karoserię. Posiadał również bardzo charakterystyczną, jaskrawo
pomarańczową deskę rozdzielczą.
Policjanci proszą o przekazanie każdej informacji mogącej pomóc w ustaleniu sprawcy lub miejsca
ukrycia pojazdu. Wszelkie spostrzeżenie należy kierować pod nr tel: 32 6738 255. Informacje można
także przekazać w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres: dyzurny@zawiercie.ka.policja.gov.pl lub wypełniając anonimowy formularz: „Powiadom
nas” zamieszczony na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość !

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

Wolbrom, ul. 20 Straconych 56

tel.: 732 828 581
KRONIKA POLICYJNA

• 23.07.2017 ZAWIERCIE, ul. MARSZAŁKOWSKA
Policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali na gorącym uczynku 23-letnią
zawierciankę. Kobieta korzystała w miejscu zamieszkania z przerobionej
instalacji elektrycznej, omijającej układ pomiarowy. Trwa szacowanie
strat. Za kradzież prądu grozi jej do 5-lat więzienia.
• 23.07.2017 ZAWIERCIE, ul. ANDRZEJA FRYCZA-MODRZEWSKIEGO.
Zawierciańscy policjanci poszukują nieustalonego sprawcy, który okradł
nowo-budowany dom jednorodzinny. Z niezamieszkałego budynku złodziej skradł elektronarzędzia o wartości 1900 zł. Do przestępstwa doszło
w nocy z soboty na niedzielę. Policjanci proszą o przekazanie każdej informacji mogącej pomóc w odzyskaniu łupu i ustaleniu sprawcy kradzieży. Wszelkie informacje należy kierować pod nr tel: 6738255. W tym celu
można również skorzystać formularza „Powiadom nas” zamieszczonego
na naszej stronie internetowej.
• 21.07.2017 21:50, PORĘBA ul. DO PRZEMSZY
Policjanci z zawierciańskiej drogówki zatrzymali 24-letniego mieszkańca Bytomia, który w stanie nietrzeźwości kierował motorowerem Romet.
Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie ponad 1,7 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.

• 21.07.2017 ŻARNOWIEC, WOLA LIBERTOWSKA
Policjanci z Zawiercia ustalają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na łuku drogi prowadzącej z miejscowości Wola Libertowska
do Żarnowca. Według wstępnych ustaleń drogówki, 60-letni kierowca
opla corsy stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy
pas ruchu, uderzając w nadjeżdżający z przeciwka samochód. W wyniku zderzenia pojazdów obrażeń ciała doznała 47-letnia pasażerka golfa.
Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że obaj kierowcy
byli trzeźwi. Mundurowi zatrzymali dowody rejestracyjne uszkodzonych
pojazdów.
• 21.07.2017 godz. 14:40, KROCZYCE ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 34-letnią mieszkankę
naszego powiatu, która w stanie nietrzeźwości kierowała samochodem
marki Audi. Przeprowadzone badanie wykazało w jej organizmie ponad
0,6 promila alkoholu. Kobiecie grozi teraz 2-letnie więzienie, utrata prawa jazdy na co najmniej 3-lata oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.
• 17.07.2017 godz. 19:20, SZCZEKOCINY, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Policjanci ze Szczekocin zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzanego
o kradzież roweru górskiego marki Giant. Złodziej skradł niezabezpieczony rower pozostawiony na chwilę przed lokalem gastronomicznym.
Policjanci odzyskali skradzione jednoślad o wartości 1400 złotych. Za
kradzież grozi kara do 5 lat więzienia.

• 12.07.2017 Ogrodzieniec.
Policjanci z Ogrodzieńca na podstawie analizy zgromadzonych materiałów operacyjnych ustalili i zatrzymali 60-letniego mieszkańca gminy
Żarnowiec. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież silnika elektrycznego
z przekładnią o wartości 2 tys złotych. Do kradzieży doszło na terenie
betoniarni w dniu 3 czerwca br. Policjanci odzyskali część skradzionego
mienia. Zatrzymany odpowie także za kradzież roweru z otwartego garażu, której dokonał 20 czerwca w Małoszycach. Śledczy ustalili także, że
w grudniu ubiegłego roku dokonał on włamania do nieczynnej piekarni
w Żarnowcu. Skradł tam metalowe elementy wyposażenia. Łup zbywał w
punktach skupu złomu. Wczoraj zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty.
Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.
• 04.07.2017 ZAWIERCIE, ul. WYSZYŃSKIEGO
Nieustalony sprawca dokonał kradzieży roweru górskiego marki BTWIN
VII ROCKRIDER. Utracony rower był w kolorach czarnym i turkusowym.
Miał też charakterystyczny żółty ślad farby na amortyzatorze. Właściciel
pozostawił go na klatce schodowej w bloku. Rower był zabezpieczony
stalową linką. Do kradzieży doszło pomiędzy godz. 11.00 a 15.00. Wartość strat 800 złotych. Zawierciańscy policjanci proszą o przekazanie każdej informacji mogącej pomóc w odzyskaniu łupu i ustaleniu sprawcy tek
kradzieży. Wszelkie informacje należy kierować pod nr tel: 6738255. W
tym celu można również skorzystać formularza „Powiadom nas” zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
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Informacje

