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Policja

SZCZENIĘTA W ŚMIETNIKU
Zawierciańscy policjanci ustalają 
świadków i okoliczności zdarzenia, 
do którego doszło w rejonie sza-
let miejskich przy ul. Kościuszki 
w Zawierciu. W dniu 17 sierpnia 
br. około godz. 18:00 w jednym 
ze śmietników ujawnione zostały 
dwie, żółte szczelnie zawiązane 
reklamówki, w środku których było 
łącznie dziewięć szczeniąt. 
Zgłaszająca próbowała ratować zwierzę-
ta. Niestety pomimo podjętych czynno-
ści, nie udało się ich ocalić. Jak wynika 
ze wstępnych ustaleń, w tej okolicy 
widziany był mężczyzna, który niósł żół-
tą reklamówkę z czerwonym napisem. 
Był to szczupły, 50-letni   mężczyzna 
o szpakowatych włosach. Ubrany był 
jaskrawo żółtą koszulkę i białe spodnie. 

Mundurowi będą sprawdzać wszelkie przekazane informacje.
Zgodnie z art. 35 Ustawy o Ochronie Zwierząt, za zabijanie lub uśmierca-
nie zwierząt grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 
wolności do lat 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu ze szczególnym 
okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Prosimy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje związane z tym 
zdarzeniem o kontakt z zawierciańskimi policjantami tel. (32) 67-38-200 lub 
z najbliższą jednostką policji pod numerami alarmowymi 112 i 997. Informa-
cje można również przekazać za pomocą poczty elektronicznej: dyzurny@
zawierce.ka.policja.gov.pl a także anonimowo za pomocą formularza-
"POWIADOM NAS" zamieszczonego na stronie internetowej  Komendy 
Powiatowej Policji w Zawierciu.

SPRZEDAŻ
WĘGLA 

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

tel. 728 122 613
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KOLEJNY INWESTOR W SAG

MODERNIZUJEMY I ROZBUDOWUJEMY 
RADIOWY SYSTEM ALARMOWANIA

Będą nowe miejsca pracy dla Naszych Mieszkańców! Zagospodarowanie 
inwestycyjne strefy aktywności gospodarczej jest w każdej gminie która 
taką posiada  procesem trudnym i wymagającym czasu. Dodatkowym 
elementem jest bardzo silna konkurencja pomiędzy miastami, które coraz 
silniej zabiegają o pozyskanie dla siebie nowych inwestorów a w ślad za 
tym nowych miejsc pracy. Mając to wszystko na uwadze tym bardziej 
cieszą nas takie wydarzenia jak opisane poniżej.

12 syren alarmowych – 8 elektrycznych i 4 elektroniczne, cztery 
miejskie centrale, możliwość nadawania komunikatów głosowych, to 
elementy, które składają się na Radiowy System Alarmowania Miasta.

29 sierpnia Prezydent Miasta 
Witold Grim podpisał akt nota-
rialny sprzedaży nieruchomości 
położonej w Strefie Aktywno-
ści Gospodarczej w Zawierciu. 
Nieruchomość składająca się z 4 
działek o łącznej powierzchni 
ponad 3,8 ha będzie siedzibą 
nowej fabryki o powierzchni 
blisko 14.000 m2. Inwestorem 
jest firma z kapitałem amery-
kańskim, która jest najwięk-
szym deweloperem powierzch-
ni przemysłowych w Polsce. 
Inwestycja realizowana będzie 
w modelu BTS (Build To 
Suit) co oznacza, że deweloper 
wybuduje obiekt produkcyjny 
pod długoterminowy najem. 
Z informacji jakie posiadamy 
najemcą będzie również firma 
z kapitałem amerykańskim, 
która planuje rozpocząć pro-
dukcję już w II kwartale 2018 
roku. Wg deklaracji najemcy 
w pierwszym etapie zatrud-
nienie wyniesie ok 100 osób 
a docelowo będzie oscylować 
wokół 200 miejsc pracy.
Nowa inwestycja jest potwier-
dzeniem skuteczności działań 
Miasta w obszarze rozwoju 
gospodarczego. Dobrze przy-
gotowane tereny inwestycyjne 
w Strefie Aktywności Gospo-

darczej oraz sprawna obsługa 
inwestora przyciągają do Stre-
fy nowych przedsiębiorców. 
Obecnie w SAG funkcjonują 
4 firmy o łącznej powierzchni 
produkcyjno-magazynowej 33 
tys. m2. Jeszcze w tym roku 
f irma VIRTU (14 tys. m2) 
uruchomi produkcję a kolejne 
4 nowe firmy: PANATTONI, 
OLMAR, BIACOLOR EURO 
SERWIS rozpoczną w 2017 
roku swoje inwestycje (20 tys. 
m2). Na zakup kolejnych 3 dzia-
łek czekają następni inwestorzy, 
którzy złożyli listy intencyjne. 
Jeszcze we wrześniu tego roku 
Miasto planuje rozstrzygnąć 
2 przetargi. Na zakup działki 

czeka również firma planująca 
uruchomienie działalności na 
terenie Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w SAG 
– tutaj przetarg zaplanowano 
na I kwartał 2018 roku. Spo-
dziewamy się, że do końca 2018 
roku w zawierciańskiej Strefie 
przybędzie ok. 250-300 nowych 
miejsc pracy.

 v zawiercie.eu

System umożliwia ostrzega-
nie i alarmowanie ludności 
za pomocą syren alarmowych 
uruchamianych, w zależności 
od potrzeb i skali zagrożenia, 
drogą radiową z centrali miej-
skiej zlokalizowanej w: Centrum 
Monitoringu i Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Miejskiego, 
z centrali w Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej, 
z centrali w Starostwie Powiato-
wym oraz z centrali wojewódz-
kiej, działającej w systemie alar-
mowania Wojewody Śląskiego.
W systemie funkcjonują syreny 
elektryczne oraz nowoczesne 
syreny elektroniczne umożliwia-
jące, oprócz emitowania sygna-
łów alarmowych, nadawanie 
komunikatów głosowych. Obec-
nie w systemie działa 12 syren 
alarmowych – 8 elektrycznych 
i 4 elektroniczne. Moderniza-
cja i rozbudowa systemu będzie 
kontynuowana w kolejnych 
latach, w szczególności poprzez 
wymianę przestarzałych syren 
elektrycznych na elektroniczne.
W ub.r. do systemu włączono, 
poprzez montaż radiowego urzą-
dzenia włączającego, elektryczną 
syrenę alarmową umiejscowioną 
na budynku remizy OSP w Bzo-
wie modernizując jednocześnie 
jej system antenowy. Zmoderni-
zowano również system anteno-

wy na remizie OSP w Żerkowi-
cach. W br. do systemu włączono 
elektryczną syrenę alarmową na 
budynku remizy OSP w Blano-
wicach, wraz z modernizacją jej 
systemu antenowego. Dokonano 

także zakupu i zamontowano 
syrenę elektroniczną na budyn-
ku komunalnym w dzielnicy 
Centrum.

