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ZAWIERCIE DRUGIM CIECHOCINKIEM?  
CZY MAŁY CIECHOCINEK W ZAWIERCIU?
W ubiegłym tygodniu Prezydent Zawiercia Witold Grim spotkał się z Zastępcą 
Burmistrza Radlina. Wizyta miała roboczy charakter a przedmiotem spotkania 
były tężnie. Radlin, miejscowość w woj. śląskim jest jednym z pierwszych miast 
w tej części kraju gdzie taka miejska tężnia powstała i co więcej obecnie cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem. 
O prozdrowotnych walorach, 
oraz korzyściach płynących 
z inhalacji solankowych raczej 
nie trzeba nikogo przekony-
wać. Wdychanie solanki ma od 
lat potwierdzone przez lekarzy 
zbawienny wpływ na organizm 
człowieka. Nie bez przyczyny 
Ciechocinek jest tak popular-
nym uzdrowiskiem na mapie 
naszego kraju. Czy nasze mia-
sto stanie się drugim Ciechocin-
kiem? Raczej chcielibyśmy, aby 
taki mały Ciechocinek powstał 
w Zawierciu – mówi Prezydent 
Grim. Inwestycje w zdrowie są 
bardzo ważne one zawsze się 
zwracają – dodaje. Nasi miesz-
kańcy, zwłaszcza seniorzy lecz 
nie tylko mieli by darmowe ogól-
nie dostępne solanki  - to jest dla 
mnie bardzo ważne – podkreśla 
Prezydent Grim. Nie wszystkich 
stać, aby jechać do uzdrowiska 
bądź korzystać z grot solnych 
a tutaj dostęp byłby powszechny 
i darmowy . Wiele chorób, w tym 
również cywilizacyjnych, jest 
leczonych, bądź takie leczenie 
jest wspomagane poprzez inha-
lację w tężniach.  Miasto jest na 
etapie  dyskusji o inwestycji, waż-
ne są dla nas wszelkie sugestie, 
podpowiedzi i uwagi. Do reali-
zacji takiej inwestycji potrzebny 
jest odpowiedni teren. Obecnie 
trzeba się zastanowić gdzie taka 

tężnia wraz z odpowiednią infra-
strukturą mogłaby powstać. 
W 2018 roku, jeśli finanse na to 
pozwolą powstałby projekt. Po 
jego wykonaniu można przystą-
pić do dalszych działań.   v zawiercie.eu

W ZAWIERCIU POWSTANIE  
SZKOŁA MUZYCZNA

Nasze miasto jest ma bardzo wiele utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży. 
To potencjał, którego nie można zmarnować. Często przeszkodą w edukacji arty-
stycznej tych młodych ludzi jest odległość i czas. Katowice, Dąbrowa Górnicza, 
Częstochowa odległości od 30 do 50 km od naszego miasta. Dzieci trzeba dowieźć 
na zajęcia, odebrać z nich, a to wymaga czasu, który pomimo najszczerszych 
chęci i wielkiego zaangażowania Rodziców, Dziadków tych młodych ludzi jest 
możliwy do wygospodarowania. 
Pomysł utworzenia publicznej 
szkoły muzycznej narodził się 
w Zawierciu już dawno. Pre-
zydent Miasta Witold Grim 
zawsze podkreślał -  „rozwój 
naszych młodych mieszkańców 
jest dla mnie bardzo ważny, to 
jest  nasz potencjał i to świadczy 
m.in. o sile miasta – chciałbym 
aby był to rozwój jak najbardziej 
wszechstronny, najpełniejszy”. 
Mamy na naszym terenie dobrze 
funkcjonującą Niepubliczną Szko-
łę Muzyczną z prawami szkoły 
publicznej ale brakuje w pełni 
publicznej placówki. W związku 
z tym zostały podjęte konkretne 
działania aby takową utworzyć. 
Wczoraj 11. września Prezydent 
powołał na stanowisko Doradcy 
ds. Utworzenia Publicznej Szkoły 
Muzycznej Panią Halinę Stępień. 
Kim jest Pani Stępień? Założyciel 
Śląskiego Stowarzyszenia Edu-
kacji Artystycznej w Zawierciu. 
Wieloletni wykładowca nauczania 
gry na instrumentach muzycz-
nych w Ognisku Muzycznym 
a od 2005r. Zawierciańskim 
Ognisku Artystycznym Ślą-
skiego Stowarzyszenia Edukacji 
Artystycznej. Założyciel i prowa-
dząca dziecięcy zespół wokalny 
„PSZCZÓŁKI”. Przez wiele lat 

organizuje audycje muzyczne dla 
dzieci przedszkolnych, warsztaty 
muzyczne dla dzieci z klas pierw-
szych szkół podstawowych, liczne 
koncerty dla publiczności w sie-
dzibie Ogniska, w plenerze jak 
i w Miejskim Ośrodku Kultury 
„Centrum” w Zawierciu. Wielu 
wychowanków zdobywało nagro-
dy i wyróżnienia na konkursach 
o zasięgu regionalnym jak i na 
terenie kraju. Jej wychowanko-
wie kończą bądź ukończyli studia 
wyższe w kierunku muzycznym 
kontynuując nauczanie dzieci 
i młodzież muzyki. Dzięki wiel-
kim wysiłkom ostatnim osiągnię-