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv KAPITAN MAJTAS: PIERWSZY WIELKI FILM Produkcja: USA;
Gatunek: Animowany, Komedia; Reżyseria: Rob Letterman
2017-07-29 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-07-29 15:00 - 2D (Dubbing) • 2017-07-29 16:45 - 3D (Dubbing) •
2017-07-30 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-07-30 15:00 - 2D (Dubbing) • 2017-07-30 16:45 - 3D (Dubbing) •
2017-07-31 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-07-31 15:00 - 2D (Dubbing) • 2017-07-31 16:45 - 3D (Dubbing) •
2017-08-01 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-01 15:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-01 16:45 - 3D (Dubbing) •
2017-08-02 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-02 15:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-02 16:45 - 3D (Dubbing) •
2017-08-03 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-03 15:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-03 16:45 - 3D (Dubbing)
vv ALIBI.COM Produkcja: Francja; Gatunek: Komedia; Reżyseria: Philippe Lacheau
2017-07-29 18:15 - 2D (Napisy pl) • 2017-07-30 18:15 - 2D (Napisy pl) • 2017-07-31 18:15 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-01 18:15 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-02 18:15 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-03 18:15 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-04 18:15 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-05 18:15 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-06 18:15 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-07 18:15 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-08 18:15 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-09 18:15 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-10 18:15 - 2D (Napisy pl)
vv DUNKIERKA Produkcja: Francja/Holandia Gatunek: Dramat, Wojenny, Reżyseria: Christopher Nolan
2017-07-29 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-07-30 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-07-31 20:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-01 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-02 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-03 20:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-04 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-05 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-06 20:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-07 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-08 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-09 20:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-10 20:00 - 2D (Napisy pl)
vv AUTA 3 Produkcja: USA; Gatunek: Animowany, Komedia, Przygodowy, Reżyseria: Brian Fee
2017-08-04 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-04 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-05 11:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-05 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-06 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-06 16:00 - 3D (Dubbing) •
2017-08-07 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-07 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-08 11:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-08 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-09 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-09 16:00 - 3D (Dubbing) •
2017-08-10 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-10 16:00 - 3D (Dubbing)
vv MAŁA WIELKA STOPA Produkcja: Belgia, Francja;
Gatunek: Anim., Komedia; Reżyseria: Ben Stassen, Jeremy Degruson
2017-08-11 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-11 13:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-11 16:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-12 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-12 13:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-12 16:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-13 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-13 13:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-13 16:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-14 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-14 13:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-14 16:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-15 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-15 13:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-15 16:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-16 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-16 13:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-16 16:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-17 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-17 13:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-17 16:00 - 2D (Dubbing)
vv GANG WIEWIÓRA 2 Produkcja: Kanada, USA, Korea Pd.;
Gatunek: Anim., Przygodowy, Komedia; Reżyseria: Cal Brunker
2017-08-18 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-18 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-19 11:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-19 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-20 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-20 16:00 - 3D (Dubbing) •
2017-08-21 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-21 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-22 11:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-22 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-23 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-23 16:00 - 3D (Dubbing) •
2017-08-24 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-24 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-25 11:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-25 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-26 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-26 16:00 - 3D (Dubbing) •
2017-08-27 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-27 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-28 11:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-28 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-29 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-29 16:00 - 3D (Dubbing) •
2017-08-30 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-08-30 16:00 - 3D (Dubbing) • 2017-08-31 11:00 - 2D (Dubbing) •
2017-08-31 16:00 - 3D (Dubbing)
vv MROCZNA WIEŻA Produkcja: USA; Gatunek: Fantasy, Horror, Reżyseria: Nikolaj Arcel
2017-08-11 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-11 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-12 18:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-12 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-13 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-13 20:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-14 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-14 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-15 18:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-15 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-16 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-16 20:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-17 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-17 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-18 18:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-18 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2016-08-19 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-19 20:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-20 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-20 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-21 18:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-21 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-22 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-22 20:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-23 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-23 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-08-24 18:00 - 2D (Napisy pl) •
2017-08-24 20:00 - 2D (Napisy pl)

• 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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"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
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ
GWARANCJĄ!!!
• BLACHY
• 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