 v zawiercie.eu

PROMOCJA GOSPODARCZA ZAWIERCIA

NOWE BILETY W ZKM

W ramach promocji gospodarczej Zawiercia odbyło się kolejne spotkanie z przed-
stawicielami Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej. Tym razem przedstawiciel 
Agencji Rozwoju Zawiercia zaprezentował ofertę inwestycyjną miasta w siedzibie 
biura w Warszawie. Podczas prezentacji rozmawiano o możliwościach inwestycji 
w Zawierciu, zachętach jakie miasto kieruje do potencjalnych inwestorów oraz 
o klimacie inwestycyjnym w mieście. 

Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, iż Od 1 września 2017 
r zmienią się bilety w naszej komunikacji. Zmiany mają na celu 
uproszczenie systemu biletów jednorazowych, dostosowanie ich 
do zmian w zakresie ulg przejazdowych i nowego rozkładu jazdy. 
Zmiany dotyczyć też będą biletów okresowych.

Dyrektor ARZ Wojciech Dzią-
bek zaprezentował ofertę Strefy 
Aktywności Gospodarczej, w tym 
zachęty jakie oferuje Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
deklarując gotowość organizacji 
wizyt studyjnych dla potencjalnych 
przedsiębiorców z Tajpej. Dyrektor 
Taiwan Trade Center zaprezento-
wała z kolei możliwości prezentacji 
na wystawach branżowych w Taj-
wanie, zachęcając zawierciańskie 
firmy do podjęcia takiej współ-
pracy. To już drugie spotkanie 
z tajwańskim biurem. Pierwsze 
miało miejsce w Zawierciu 21 
kwietnia gdzie przedstawiciel Biu-
ra Gospodarczego i Kulturalnego 
Tajpej w Polsce Henry M. J. Chen 
oraz prof. Yeh - Shin Chu wraz 
z posłem Waldemarem Andzelem 
i senatorem Arkadiuszem Gra-
bowskim spotkali się z prezyden-
tem Witoldem Grimem w Agencji 
Rozwoju Zawiercia. Rozmawiano 
wówczas o możliwości nawiązania 
współpracy. Jak podkreśla Prezy-
dent Miasta Witold Grim takie 
relacje należy pielęgnować i kon-
sekwentnie zachęcać potencjalnych 
inwestorów do podjęcia współpra-
cy z Zawierciem. Drugie spotka-
nie potwierdza taka wolę i chęć 
z obu stron. Należy mieć nadzieję, 
że kolejne spotkania zaowocują 
nawiązaniem bezpośrednich relacji 
biznesowych z tą częścią Republiki 
Chińskiej.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrek-
tor biura prof. Yen-shin Chu, 
Sekretarz Handlowy biura Joann 
Chen, dyrektor Taiwan Trade 

Center Jasmine Teng oraz Dyrek-
tor Agencji Rozwoju Zawiercia 
Wojciech Dziąbek.

 v zawiercie.eu

Najważniejszą zmianą 
jest to, że każdy bilet 
jednorazowy będzie bile-
tem czasowym. Bilet na 
jedną gminę w cenie 3 
złotych (1,5 zł bilet ulgo-
wy) będzie ważny przez 
60 minut od skasowania. 
Będzie zatem umożli-
wiał podróż trwającą 
nie dłużej niż 60 minut 
nawet kilkoma autobu-
sami, zatem będziemy 
mogli się przesiąść bez 
konieczności zakupienia 
drugiego biletu.
Po d o b n i e  b ę d z i e 
z dot ychczasow ym 
biletem obowiązują-
cym na dwie gminy. 
Jego cena pozostaje bez 
zmian, czyli kosztuje 
3,60 zł (ulgowy 1,8 zł) 
ale będzie ważny dłużej, 
bo 120 minut. Co więcej 
będzie on ważny już na całej 
naszej sieci.
Wprowadzamy nowy bilet, cało-
dniowy, ważny od chwili skaso-
wania do godziny 24 tego samego 
dnia. Bilet zastąpi dotychczaso-
wy bilet 3 godzinny.
System biletowy ulegnie uprosz-
czeniu. Decyzją Rady Miejskiej 
zrównana została wysokość 

tzw. ulgi gminnej i ustawowej 
i w obu przypadkach wynosić 
ona będzie 50%.
Kolejną zmianą jest likwida-
cja biletów ważnych na terenie 
trzech gmin. W cenie 3,6 (ulgo-
wy 1,8 zł) możemy podróżować 
wszystkimi liniami.
Jeśli chodzi o bilety okreso-
we odchodzimy od sztywnego 
przywiązania ich do konkretnego 

miesiąca kalendarzo-
wego. Wprowadzamy 
bilety 30 dniowe, 90 
dniowe, 14 dniowe i 7 
dniowe. Będą one waż-
ne od konkretnego dnia 
a nie tak jak dotych-
czas od pierwszego 
dnia miesiąca kalen-
darzowego. Pamiętaj-
my, że kupując bilet 
okresowy, nabywamy 
prawo do przejazdów 
znacznie tańszych niż 
korzystając z biletów 
jednorazowych, a oso-
by mające uprawnienia 
do ulg mogą nabywać 
bilety okresowe także 
ze zniżką. Zlikwido-
waliśmy bilety na trzy 
gminy, w sprzedaży 
będziemy mieć bilet 
na jedną gminę lub na 
całą sieć.

Ponieważ istotnych zmian jest 
dość dużo zdecydowaliśmy się 
także na zmianę grafiki biletów. 
Mamy nadzieję, że nowe wzory 
spotkają się z Państwa zadowo-
leniem. Bilety będą lepiej zabez-
pieczone, bowiem będą posiadać 
obok dotychczas stosowanych 
zabezpieczeń także hologram.

 v zawiercie.eu

Informacje
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

• Ogrodzenia  • Gabiony • Bramy • Automatyka • 
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

PRODUCENT WYROBÓW Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm 
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
   poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesneMOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
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TA
NI
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!WSZYSTKO Z DREWNA"U GÓRALA"

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!