ciem Haliny Stępień jest otwarcie 
Niepublicznej Szkoły Muzycznej 
im Leona Dimant w Zawierciu. 
Nowy  doradca Prezydenta będzie 
koordynował całość prac zwią-
zanych z utworzeniem placówki. 
Po uzyskaniu stosownych zgód, 
pozwoleń i przejściu całej pro-
cedury związanej z utworzeniem 
szkoły dyrektor nowopowstałej 
placówki  zostanie wyłoniony 
w konkursie, szkoła bowiem 
będzie miała charakter publiczny. 
Mamy nadzieję, iż starania przy-
niosą efekt w postaci 1 publicznej 
szkoły muzycznej. 

 v zawiercie.eu

EDEN DOM OPIEKI 
KOMFORT • BEZPIECZEŃSTWO • SPOKÓJ • RELAKS 
Zezwolenie Wojewody Śląskiego nr PSII.9420.17.2017.

Eden Dom Opieki jest placówką całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku, niepełno-
sprawnymi i przewlekle chorymi. Serwuje 5 posiłków dziennie z własnej kuchni z uwzględnieniem 
indywidualnej diety. Organizujemy zajęcia kulturalno-oświatowe, uroczystości i animacje. 
W naszym Domu może zamieszkać 80 Pensjonariuszy w 1- lub 2-osobowych pokojach z łazienka-
mi, komfortowo umeblowanych bądź wyposażonych przez samych mieszkańców. Obiekt jest 
pozbawiony wszelkich barier architektonicznych.

Mamy również dla mieszkańców przepiękną świetlicę z wyjściem na taras, kompleksowo wyposa-
żone sale rehabilitacyjne oraz 2-ha ogród znajdujący się na terenie obiektu.
Eden Dom Opieki położony jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Myszkowie przy ulicy 
Zawierckiej 18 na granicy dwóch miast: Myszkowa i Zawiercia, w kompleksie leśnym, przy drodze 
wojewódzkiej i dzięki temu ma łatwy dostęp do blisko zlokalizowanych 2 szpitali z szeroką gamą 
usług medycznych oraz lotniska w Katowicach – Pyrzowicach w odległości ok. 25 km.

ZAPEWNIAMY:
• Pobyty stałe i czasowe długo i krótkoterminowe.
• Weekendowe.
• Pobyt dzienny.
• Specjalistyczną opiekę medyczną, pielęgnacyjną i rehabilitacyjną.
• Turnusy rehabilitacyjno – wypoczynkowe z pełną bazą noclegową, wyżywieniem 
   i atrakcyjnym spędzaniem wolnego czasu.
• Całodobową opiekę pielęgnacyjną nad osobami:
  - w podeszłym wieku
  - niepełnosprawnymi
  - przewlekle chorymi
  - po wylewach, zawałach, po zabiegach operacyjnych (w tym endoprotezach).

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, ZAJĘCIA REHABILITACYJNE
• Kinezyterapia • fizykoterapia • elektroterapia • magnetoterapia • masaż.

KONTAKT I REZERWACJA
Eden Dom Opieki, ul. Zawiercka 18, 42-300 Myszków, e-mail: biuro@edendomopieki.pl
Udzielamy informacji pod numerami telefonów: 798 985 985, 798 984 984, 604 081 530 
Zapraszamy na naszą stronę: www.edendomopieki.pl

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
42-450 Łazy, ul. Wyzwolenia 5a

tel. 692 407 247   •   biuro@bearpol.pl

FIRMA KRAFT INSTALACJE
WYKONUJE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE
• pomiary instalacji elektrycznych
• badania i przeglądy 
   instalacji elektrycznych
• rozdzielnice i szafy sterujące
• instalacje elektryczne 
   wewnętrzne i zewnętrzne
• instalacje automatyki i sterowanie
• oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
• DOMOFONY TV/SAT 
   alarmy monitoring