OGROMNY WYBÓR 
I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz.U.2016.1713 t.j. z dnia 2016.10.17 
z późn. zm.) [dalej: kpw] przewiduje tzw. 
postępowanie mandatowe. Rozstrzy-
gnięcia w takim postępowaniu zapadają 
w drodze mandatów karnych. Postępo-
wanie to prowadzi Policja, a inne organy 
w wypadkach wskazanych w szczegól-
nych przepisach. W postępowaniu 
mandatowym można nałożyć grzywnę 
w wysokości do 500 zł, a w przypad-
ku zbiegu przepisów ustawy do 1000 
zł. Powyższe uregulowanie dotyczy 
popularniejszych przypadków wykro-
czeń w tym trybie. W drodze mandatu 
karnego nie nakłada się jednak grzywny 
za wykroczenia, za które należałoby 
orzec środek karny. 
Funkcjonariusz nakładający grzywnę 
w drodze mandatu karnego obowią-
zany jest określić jej wysokość, rodzaj 
i charakter wykroczenia i jego kwali-
fikację prawną oraz poinformować nas 
o prawie odmowy przyjęcia mandatu 
karnego i o skutkach prawnych takiej 
odmowy. Funkcjonariusz wypisuje nam 
samokopiujący bloczek składający się 
z 5 odcinków, który również zawiera 
ww. pouczenie. Mandat może zostać 
również wygenerowany z systemu tele-
informatycznego. Ponadto, funkcjona-
riusz wpisuje swój numer służbowy, a na 
nasze żądanie jest obowiązany okazać 
dokument uprawniający go do nałożenia 
grzywny w drodze mandatu karnego.
Pamiętajmy że odmowa przyjęcia man-
datu to nasze prawo określone w ustawie. 

Musimy jednak z niego skorzystać zanim 
mandat stanie się prawomocny czyli jesz-
cze przed jego przyjęciem, a mówiąc 
ściślej i językiem ustawy – przed pokwi-
towaniem jego odbioru (w przypadku 
mandatu gotówkowego i kredytowanego) 
albo przed jego opłaceniem (w przypadku 
tzw. mandatu zaocznego).
W razie odmowy przyjęcia mandatu kar-
nego lub nieuiszczenia w wyznaczonym 
terminie grzywny nałożonej mandatem 
zaocznym, organ, którego funkcjona-
riusz nałożył grzywnę, występuje do Sądu 
z wnioskiem o ukaranie. We wniosku 
tym funkcjonariusz musi zaznaczyć, że 
odmówiliśmy przyjęcia mandatu albo nie 
uiściliśmy grzywny nałożonej mandatem 
zaocznym, a w miarę możności winien 
również podać przyczyny naszej odmowy.
Pamiętajmy, że funkcjonariusz upraw-
niony do nakładania grzywny w drodze 
mandatu karnego może ją nałożyć jedy-
nie, gdy: po pierwsze schwytano sprawcę 
wykroczenia na gorącym uczynku lub 
bezpośrednio po popełnieniu wykrocze-
nia. W takim wypadku jednak nałożenie 
grzywny w drodze mandatu musi nastą-
pić w terminie14 dni od daty ujawnienia 
czynu. Po drugie możliwość taka istnieje 
tylko jeżeli funkcjonariusz stwierdzi 
popełnienie wykroczenia naocznie pod 
nieobecność sprawcy, a nie zachodzi 
wątpliwość co do sprawcy czynu. Tutaj 
funkcjonariusza wiąże termin 90 dni. 
Po trzecie wreszcie – jeżeli stwierdzi 
popełnienie wykroczenia za pomocą 
przyrządu kontrolno-pomiarowego lub 
urządzenia rejestrującego, a sprawca nie 

został schwytany na gorącym uczynku 
lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi 
wątpliwość co do sprawcy. Czas na nało-
żenie mandatu w tym ostatnim przypad-
ku to 180 dni od daty ujawnienia czynu.
Tym którzy dobrnęli do końca artykułu 
gratuluję wytrwałości i wskażę na jesz-
cze jedną możliwość. Otóż mało która 
osoba bez wykształcenia prawniczego 
wie, że zgodnie z art. 101 kpw, nawet 
prawomocny mandat karny (a zatem 
przyjęty, a również i opłacony) podlega 
niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę 
nałożono za czyn niebędący czynem 
zabronionym jako wykroczenie albo na 
osobę, która popełniła czyn zabronio-
ny przed ukończeniem 17 lat, albo gdy 
ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia 
wykroczenia np. z przyczyn popełnienia 
czynu w stanie wyższej konieczności. 
Mandat podlega również uchyleniu 
w przypadku przekroczenia terminów 
na jego nałożenie o których pisałem 
nieco wyżej.
Uwaga: uchylenie następuje na nasz 
wniosek ale na który mamy jedynie 7 
dni od uprawomocnienia się mandatu 
– musimy zatem działać bardzo szybko. 
Wystąpienie  do  Sądu  o  uchylenie  
mandatu nie zwalnia nas co prawda 
z obowiązku terminowego uiszczenia 
nałożonej grzywny, natomiast w przy-
padku skutecznego uchylenia mandatu 
Sąd nakazuje danemu podmiotowi zwrot 
uiszczonej przez nas kwoty.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 

„MIAŁEM PECHA” 
 - CZYLI  SŁAWETNY MANDAT KARNY

Kogo z nas nie spotkał chociaż raz ten przykry obowiązek? Siedzimy w radio-
wozie a funkcjonariusz wypisuje nam „bloczek”. Jakie mamy możliwości i co 
dalej? Trzeba nam szybko podjąć decyzję dotyczącą tego czy przyjmujemy 
mandat czy też szukamy sprawiedliwości w Sądzie.

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

Osoba, która nie spełniła obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia obo-
wiązkowego zgodnie z warunkami 
tego ubezpieczenia, musi wnieść 
opłatę karną, co regulują przepisy 
ustawy z dnia 22 maja 2003 roku 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 2060, 1948, z 2017 
r. poz. 1089).
W przypadku komunikacyjnego 
ubezpieczenia OC, wysokość opła-
ty karnej zależna jest od liczby dni, 
przez które posiadacz pojazdu pozo-
stawał bez ochrony ubezpieczenio-
wej oraz od rodzaju tego pojazdu. 
Wysokość opłaty karnej za brak 
OC komunikacyjnego w przypadku 
samochodów osobowych jest to rów-
nowartość 2- krotności  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, samocho-
dów ciężarowych, ciągników samo-
chodowych i autobusów – równo-
wartość 3- krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, natomiast 
w przypadku pozostałych pojazdów 
(np. motocykli czy motorowerów) 
– równowartość 1/3 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.
Odnośnie okresu pozostawania bez 
ochrony ubezpieczeniowej w danym 
roku kalendarzowym opłata karna 
wynosi do 3 dni – 20% pełnej opłaty 
karnej, od 4 do 14 dni – 50% pełnej 

opłaty karnej, a powyżej 14 dni – 
100% opłaty karnej. 
Opłaty karne nie są naliczane przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwaran-
cyjny – zarówno ich wysokość, jak 
i tryb nakładania i dochodzenia są 
ściśle określone przez przepisy usta-
wy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych, UFG i PBUK i z tego względu 
nie mogą podlegać negocjacjom.
Należy wiedzieć, że kara jest nakła-
dana jedynie za okres, w którym nie 
było ubezpieczenia w roku prze-
prowadzenia kontroli. Zatem jeżeli 
kierowca nie miał polisy od kilku lat 
to w wyniku kontroli UFG otrzy-
ma jedynie karę za brak OC w roku 
kontroli.
Jeżeli na wezwanie Funduszu posia-
dacz pojazdu udowodni, że we wska-
zanym okresie zawarte przez niego 
ubezpieczenie OC było ważne, lub 
nie podlegał on takiemu obowiązko-
wi, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwa-
rancyjny odstąpi od dochodzenia 
opłaty. Natomiast jeżeli na wezwa-
nie Funduszu posiadacz pojazdu nie 
okaże żądanych dokumentów lub nie 
uiści opłaty, dalsza windykacja będzie 
prowadzona w trybie egzekucyjnym 
przez urząd skarbowy w jego miejscu 
pobytu. 
W sytuacji gdy posiadacz pojazdu 
kwestionuje zasadność dochodzenia 
opłaty karnej w trybie egzekucyjnym, 
przysługuje mu prawo wniesienia 

zarzutów do Zarządu Funduszu, 
za pośrednictwem prowadzącego 
postępowanie egzekucyjne naczel-
nika urzędu skarbowego. Z kolei na 
postanowienie wydane przez Zarząd 
Funduszu można złożyć zażalenie do 
Rady Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Postanowienie Rady 
Funduszu jest ostateczne.
Zgodnie z art. 94 ustawy o ubezpie-
czeniach obowiązkowych, w uza-
sadnionych przypadkach, kierując 
się przede wszystkim wyjątkowo 
trudną sytuacją materialną i mająt-
kową zobowiązanego, jak również 
jego sytuacją życiową, Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny może 
umorzyć opłatę w całości lub w części 
albo udzielić ulgi w jej spłacie.
Konieczne jest jednak złożenie odpo-
wiedniego wniosku wraz z obszer-
nym uzasadnieniem oraz rzetelnym 
udokumentowaniem trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej. 
Podstawy do umorzenia opłaty lub 
zastosowania ulgi w jej spłacie każ-
dorazowo podlegają ocenie UFG na 
podstawie Regulaminu umarzania 
wierzytelności Funduszu z tytułu 
opłat, odstępowania od dochodze-
nia zwrotów wypłaconych świadczeń 
i poniesionych kosztów (roszczeń 
regresowych) oraz udzielania ulg 
w ich spłacie.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

KARA ZA BRAK OC
Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, musi wnieść 
opłatę karną, co regulują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 2060, 1948, z 2017 r. poz. 1089).

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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KOLORLOVE ŁAZY DLA OLIWIERA
Jak co roku wszyscy aktywni sportowo i zarazem pełni optymizmu mieszkań-
cy Gminy Łazy i okolic wzięli udział w akcji KolorLOVE Łazy, która odbyła się 
nad Zalewem Mitręga. W tym roku jednak w Łazach nie chodziło tylko o sport 
i posypywanie się na mecie kolorowym proszkiem holi.
Tegoroczne KolorLOVE Łazy to 
także podsumowanie ogólnopol-
skiej akcji charytatywnej „Koro-
na dla Oliwiera”, która ma pomóc 
niepełnosprawnemu chłopcu 
w kupnie profesjonalnych protez 
i rehabilitacji.
„Podczas imprezy w Łazach pod-
sumowaliśmy szeroko nagłośnioną 
w mediach akcję Tomka Świder-
skiego, który postanowił zdobyć 
Koronę Gór Polski i w ten sposób 
pomocy chłopczykowi” – pod-
kreśla Grzegorz Piłka, dyrektor 
MOK Łazy.
Podczas akcji KolorLOVE Łazy 
uczestnicy sportowej impre-
zy hojnie wsparli charytatywne 
wydarzenie organizowane przez 
Gminę Łazy, MOK Łazy oraz Park 
Wodny „JURA” przekazując dat-
ki do puszki zamiast wpisowego 
w zawodach rowerowych, biego-
wych i nordic walking.
Oprócz wyruszenia na trasy na 
uczestników czekało moc atrak-
cji. Nad Zalewem Mitręga odbył 
się zlot samochodów tuningowych, 
pokaz pracy Policji, na chętnych 
czekała motorówka WOPR 
Zawiercie, odbył się turniej 
boule, strzelectwo i łucznictwo. 
Punktem kulminacyjnym imprezy 
była charytatywna licytacja, którą 
rozpoczęli siatkarze Aluron Vir-
tu Warta Zawiercie przekazując 
dla Oliwiera piłkę z autografa-
mi. Najbardziej wytrwali mogli 
wylicytować wejściówki m.in. do 
term w Szaf larach, na Wawel, 
Kopalni Soli w Wieliczce, PGE 

Moc Gigantów w Bełchatowie, 
Parków w Inwałdzie, ZOO w Cho-
rzowie oraz autografy, zaprosze-
nia, vouchery, płyty, książki i inne 
cudowne rzeczy ufundowane przez 
darczyńców. Konto Oliwiera Pelo-
na zasiliła kwota prawie 5 tys. zł.
Oprócz atrakcji nad Zalewem 
Miejskim Mitręga nie zabrakło 
także dobrego jedzenia i muzyki. 
Zawody sportowe zakończył oczy-
wiście kolorowy, optymistyczny 
akcent – proszek holi, którym na 
mecie obsypani zostali wszyscy 
startujący. Imprezę poprowadzili: 
Marcin Janus i Grzegorz Piłka.
Organizatorami imprezy są m.in. 
Urząd Miasta Łazy, Park Wodny 
Jura w Łazach, MOK Łazy.
KOLORLOVE Łazy wsparli:
•	 Firma Vitru
•	 Klub Sportowy Aluron Virtu 

Warta Zawiercie
•	 Inwałd Park 
•	 PGE Giganty Mocy MCK 

Bełchatów

•	 Zamek Królewski na Wawelu
•	 ZOO w Chorzowie
•	 Park Rozrywki Zatorland
•	 Termy w Szaflarach
•	 Cinema City
•	 Studio Filmów Rysunkowych 

w Biesku – Białej
•	 Kopalnia Soli „Wieliczka”
•	 Stowarzyszenie Oficjalny Fan 

Club Zespołu DŻEM "Skazani 
na Bluesa"