Przestępstwo to uregulowane jest w art. 
233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. z dnia 
2016.07.29 z późn. zm.). Odpowiedzial-
ności karnej od 6 miesięcy do 8 lat pod-
lega ta osoba która składając zeznanie 
mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. 
Zwracam Państwa uwagę, że przepis 
ten odnosi się jedynie do osoby będącej 
świadkiem, a nie do podejrzanego, czyli 
osoby której przedstawiono już zarzuty. 
Ten ostatni bowiem z mocy art. 175 § 1 
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
postępowania karnego (Dz.U.2016.1749 
t.j. z dnia 2016.10.24 z późn. zm.) może 
bez podania powodów odmówić odpo-
wiedzi na poszczególne pytania lub 
odmówić składania wyjaśnień, a o któ-
rym to prawie musi on zostać wcześniej 
pouczony przez organy ścigania. Reali-
zując swoje prawo do obrony podejrzany 
(w przeciwieństwie do świadka) nie ma 
obowiązku mówienia prawdy jak również 
obowiązku dowodzenia swej niewinności 
czy obowiązku dostarczania dowodów na 
swoją niekorzyść. To na organach ściga-
nia spoczywa ciężar dowodu wykazania 
sprawstwa i winy oskarżonego.
Wracając jednak do osoby świadka, 
zauważyć należy, iż nie zawsze będzie on 
odpowiadał za przestępstwo fałszywych 
zeznań. Warunkiem odpowiedzialności 
jest bowiem aby przyjmujący zeznanie, 
uprzedził zeznającego o odpowiedzial-
ności karnej za fałszywe zeznanie lub 
odebrał od niego przyrzeczenie. Brak 
takiego uprzedzenia i złożenie przez 
nas nawet niepolegających na prawdzie 
zeznań nie będzie prowadzić do odpo-
wiedzialności karnej.
Szczególnym i stosunkowo nowym 
przypadkiem jest złożenie fałszywych 
zeznań przez świadka celem uniknię-

cia odpowiedzialności karnej grożącej 
jemu samemu lub jego najbliższym. Cho-
dzi tutaj o sytuację w której jesteśmy 
przesłuchiwani w charakterze świadka 
i przesłuchujący pyta nas o zdarzenie 
w którym braliśmy udział i w związku 
z którym następnie moglibyśmy odpo-
wiadać karnie, np. funkcjonariusz Policji 
pyta nas o to kto prowadził samochód 
którym to my spowodowaliśmy wypadek 
komunikacyjny. Ujawnienie tej informa-
cji prowadzi do obciążenia naszej osoby 
natomiast jej zatajenie lub wskazanie 
innej osoby kierującej może prowadzić do 
odpowiedzialności za uprzywilejowany 
typ występku fałszywych zeznań uregu-
lowany w art. 233 § 1a kk i zagrożony 
karą od 3 miesięcy do lat 5. Jest to zatem 
dla nas niemal patowa sytuacja.
Co zatem powinniśmy zrobić? Należało-
by skorzystać z możliwości jaką przewi-
duje art. 183 § 1 kpk, zgodnie z którym 
świadek może uchylić się od odpowiedzi 
na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi 
mogłoby narazić jego lub osobę dla niego 
najbliższą na odpowiedzialność za prze-
stępstwo lub przestępstwo skarbowe. 
Powinniśmy zatem stanowczo uchylić 
się od odpowiedzi na tak zadane pytanie. 
Oczywiście o powyższym uprawnieniu 
winniśmy zostać pouczeni przez prze-
słuchującą nas osobę. Wskazać jednak 
należy że zwykle w sytuacji stresowej 
nie do końca jesteśmy w stanie zrozu-
mieć kierowane do nas w „języku praw-
niczym” pouczenia i możemy popełnić 
błąd poprzez „odruchowe” zeznanie 
nieprawdy.
Pamiętajmy, że nie podlega karze za 
powyższy czyn osoba która składa fał-
szywe zeznanie, nie wiedząc o prawie 
odmowy zeznania lub odpowiedzi na 
pytania. Jeżeli zatem nie zostaliśmy 
pouczeni o powyższym prawie i zło-
żyliśmy fałszywe zeznania to również 
nie odpowiadamy karnie. Należy jed-

nak uważać, gdyż sto-
sowane przez organy 
śc igania szablony 
dokumentów zawierają takowe pouczenie 
a podpisując je potwierdzamy iż zrozu-
mieliśmy jego treść. Czytajmy zatem 
dokładnie przedkładane nam dokumenty 
gdyż treść tam zawarta może zaważyć 
na naszej odpowiedzialności karnej. 
W przypadku wątpliwości przed pod-
pisaniem dokumentu należy dopytać 
osobę przesłuchującą o zakres naszych 
uprawnień i obowiązków.
Wprowadzony Ustawą z dnia 11 mar-
ca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 437) 
nowy przepis art. 233 § 1a kk budzi wiele 
kontrowersji zwłaszcza w kontekście art. 
42 ust. 2 Konstytucji stanowiącym iż 
każdy, przeciw komu prowadzone jest 
postępowanie karne, ma prawo do obrony 
we wszystkich stadiach postępowania.  
Dotychczas bowiem Sąd Najwyższy 
w uchwale z dnia 20 września 2007 r., 
I KZP 26/07, OSNKW 2007, nr 10, 
poz. 71), prezentował stanowisko, że 
nie popełnia przestępstwa fałszywych 
zeznań kto umyślnie składa niepraw-
dziwe zeznania dotyczące okoliczności 
mających znaczenie dla realizacji jego 
prawa do obrony. Obecnie z uwagi na 
treść art. 233 § 1a kk pogląd ten niestety 
stracił na aktualności. Obecnie zatem 
składając zeznania jako świadek zacho-
wajmy szczególną ostrożność i pamię-
tajmy o treści art. 183 § 1 kpk.

 v Szymon Dubel 
Adwokat 

kom. 795 11 75 74

PORADY PRAWNE 

KARALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZEZNANIA
Z występkiem fałszywych zeznań wiąże się kilka ciekawych zagadnień 
prawnych, które postaram się Państwu przedstawić w niniejszym artykule.