•	 Zespół Luxtorpeda
•	 Gitarzysta bluesowy Grzegorz 

Kapołka
•	 Hotel Fajkier w Lgocie Murowanej
•	 Park rozrywki w Ogrodzieńcu
•	 WOPR Zawiercie
•	 Pogranicze Paintball Team 

w Porębie
•	 PTTK Łazy
•	 Firma Kwiaty i Blask
•	 Firma Choco
•	 Klub Strzelectwa Pneumatycz-

nego JURA

 v nowe.lazy.pl

CHOCHOŁY PO RAZ KOLEJNY Z WIZYTĄ W SKARŻYCACH

DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY W SKARŻYCACH

Obchody Święta Polskiego Chochoła stały się w Zawierciu-Skarżycach prawdziwą tradycją. 
Nie mogło być inaczej również w tym roku. W sobotę 12 sierpnia Prezydent Miasta Zawiercie 
Witold Grim oficjalnie otworzył w Skarżycach Święto Polskiego Chochoła.

Po raz kolejny w Zawierciańskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się piękna a zarazem 
wzruszająca uroczystość. Diamentowe i Złote gody czyli 60 i 50 lat wspólnego pożycia 
małżeńskiego obchodziło 10 par.

Organizatorem tego ważnego dla 
Mieszkańców wydarzenia była 
Jurajska Organizacja Turystyczna 
a zadanie było wspófinansowane 
z budżetu Gminy Zawiercie. Pre-
zydent podkreślił wagę regionalnej 
tradycji, opartej na pracy i zaan-
gażowaniu w sprawy lokalnej spo-
łeczności. Podziękował wszystkim 
organizatorom imprezy, zwracając 
uwagę na trud jaki niesie za sobą 
przygotowanie takiego święta.
Prezydent przywitał również przy-
byłych na uroczystości gości w tym 
Radnych Rady Miasta Zawiercie 
Michała Myszkowskiego, Pawła 
Domagałę. Mariusza Golenię oraz 
Edmunda Kłóska oraz Radną Rady 
Powiatu Zawierciańskiego Beatę 
Chawułę. Serdeczne podziękowa-
nia skierował również do Sołtys 
Skarżyc Justyny Wesołowskiej za 

pomocy przy organizacji tego wyda-
rzenia. Organizatorzy przygotowali 
bardzo wiele rozmaitych atrakcji - 
słowem było coś dla ciała i coś dla 
ducha. Przybyłych na imprezę gości 
bawiła Kapela Janicek oraz Zespół 
Projekt. Wspaniale zaprezentowała 
się Szlachta Skarżycka. Na zakoń-
czenie imprezy można było jeszcze 
potańczyć przy muzyce DJa.  Dla 
najmłodszych przygotowano anima-
cje dla dzieci, warsztaty kulinarne, 
dmuchańce, można było też poska-
kać na specjalnych trampolinach. Nie 
zabrakło regionalnej kuchni, a skoro 
już o przysmakach mowa to prawdzi-
wą gwiazdą okazało się specjalnie na 
tą uroczystość przygotowane leczo, 
zwane potocznie Przysmakiem Cho-
choła,  które niestety do wieczora 
nie doczekało – było po prostu za 
dobre. Organizatorzy już zapraszają 

za rok na kolejne chochole święto. 
Wszystkim przybyłym jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy!

 v zawiercie.eu

Z tej oto okazji małżonkowie otrzy-
mali pamiątkowe medale, kwiaty 
oraz drobne upominki. Kierownik 
USC Pani Jolanta Bujak gratulując 
Jubilatom wskazała na wagę i  wielo-
wymiarowość słowa miłość, które to 
słowo jest wspólnym mianownikiem 
dla przybyłych na uroczystość dia-
mentowej i złotych par. W imieniu 
Prezydenta Miasta Zawiercia Witol-
da Grima życzenia złożył Wice-
prezydent Łukasz Konarski, który 
podkreślał wartość, jaką jest rodzina 
oraz długoletnie zgodne pożycie. 
Uroczystości jubileuszy cieszą się 
coraz większym uznaniem wśród 
naszych par z długoletnim stażem 
małżeńskim. Wypracowana przez 

USC ciekawa formuła, której 
towarzyszy bogata oprawa 
w tym artystyczna znajdują 
uznanie wśród naszych Miesz-
kańców. Z całą pewnością kli-
matyczne wnętrza niegdysiej-
szego „pałacu ślubów” będą 
gościć niejedną parę, która 
przeżyła z sobą niemal całe 
długie życie. Jeszcze raz wszyst-
kim naszym Jubilatom serdecznie 
gratulujemy. Miasto jest dumne, 
iż jesteście z nami. Wyrazy uzna-
nia i szacunku składamy Państwu: 
Zenonie i  Adamowi Jurczyńskim 
– 60 lat razem, diamentowa para 
oraz złotym parom, 50 lat razem 
– Państwu Zofii i Jerzemu Dziedzi-

com, Jadwidze i Romanowi Gąsow-
skim, Mirosławie i Wojciechowi 
Chudzickim, Krystynie i Karolowi 
Łagiewkom, Halinie i Bogusławo-
wi Olender, Marii i Mieczysławowi 
Pająk, Halinie i Zdzisławowi Pisz-
czel, Józefie i Walerianowi Szlachta, 
Henryce i Andrzejowi Zamorom, 
Zofii i Zbigniewowi Zaporowskim.

 v zawiercie.eu
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GDZIE NA WEEKEND????
MODLNICA I TOMASZOWICE