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”.

Świadek wezwany na rozprawę nie 
może uzasadniać brakiem środków na 
przejazd swoje niestawiennictwo, jeśli 
został wezwany przez Sąd na rozprawę. 
W doręczonym wezwaniu na rozprawę sąd 
informuje nie tylko o miejscu i czasie prze-
słuchania, nazwiskach stron i przedmiocie 
sprawy, ale również o zwrocie wydatków 
związanych ze stawiennictwem na rozpra-
wie oraz o wynagrodzeniu za utratę zarob-
ku. Takie wezwanie sąd może doręczyć 
nawet osobie przebywającej za granicą.
Istotnym jest, iż świadek nie musi wcale 
sam wyłożyć pieniędzy na przejazd i utrzy-
manie w związku ze stawiennictwem 
w sądzie, a potem dopiero czekać na zwrot. 
Przewodniczący może bowiem przyznać 
mu zaliczkę na poczet tych wydatków 
jeszcze przed rozprawą, na której będzie 
on przesłuchany. Po dokonaniu wydatków 
świadek rozliczy się z kwoty otrzymanej 
z tytułu zaliczki.
Świadkowi przysługuje też prawo do zwro-
tu kosztów podróży, kosztów noclegu, 
a także kwoty, którą zarobiłby wówczas, 
gdyby nie miał obowiązku stawić się 
w danym czasie w sądzie. Takie upraw-
nienia ma osoba wezwana w charakterze 
świadka nawet w sytuacji, gdy przyszła do 
sądu, ale nie została przesłuchana gdyż  
rozprawa nie odbyła się z powodu choroby 
sędziego.
Należy pamiętać, że zwrotu wydatków sąd 
nie przyzna z urzędu. Świadek otrzyma 
je dopiero wówczas, gdy wystąpi w tej 
sprawie do sądu z wnioskiem na piśmie lub 
złożonym ustnie do protokołu. Powinien 
to zrobić niezwłocznie, ale nie później 
niż w ciągu trzech dni po stawieniu się 
na rozprawie. Gdy nie dopełni formal-
ności w tym terminie, to wówczas straci 
prawo do przyznania mu przez sąd tych 
pieniędzy. Obowiązkiem sądu jest jednak 
pouczenie świadka o prawie i sposobie 
zgłoszenia wniosku oraz o tym, jakie skut-
ki nastąpią w razie niezachowania terminu.
O wysokości należnej kwoty oraz o tym, 
czy powinna zostać wypłacona świadkowi, 
decyduje sędzia lub referendarz sądowy. 
Jeśli już kwota zwrotu zostanie przyznana, 
to powinna zostać wypłacona niezwłocz-
nie. Gdy jednak nie jest to możliwe, wów-
czas pieniądze sąd powinien przekazać 
przekazem pocztowym lub przelewem 

bankowym. Świadek nie może jednak 
zostać obciążony kosztami opłaty sądo-
wej lub przelewu. Na postanowienie sądu 
o odmowie przyznania należności z tytułu 
wydatków poniesionych na stawienie się na 
wezwanie sądu świadek ma prawo wnieść 
zażalenie. Na takich samych zasadach 
następuje wypłata zwrotu wydatków, jakie 
poniosła osoba towarzysząca świadkowi, 
który ze względu na swój stan zdrowia 
nie mógł przybyć na rozprawę bez opieki.
Świadek ma prawo do wynagrodzenia za 
utracony zarobek lub dochód za każdy 
dzień udziału w czynnościach sądowych, 
w których uczestniczył na wezwanie 
sądu. Obowiązuje przy tym zasada, że 
świadek tak długo pozostaje w sądzie, aż 
uzyska zezwolenie przewodniczącego na 
opuszczenie budynku. Jego obecność może 
być bowiem potrzebna nawet po złożeniu 
zeznań, ponieważ sąd może zarządzić 
przeprowadzenie np. konfrontacji świad-
ków lub świadków i strony.
Gdy świadek jest zatrudniony na umo-
wie o pracę, to wówczas pracodawca ma 
obowiązek zwolnić go na czas niezbędny 
do stawiennictwa w sądzie, a taką nie-
obecność w pracy uznać za usprawiedli-
wioną. Wszystko to pod warunkiem, że 
pracownik wcześniej uprzedzi pracodawcę 
o przyczynie swojej absencji i jej długości. 
Zawiadamiając pracodawcę musi jedno-
cześnie okazać mu wezwanie z sądu do 
osobistego stawienia się na rozprawie 
w charakterze świadka. Zakład pracy ma 
prawo odmówić pracownikowi wypłaty 
wynagrodzenia za ten okres. Powinien jed-
nak wówczas wystawić swojemu pracow-
nikowi zaświadczenie o wysokości pensji, 
jaką by przez ten czas otrzymał, gdyby 
pracował. Na podstawie tego zaświad-
czenia świadek ma prawo domagać się od 
sądu zwrotu utraconych zarobków. Prze-
ciętny dzienny utracony zarobek oblicza 
się wówczas według zasad obowiązujących 
przy ustalaniu należnego pracownikowi 
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Prawo do utraconego dochodu mają osoby, 
które nie są zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę jak przedsiębiorcy czy 
przedstawiciele wolnych zawodów.
Górną granicę należności za utracony 
dzienny zarobek lub dochód stanowi 
zawsze  równowartość 4,6 proc. kwoty 

bazowej dla osób zajmują-
cych kierownicze stanowiska państwowe, 
której wysokość określa ustawa budżetowa.
Odnośnie zwrotu kosztów podróży z miej-
sca zamieszkania świadka do sądu oblicza 
się według zasad obowiązujących przy 
ustalaniu należności, jakie przysługują 
pracownikowi państwowej lub samorzą-
dowej jednostki sfery budżetowej z tytu-
łu podróży służbowej na obszarze kraju. 
Na takich samych zasadach wylicza się 
dla niego kwotę z tytułu zwrotu kosz-
tów noclegu oraz utrzymania w miejscu 
przesłuchania. Gdyby zdarzyło się, że ta 
sama osoba zostanie przesłuchana w cha-
rakterze świadka w kilku sprawach w tym 
samym dniu, to wtedy otrzyma należność 
tylko jeden raz.
Zdarza się też, że ktoś zgłosi się na rozpra-
wę w charakterze świadka, mimo że sąd go 
nie wzywał. Wtedy może ubiegać się od 
sądu o zwrot kosztów podróży, noclegów, 
utraconych zarobków lub dochodów tylko 
pod warunkiem, że zostanie przesłuchany 
przez sąd.
Świadek może zostać wezwany nawet, gdy 
sąd zarządzi przeprowadzenie oględzin 
związanych z przesłuchaniem go, gdy sąd 
dla przykładu dokonuje oględzin nierucho-
mości choćby w sprawie o ustanowienie 
służebności drogi koniecznej. Świadkowi 
przysługuje w tej sytuacji zwrot wydatków, 
które poniesie w związku z przybyciem 
na miejsce oględzin, na takich samych 
zasadach.
Należy również wiedzieć, iż to świadek 
zwraca stronie poniesione przez nią koszty, 
spowodowane rażącą winą świadka. Cho-
dzi mianowicie o sytuacje, w których świa-
dek naraził stronę na wydatki, dlatego że 
nie stawił się w sądzie z przyczyn nieuspra-
wiedliwionych, samowolnie oddalił się 
z sądu bądź też odmówił złożenia zeznań 
lub złożenia przyrzeczenia z przyczyn 
nieusprawiedliwionych.           W takich 
przypadkach sąd może nawet z urzędu 
zasądzić koszty na rzecz strony, która 
je poniosła. Świadek może też zapłacić 
grzywnę za nieuzasadnioną odmowę zło-
żenia zeznań lub za nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ZWROT KOSZTÓW STAWIENNICTWA ŚWIADKA
Osoba wezwana do Sądu w charakterze świadka może domagać się zwrotu wydatków, 
jakie poniosła w związku ze swoim stawiennictwem, a także rekompensaty za utratę 
zarobku. Wydatki te należą się nawet, jeśli nie doszło do przesłuchania.

Informacje
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UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

5 Z PLUSEM NA 5 URODZINY

Każdy kierowca słyszał zapewne o złowrogim Ubezpieczeniowym Fundu-
szem Gwarancyjnym. Ale nie taki diabeł straszny, jak go malują. 

W niedzielę tj. 17 września na Hali OSiR w Zawierciu odbyły się 5 urodziny Football 
Academy Zawiercie. Była radość, wspaniały tort i liczne nagrody. Prezydent Zawiercia 
Witold Grim zaproszony na tę uroczystość podziękował wszystkim, którzy przyczynili 
się do sukcesu tej akademii sportu dla najmłodszych. 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwaran-
cyjny (UFG) jest instytucją, która 
jest czymś w rodzaju ubezpieczy-
ciela nieubezpieczonych. Członkami 
Funduszu są krajowe i zagraniczne 
zakłady ubezpieczeń, które wyko-
nują działalność ubezpieczeniową 
w zakresie obowiązkowego ubezpie-
czenia OC dla posiadaczy pojazdów 
mechanicznych i rolników.
Podstawowym zadaniem UFG jest 
wypłacanie odszkodowań i świad-
czeń ofiarom wypadków spowodo-
wanych przez nieubezpieczonych 
właścicieli pojazdów oraz nieubez-
pieczonych rolników. Fundusz 
zaspokaja również roszczenia osób 
poszkodowanych (pokrzywdzonych 
niestety nie zaspokaja), w przypadku, 

gdy sprawca wypadku drogowego 
(ale nie kolizji) uciekł z miejsca zda-
rzenia i jest nieznany. UFG wypłaca 
odszkodowania także wtedy, gdy 
ubezpieczyciel ogłosi zbankrutuje.
 UFG finansowany jest z:
•	 wpłat zakładów ubezpieczeń, 

prowadzących działalność 
w zakresie ubezpieczeń objętych 
gwarancją UFG,

•	 dochodów z lokat środków UFG,
•	 wpływów z kar nałożonych na 

osoby, które nie dopełniły obo-
wiązku zawarcia umowy ubez-
pieczenia obowiązkowego,