W poprzednim numerze Gwarka zachęcaliśmy do odwiedzenia zamku 
w Korzkwi. Dziś proponujemy zwiedzanie pobliskich dworów w Modlnicy 
i Tomaszowicach. 
Obecny wygląd obiekt w Modlni-
cy zawdzięcza rodzinie Konopków, 
która odkupiwszy go od poprzed-
nich właścicieli na fundamentach 
starego postawiła nowy w stylu kla-
sycystycznym.  Pierwsze wzmianki 
o obronnej budowli pochodzą z XV 
wieku, było to najprawdopodobniej 
rycerskie fortalicjum obronne, w XVI 
wieku przemianowane przez rodzinę 
Salomonów w renesansowy pałac. 
W kolejnych latach wielokrotnie 
zmieniał właścicieli, dopiero po przej-
ściu w ręce Konopków w 1782 roku na 
dłużej (do II wojny światowej) pozo-
stał pod jednym panowaniem. Rodzi-
na Konopków zburzyła szpital dla 
ubogich, który w tym miejscu ufun-
dował poprzedni właściciel i postawili 
dwór w stylu klasycystycznym, z nie-
wielkimi poprawkami jego kształt 
przetrwał do dziś. Z poprzednich 
budowli zachowały się: po renesan-
sowym dworze Salomonów mur od 
strony wschodniej wraz z niewielką 
basztą. Dawna attyka przykryta jest 
obecnie niewielkim daszkiem. Od 
wewnętrznej strony mur osłania inte-
resujące, półkoliste krużganki, ota-
czające dawny dziedzińczyk. Mur jest 
otynkowany, a jego przedłużeniem 
(bez tynku) jest długi mur obwodowy, 
pozostały po XV-wiecznej budowli. 
Obecnie znajduje się tam Ośrodek 
Recepcyjno-Konferencyjny Rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Dwór 
stanowi doskonały przykład polskiej 
rezydencji szlacheckiej, dodatkowo 
wyposażony jest w sprzęty nawią-
zujące do tych jakie znajdowały się 
w szlacheckich domach XVIII i XIX 
wieku. Wokół rozciąga się dobrze 
zachowany ogród włoski przechodzą-

cy w swobodny park krajobrazowy. 
Będąc w tym miejscu warto wejść 
do znajdującego się po drugiej stronie 
drogi XVI wiecznego drewnianego 
Kościoła Jako jedna z nielicznych 
świątyń z tego okresu posiada on 
poprzeczną nawę tzw. Transept, 
wewnątrz znajdują się nagrobki 
dawnych właścicieli dworu.
W Tomaszowicach znajduje się 
natomiast zespół dworsko – parko-
wy z XIX wieku. Cały obiekt wraz 
z zabudowaniami folwarcznymi został 
zaadaptowany na potrzeby hotelu 
i krakowskiego centrum konferen-
cyjnego. Budowniczym tego obiektu 
był prawdopodobnie na początku XIX 
wieku Roman Konopka. Dobra pozo-
stawały w rękach tej rodziny do 1936 
roku. W wyniku działalności Konopki 
całe założenie przybrało postać popu-
larnego wówczas ogrodu włoskiego, 
z centralnie ulokowanym budynkiem, 
kwaterowym ogrodem użytkowym, 
otaczającym podjazd, z biegiem czasu 
stworzono tam również sad, ogród 

stawał się bardziej swobodny, tworząc 
salon parkowy otoczony drzewami. 
Wszystko wyglądało pięknie i szla-
checko dopóki wszystko nie przeszło 
w ręce Skarbu Państwa. Utworzony 
tam PGR przyczynił się do dewastacji 
całego założenia. Niegdyś pieczołowi-
cie pielęgnowany ogród i park zostały 
zniszczone przez ciężkie maszyny, 
powstanie nowych zabudowań gospo-
darczych, chlewni itd. cóż nic nowe-
go, wszystkie majątki które przeszły 
w ręce powojennych władz spotkał ten 
sam los, jak nie PGR to domy dziecka, 
poprawcze i inne w końcu niszczone 
tak że nic po nich prawie nie zostało. 
Tomaszowice miały o tyle szczęście, 
że zostały odzyskane przez dawnych 
właścicieli i odsprzedane obecnemu, 
który przywrócił rezydencji dawną 
świetność. 
Zarówno Modlnica jak Tomaszowi-
ce warte są polecenia ze względu na 
swoje piękno i tajemniczą atmosferę 
jaka tam panuje.

32-310 Klucze

 ul. Boleslawska 53A
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www.lawendowy-dworek.pl
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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 samochodowychO
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KĄCIK KULINARNY

Przygotowanie takiej salsy zajmie nam tak naprawdę 
może 15 minut, najdłużej zejdzie nam na obieraniu 
i krojeniu ananasa, ale powiem Wam, że warto. Ja 
jestem w tej salsie zakochana.
Jeszcze jedno - w zależności jak grubo pokroimy 
ananasa, uzyskamy inny smak, inną konsystencję 
dania – warto znaleźć swoje ulubione połączenie.

Salsa z ananasem i kolendrą
•	 1/2	ananasa
•	 pęczek	kolendry
•	 1/2	limonki
•	 1/	2	małej	ostrej	papryczki	chili
Ja kupiłam od razu pół ananasa, dobrze go obwą-
chać w sklepie, żeby wiedzieć czy jest odpowiednio 
dojrzały.  Jeśli obwąchując go nie poczujemy nic – to 
jeszcze mu chwilę do dojrzałości brakuje, jeśli będzie 
kwaśno – to już jest przejrzały i zaczyna się psuć, 
jeśli będzie pachnieć tak że ślinianki zaczną nam 
pracować, czyli pysznie i słodko, jest ok. Bierzemy:)
Ananasa położyłam na desce do krojenia i małym 
nożem odcięłam miąższ i pokroiłam na mniejsze 
kawałki. Przełożyłam do miski. Uwaga na twardy 
trzon ananasa... jego niestety wyrzucamy, jest bardzo 
twardy i niesmaczny.
Kolendrę wraz z młodymi łodyżkami (ale tylko mięk-
szą ich częścią) pokroiłam nożem w miarę drobno, 
ale tak, żeby z nich nie zrobić miazgi, przełożyłam 
do miski z ananasem. Sok z limonki wycisnęłam 
do miski, papryczkę pokroiłam drobno. Wszystkie 

składniki razem wymieszałam. Przełożyłam zawar-
tość miski do ananasa, zakryłam folią spożywczą 
i wstawiłam do lodówki na 30 minut.
Salsę z ananasem i kolendrą podałam do mięs  z grilla, 
była to pyszna kombinacja.

Szukasz czegoś smacznego, odświeżającego, innego smaku? Oj, to polecam tę 
salsę, którą możemy też uznać za sałatkę :) Salsa z ananasem i kolendrą, to zde-
cydowanie moje smaki. Uwielbiam smak słodkiego ananasa, uwielbiam kolendrę, 
uwielbiam smak chili, a jak wymieszamy wszystkie składniki z sokiem z limonki to 
wychodzi pyszny odświeżający smak, ze wspaniałym aromatem. 

SALSA Z ANANASEM  
I KOLENDRĄ

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

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

Informacje
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PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE

ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ •  
• MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO 
   ORAZ ELEKTRONARZĘDZI
• USŁUGI MINIKOPARKĄ 
• PRODUKCJA PRZEWODÓW:
   hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych, gazowych 

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych 
• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH 
   I WARSZAWSKICH

WIKBUD
Zawiercie - Pomożyce
ul. Pomrożycka 41 A

tel.: 32 672 24 01 • 662 049 056

SKUTECZNA REKLAMA 


698 805 242

DLA TWOJEGO BIZNESU !