•	 wpłat towarzystw ubezpieczeń 
na życie, w przypadku ogłoszenia 
upadłości jednego z ubezpieczy-
cieli życiowych.

Skoro do kasy UFG dorzucają się 
wszyscy ubezpieczyciele, to w prak-
tyce na działanie Funduszu zostaje 
przekazywana symboliczna część 
składki zebranej od kierowców. 
Oznacza to, że każdy ubezpieczony 
posiadacz pojazdu dodatkowo składa 
się na gwarantowany fundusz ubez-
pieczeniowy przeznaczony m.in. na 
wypłaty dla ofiar wypadków drogo-
wych spowodowanych przez pojazdy 
bez OC lub nieznanych sprawców. 
Dlatego w interesie nas wszystkich 
jest, aby każdy zmotoryzowany 
posiadał OC.

 v Patrycja Zalewska
Młodszy specjalista d/s  

likwidacji szkód komunikacyjnych
zawiercie@kolizja.eu

Szczególne słowa skierował do 
Michała Niedzielskiego - twórcy 
akademii. Gratulował zaanga-
żowania i wytrwałości. Są oso-
by którym chce się chcieć a Pan 
Michał do nich należy. Do słów 
Prezydenta dołączył Dyrektor 
zawierciańskiego OSiR Pan 
Jacek Latko. Wskazał, iż takie  
organizacje to prawdziwa kuźnia 
młodych talentów oraz wspania-
ły pomysł na spędzanie wolnego 
czasu dla najmłodszych. Dzisiaj 
akademia to wiele sekcji i ponad 
250 członków i to ogromnie cie-
szy. Życzymy dalszego rozwoju  
i kolejnych sukcesów.

KĄCIK KULINARNY

Ketchup z cukinii
•	 1,5	kg	młodej	cukinii	(czyli	takie	nie	więk-

sze	niż	25	cm	wąskie	sztuki)
•	 2	cebule
•	 4	ząbki	czosnku
•	 1	czerwona	słodka	papryka
•	 1	łyżeczka	chilli
•	 15	dkg	cukru
•	 1/2	szklanki	octu	spirytusowego
•	 1	łyżeczkę	pieprzu	czarnego
•	 500	ml	sosu	pomidorowego		

(u	mnie	mój	ulubiony	z	Lidla)

Ja całość przygotowałam w Speedcooku, ale Ty 
możesz to zrobić w zwykłym garnku :)
Cukinię obieramy i ścieramy na tarce lub używamy 
robota kuchennego, który zetnie ją na miazgę:) 
Potem siekamy lub rozdrabniamy za pomocą 
robota obraną cebulę, obrany czosnek i umytą 
paprykę (bez pestek), wszystko dokładnie siekamy. 
Przekładamy do garnka z cukinią i gotujemy 15 
minut, po tym czasie dodajemy ocet i koncentrat 
pomidorowy, znowu gotujemy około 15 minut, 
dodajemy przyprawy i raz jeszcze gotujemy 15 
minut. Po tym czasie całość blendujemy i prze-
kładamy do wyparzonych (u mnie w piekarniku 
w 200 C) słoików. Słoiki zakręcamy i odwracamy 
do góry nogami i zostawiamy do wystygnięcia.
A teraz najgorsze przed nami - oczekiwanie na 
otwarcie słoików po pierwszym śniegu... Jak myślicie, 
uda nam się?
UPDATE :)

Tekst napisłam wieczorem, rano chciałam zrobić 
zdjęcia – dlatego zostawiłam specjalnie trochę ket-
chupu w słoiczku. A rano... zastałam pusty słoiczek 
i tłumaczenie rodziny - to było pyszne!

Ja cukinię uwielbiam w każdej postaci, a Ty? Uwielbiam smażoną w cieście, 
uwielbiam panierowaną i pieczoną w piekarniku, lubię też duszoną z mięsem. 
Tym razem zrobiłam z niej ketchup i powiem Wam, że jego smak już mnie zauro-
czył i sądzę, że zrobię więcej słoików na zimę :)

KETCHUP Z CUKINII  
- PROSTY PRZEPIS NA PYSZNY DODATEK DO DAŃ

 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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PATRIOTYZM JUTRAPREZYDENT PODZIĘKOWAŁ 
ZA DZIAŁALNOŚĆ 21 września Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała 

Grę Miejską „Zawiercie – Moja Mała Ojczyzna”, w której wzięli udział 
uczniowie zawierciańskich szkół: Gimnazjum nr 3, I LO, II LO, Gimnazjum 
i Liceum Katolickiego oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica.