20 tysięcy

 DARMOWYCH GAZET

DARMOWY PROJEKT GRAFICZNY 

OD 50 PLN!

SPRAWDŹ NAS!
ATRAKCYJNECENY

I RABATY

 gwarekzawiercianski@wp.pl 

POLICJA

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

TYMCZASOWY ARESZT DLA SPRAWCY WYPADKU W ZDOWIE
28.08.2017 r. Zawiercie. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 28-latek, który 
w minioną sobotę doprowadził do tragicznego wypadku drogowego. Sprawca 
zdarzenia usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i kie-
rowania w stanie nietrzeźwości. Zatrzymany mężczyzna nie posiadał też uprawnień 
do kierowania pojazdami. Myszkowski sąd na wniosek prokuratury, podjął decyzję 
o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu teraz do 12 lat więzienia.
Do wypadku drogowego doszło w sobotę około godz 14.00 na ul. Piaskowej w Zdowie. Fiatem 
Uno jechało pięciu mieszkańców gminy Włodowice. Na prostym odcinku drogi pojazd zjechał 
na pobocze i uderzył w drzewo. Roztrzaskana osobówka wylądowała na dachu. Zakleszczonych 
pasażerów uwolnili strażacy. Niestety 55-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Do szpitala 
z  obrażeniami ciała trafił 19-letni pasażer. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwaj 
pozostali mężczyźni w wieku 52 i 38 lat zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Wcześniej 
zostali przebadani przez lekarza. Wszyscy pasażerowie byli nietrzeźwi, mieli w organizmie prawie po 3 promile alkoholu. Przeprowadzone przez poli-
cjantów badanie wykazało, że 28-latek w chwili wypadku miał w organizmie ponad 3,3 promila alkoholu. Ponadto nie posiadał uprawnień do kierowania 
pojazdami. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, na wniosek policjantów i prokuratora, myszkowski sąd zdecydował o tymczasowym 
aresztowaniu podejrzanego. Sprawcy wypadku grozi 12 lat pozbawienia wolności.

TRAGICZNY WYPADEK W OGRODZIEŃCU
23.08.2017 r. Ogrodzieniec. Zawierciańscy policjanci ustalają przyczyny i okoliczności 
śmiertelnego wypadku, do którego doszło w Ogrodzieńcu. Na prostym odcinku drogi 
55-letni kierowca dostawczego fiata uderzy drzewo, słup, ogrodzenie, a następnie 
dachował. Niestety mężczyzna poniósł śmierć.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło około godz. 3:50 na ul. Olkuskiej w Ogrodzieńcu. Jak 
wynika ze wstępnych ustaleń drogówki, kierujący dostawczym fiatem ducato najechał na studzienkę 
kanalizacyjną, a następnie stracił panowanie nad pojazdem. Rozpędzony pojazd uderzył w drzewo, 
słup telefoniczny i ogrodzenie posesji. W czasie dachowania kierowca wypadł z kabiny i został przy-
gnieciony przez samochód. Wyciągnęli go strażacy podczas akcji ratunkowej. Niestety, 55-letniego 
mieszkańca powiatu olkuskiego nie udało się uratować.  Policjanci zabezpieczyli do dalszych badań 
uszkodzony samochód oraz właz studzienki kanalizacyjnej. Utrudnienia na drodze wojewódzkiej 
trwały kilka godzin. Teraz śledczy ustalają okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
Policjanci apelują o ostrożną i rozważną jazdę!

WPADLI OSZUŚCI PODSZYWAJĄCY SIĘ POD POLICJANTÓW
Dzięki współpracy bydgoskich i śląskich stróżów prawa, nie unikną odpowiedzialności 
oszuści podszywający się pod policjantów. Złodzieje wpadli na gorącym uczynku, 
kiedy w Bydgoszczy próbowali oszukać kolejną osobę. Szybko okazało się, że ci 
sami przestępcy wyłudzili także w podobny sposób blisko 50 tys. zł od 65-letniej 
mieszkanki Zawiercia. W połączeniu obu spraw pomogło opublikowanie w mediach 
wizerunku oszustki, która przejęła zostawione w koszu na śmieci pieniądze. 25-latka 
i jej o 2 lata starszy wspólnik zostali już tymczasowo aresztowani.
Na Śląsku oszuści dali sobie znać w pierwszej połowie lipca. Na telefon stacjonarny starszej 
mieszkanki Zawiercia zadzwonił wówczas mężczyzna podający się za funkcjonariusza CBŚP. 
Poprosił on o pomoc w zatrzymaniu przestępców, podkreślając, że sprawa jest bardzo ważna 
i tajna. Mężczyzna twierdził, że kasjerki w banku mogą współpracować z oszustami, dlatego żądał 
całkowitej dyskrecji. W czasie rozmowy, by do końca uśpić czujność 65-latki, zaproponował, aby 
wybrała nr 997 i potwierdziła jego wersję. Po przekierowaniu połączenia do wspólnika, kobieta uwierzyła w zapewnienia oszusta. Chcąc pomóc w rozbiciu 
grupy przestępczej, wybrała z banków 49 tysięcy złotych i zgodnie z zaleceniami telefonicznego rozmówcy, wrzuciła je do wskazanego kosza na śmieci 
Przestępcy ponownie próbowali oszukać w podobny sposób kolejną osobę. Jako że najczęściej działają na dużych obszarach i szukają swoich ofiar 
w różnych miastach, tym razem zadzwonili do 71-letniej mieszkanki województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatecznie jednak kobieta nie dała się 
oszukać i powiadomiła o wszystkim bydgoskich stróżów prawa. Oszuści wpadli w policyjną zasadzkę. 25-latka i jej o 2 lata starszy wspólnik zostali już 
tymczasowo aresztowani. Policjanci szybko połączyli ze sobą obie sprawy. Niewykluczone jednak, że pokrzywdzonych oszustwem było więcej i zarzuty, 
które usłyszeli zatrzymani, zostaną rozszerzone.
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie w sprawę. Po publikacji wizerunku oszustki w mediach, do policjantów docierały liczne sygnały, które na 
bieżąco były sprawdzane.

NIELEGALNE PAPIEROSY
Policjanci z Komisariatu Policji w Szczekocinach ujawnili i zabezpieczyli papierosy bez pol-
skich znaków akcyzy.
Policjanci ze Szczekocin ustalili, że w jednym z lokali gastronomicznych w tym mieście sprzedawane i przechowywane 
są papierosy bez polskich znaków akcyzy. W ramach wykonanych czynności w samym lokalu zabezpieczono ponad 2800 
sztuk papierosów, zarówno w oryginalnych pudełkach, jak i luzem. W toku dalszych przeszukań miejsca zamieszkania 
personelu baru ujawniono kolejne 9920 sztuk papierosów w opakowaniach, 1780 sztuk pojedynczych papierosów, 218 
pustych pudełek oraz opakowań zbiorczych. Aktualnie policjanci ustalają wartość uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa. 
Kodeks Karny Skarbowy przewiduje dla sprawcy tego czynu grzywnę lub nawet do 3 lat więzienia.

Reklamy
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Wydawca: 

www.gwarek-zawiercianski.pl

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

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

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

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v SUPER SPARK: GWIEZDNA MISJA Prod.: Kanada, Korea Pd.;  

Gat:  Animacja, Przygodowy Reż.: A. Woodley  
2017-09-01 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-09-02 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-09-03 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-09-04 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-09-05 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-09-07 19:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-09-08 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-09-09 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-09-10 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-09-11 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-09-13 16:00 - 2D (Dubbing) 

 v VALERIAN I MIASTO TYSIĄCA PLANET Prod.: W. Brytania, USA;   
Gat.: Akcja, S-F; Reż.: Luc Besson  
2017-09-01 17:45 - 3D (Dubbing) • 2017-09-02 17:45 - 3D (Dubbing) • 2017-09-03 17:45 - 3D 
(Dubbing) • 2017-09-04 17:45 - 3D (Dubbing) • 2017-09-05 17:45 - 3D (Dubbing) 

 v TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI  Prod.: Polska;  
Gat.: Dokument religijny; Reż: M. Pilis, D. Walusiak  
2017-09-01 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-09-02 19:00 - 2D (Oryginalny) •  
2017-09-03 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-09-04 19:00 - 2D (Oryginalny) •  
2017-09-05 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-09-06 19:00 - 2D (Oryginalny) •  
2017-09-07 19:00 - 2D (Oryginalny) 

 v BODYGUARD ZAWODOWIEC Prod.: USA;  
Gat.: Akcja, Komedia Reż.: P. Hughes  
2017-09-01 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2017-09-02 20:15 - 2D (Napisy pl) • 
2017-09-03 20:15 - 2D (Napisy pl) • 2017-09-04 20:15 - 2D (Napisy pl) •  
2017-09-05 20:15 - 2D (Napisy pl) 

 v TO/IT Prod.: USA;  
Gat.: Horror; Reż.: Andres Muschietti  
2017-09-08 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-09-08 20:15 - 2D (Napisy pl) •  
2017-09-09 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-09-09 20:15 - 2D (Napisy pl) •  
2017-09-10 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-09-10 20:15 - 2D (Napisy pl) •  
2017-09-11 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-09-11 20:15 - 2D (Napisy pl) •  
2017-09-13 18:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-09-15 20:00 - 2D (Napisy pl) •  
2017-09-16 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-09-17 20:00 - 2D (Napisy pl) •  
2017-09-18 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-09-19 20:00 - 2D (Napisy pl) •  
2017-09-20 20:00 - 2D (Napisy pl) • 2017-09-21 20:00 - 2D (Napisy pl) 

 v NA UKŁADY NIE MA RADY Prod.: Polska;  
Gat.: Komedia, Obyczajowy; Reż.: K. Rurka  
2017-09-15 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-09-16 16:00 - 2D (Oryginalny) •  
2017-09-16 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-09-17 16:00 - 2D (Oryginalny) •  
2017-09-17 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-09-18 18:00 - 2D (Oryginalny) •  
2017-09-19 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-09-20 18:00 - 2D (Oryginalny) •  
2017-09-21 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-09-22 20:00 - 2D (Oryginalny) •  
2017-09-24 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-09-25 20:00 - 2D (Oryginalny) •  
2017-09-26 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-09-27 20:00 - 2D (Oryginalny) •  
2017-09-28 20:00 - 2D (Oryginalny) 

 v O CZYM SZUMI LAS Prod.: Norwegia;  
Gat.: Animacja; Reż.: R. A. Sivertsen  
2017-09-16 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-09-16 13:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-09-17 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-09-17 13:00 - 2D (Dubbing) 

 v LEGO® NINJAGO: FILM Prod.: USA, Dania;  
Gat.: Animacja, Akcja, Komedia, Reż.: C. Bean  
2017-09-22 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-09-22 18:00 - 3D (Dubbing) •  
2017-09-24 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-09-24 16:00 - 3D (Dubbing) •  
2017-09-24 18:00 - 3D (Dubbing) • 2017-09-25 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-09-25 18:00 - 3D (Dubbing) • 2017-09-26 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-09-26 18:00 - 3D (Dubbing) • 2017-09-27 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-09-27 18:00 - 3D (Dubbing) • 2017-09-28 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-09-28 18:00 - 3D (Dubbing) 

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA
dr n.med. Joanna Zappa-Gawłowska
Specjalista chirurgii stomatologicznej

Zapraszamy: 
 poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000

• Zabiegi również w sedacji wziewnej 
   (podtlenek azotu  tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 
• Finansowanie zabiegów medycznych 
  możliwe w systemie ratalnym

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

Informacje
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tel. 601 464 046

POKRYCIA
DACHOWE
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ 
   GWARANCJĄ!!!
• BLACHY
• OKNA DACHOWE 
• MEMBRANY
• RYNNY
POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

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

znajdź nas na
Facebooku

Czynne Pon. - Pt. 700 - 2000

                         Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

Cena
1199
zł brutto

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

Wysoka jakość obrazu HD

     Zawiercie
ul. Piłsudskiego 87A

tel. 607-123-245

     Zawiercie
ul. Zegadłowicza 36

tel. 607-357-823

     Zawiercie
ul. Daszyńskiego 8a

tel. 601-176-831

    Kromołów
ul. Filaretów 6

tel. 603-451-908

     Łazy
ul. Kochanowskiego 4

tel. 601-176-651

     Łazy
ul. Dworcowa 16
tel. 667-640-667

     Poręba
ul. LWP 24A

tel. 785-993-444

   Pilica
ul. Plac Mickiewicza 11

tel. 607-449-010

     Zawiercie
ul. Okólna 103

tel. 691-141-470

NOWY

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

USŁUGI:
• instalacje elektryczne
• pomiary

HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
HURT-DETAL

Łazy, ul. Wyzwolenia 5A (osiedle ZMS)

biuro@bearpol.pl • www.bearpol.pl
tel: 600 418 962

Zapraszamy: 
Pon.-Pt.  800 - 1600

Sob. 900 - 1200

Reklamy