Ponad 30 różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji oraz klubów sportowych 
zaprezentowało swoją działalność podczas IV Pikniku Organizacji Pozarzą-
dowych, jaki odbył się w sobotę, 16 września przy muszli koncertowej.

Rozpoczęliśmy w Pałacyku 
Szymańskiego o godz. 9.00. 
Każda z drużyn składała się z 3 
uczniów oraz jednego opiekuna – 
nauczyciela. Wszyscy otrzymali 
zestaw startowy – mapę z punk-
tami kontrolnymi oraz  kartę 
zadań. Po objaśnieniu zasad Gry 
wszystkie drużyny ruszyły na 
trasę. Punkty kontrolne były 
usytuowane w następujących 
miejscach: Czytelnia w Pałacyku 
Szymańskiego, Izba Muzeal-
na, Filia nr 4, Filia nr 9. Agenci 
czekali z pytaniami w okolicy 
Dworca PKP, Alei Weteranów, 
Placu Teodora Stosika, Huty 
Szkła, Bazyliki Mniejszej, Sta-
rostwa Powiatowego. Na każ-
dym punkcie kontrolnym na 
uczestników czekały zadania, 
nie zabrakło pytań związanych 
z historią naszego miasta, zna-
nych zasłużonych Zawiercian, 
jak również historią biblioteki. 
Podczas trwania całej zabawy, 
młodzież musiała zrealizować 
dwa zadania specjalne, które 
polegały na nakręceniu wywia-
du z mieszkańcem Zawiercia, 
który opowiadał o szczegól-
nie ważnym dla niego miejscu 
w mieście oraz nagraniu filmiku 
o dowolnym zabytku. Rywaliza-
cja pomiędzy drużynami była 
bardzo wyrównana, jednak naj-
lepsze okazały się po podliczeniu 
punktacji uczennice II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Heleny 
Malczewskiej. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali książki o historii 
Zawiercia, pamiątkowe medale, 
a szkoły statuetki.
Gra Miejska była żywą lekcją 
historii, która pogłębiła wiedzę 
młodzieży o Zawierciu.

Powyższe działania Miejska 
i Powiatowa Biblioteka Publicz-
na w Zawierciu realizuje poprzez 
projekt „Zawiercie – Moja Mała 
Ojczyzna”, który  „Dofinansowano 
ze środków MHP w ramach Pro-
gramu „Patriotyzm Jutra”.

 v zawiercie.eu

Na przygotowanych przez orga-
nizacje stoiskach można było 
zapoznać się z działalnością 
poszczególnych stowarzyszeń, 
obejrzeć broń, dowiedzieć się jak 
prowadzić zdrowy tryb życia, czy 
adoptować kota, itp.
Nie zabrakło atrakcji dla naj-
młodszych mieszkańców – 
były dmuchane zamki, zabawy 
z Uczniowskim Klubem Sporto-
wym Jura Tenis, Centrum Ini-
cjatyw Lokalnych i z Maskotką 
Marketu Budowlanego Format.
Przedstawiciele organizacji, któ-
rych Gmina wsparła realizowane 
w tym roku projekty, odebrali 
pamiątkowe statuetki z rąk pre-
zydenta miasta Witolda Grima 
oraz radnych Rady Miejskiej: 
Ewy Mićki, Michała Myszkow-
skiego, Jerzego Radosza.
- Chciałbym podziękować 
wszystkim organizacjom za 
prowadzoną działalność na 
rzecz mieszkańców miasta i za 
wspólne projekty realizowane 
z Gminą. Cieszę się, że działacie 
państwo tak aktywnie i macie 
wiele ciekawych pomysłów – 
mówił prezydent W. Grim.
W br. z budżetu Gminy Zawier-
cie przeznaczono ok. 1 miliona 
złotych na wsparcie działań 
organizacji pozarządowych. 
Wsparto 50 zadań publicznych 

z zakresu: kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, wspie-
rania seniorów i osób niepełno-
sprawnych, turystyki, ekologii, 
sportu oraz przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii.
Organizatorem Pikniku był 
Wydział Promocji, Kultury 
i Sportu UM wraz ze Stowa-
rzyszeniem Pro Musica, przy 
współudziale: Kawiarni Pukaw-

ka, OSP Marciszów, BOŚ 
oddział Zawiercie, Marketu 
Budowlanego Format, Firmy 
Kubaniki – Krainy zabaw dla 
dzieci, Apteki Zdrowit.
Organizatorzy dziękuję orga-
nizacjom za udział w Pikniku, 
a współorganizatorom - za 
wsparcie.

 v zawiercie.eu

Zawiercie, ul. Paderewskiego 136
tel.: 696 049 629

Zapraszamy również do naszego salonu w Olkuszu, ul. Sikorka 9a

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00, sobota 9:00 - 14:00

Ceny za 
garnitur już od 

99,- zł
Do każdego garnituru, 
marynarki, czy kurtki 

pokrowiec gratis.

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

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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PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE

ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ •  
• MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

SKUTECZNA REKLAMA 


698 805 242

DLA TWOJEGO BIZNESU !
KOLPORTOWANA DO SKLEPÓW, 

PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ INSTYTUCJI 

PUBLICZNYCH NA TERENIE: 

Biskupic, Ciągowic, Dzibic, Dzwono-Sierbowic, 

Dzwonowic, Fugasówki, Kiełkowic, Kostkowic, 

Kroczyc, Lgoty Murowanej, Łaz, Niegowonic, 

Ogrodzieńca, Parkoszowic, Pilicy, Podzamcza, 

Poręby, Pradła, Rokitna Szlachedzkiego, Rudników, 

Siedliszowic, Sierbowic, Turzy, Włodowic, 

Zawady Pilickiej, Zawiercia, Zarzecza oraz Złożeńca. 

20 tysięcy

 DARMOWYCH GAZET

DARMOWY PROJEKT

GRAFICZNY 

SPRAWDŹ NAS!

ATRAKCYJNECENY
I RABATY

 gwarekzawiercianski@wp.pl 

POLICJA

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

JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA DRODZE, GDY WIDZIMY POJAZD UPRZYWILEJOWANY?
Pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo w każdym przypadku. Tramwaj, autobus albo samochód muszą przepuścić policję, straż pożarną czy też 
karetkę, które jadą z włączonymi sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi. Niestety nie wszyscy kierowcy wiedzą jak się zachować na drodze, gdy widzą taki 
samochód. Policjanci przypominają, że należy umożliwić przejazd takim pojazdom np. zjeżdżając na bok. Kierowcy powinni zachować przede wszystkim 
spokój - nie hamować gwałtownie i nie blokować drogi.

Czym jest pojazd uprzywilejowany?
Jest to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci 
niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały 
dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi 
światłami mijania lub drogowymi; określenie to obej-
muje również pojazdy jadące w kolumnie, na której 
początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejo-
wane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci 
czerwonego światłą błyskowego.
Pojazdy uprzywilejowane w akcji nie muszą się stosować 
do zasad ruchu, mogą wjechać pod prąd, zatrzymać się 
na zakazie, wjechać na skrzyżowanie na czerwonym 
świetle. Nie oznacza to jednak ze są bezkarne.

Jakie obowiązki w związku z przejazdem pojazdu 
uprzywilejowanego przepisy nakładają na uczestników 
ruchu drogowego?
Uczestnicy ruchu są zobowiązani ułatwić przejazd 
pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez 
niezwłoczne zjechanie z drogi, a w razie potrzeby 
zatrzymanie się. Niezastosowanie się do tego nakazu 
grozi mandatem karnym oraz punktami karnymi.
Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom uprzy-
wilejowanym spoczywa na wszystkich uczestnikach 
ruchu drogowego.
Zachowanie kierowców w takich sytuacjach polega na 
dojechaniu do krawędzi jezdni a nawet wjechaniu na 

pas zieleni lub zjechaniu na pobocze i zatrzymaniu się. 
Często wiąże się to z wykorzystaniem możliwych miejsc 
do zatrzymania się np. przystanku, zatoki postojowej. 
W niektórych sytuacjach ustąpienie pierwszeństwa 
polega na przyśpieszeniu tak, aby nie zmuszać pojazdu 
uprzywilejowanego do konieczności gwałtownego 
hamowania.
Niedopuszczalne jest również wjeżdżanie na skrzyżo-
wanie, kiedy nie ma na nim miejsca do kontynuowania 
jazdy, gdyż może to utrudnić przejazd karetce, straży 
pożarnej lub policji.

Źródło: (KGP)

• ZAWIERCIAŃSCY WYWIADOWCY PRZEJĘLI NIELEGALNY TYTONIOWY TOWAR
Policjanci zawierciańskiej 
jednostki zatrzymali 41-latka, 
który w swoim mieszkaniu 
produkował i sprzedawał wy-
roby tytoniowe bez polskich 
znaków akcyzy. Teraz grozi mu 
grzywna, a nawet 3-letni po-
byt „za kratkami”.
Zawierciańscy wywiadowcy 
ustalili, że w jednym z miesz-
kań przy ul.  Westerplatte 
w  Zawierciu produkowane 
i sprzedawane są wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy.  Informacja 
potwierdziła się. W mieszkaniu 41-letniego Zawiercianina ujawniono 6,15 kg 
krajanki tytoniowej, 37 kartonów i 40 paczek papierosów oraz 44563 sztuki 
papierosów luzem. Oczywiście towar nie posiadał stosownych oznaczeń. Męż-
czyzna dobrowolnie wydał wyroby tytoniowe, które zostały zabezpieczone 
przez mundurowych. Teraz policjanci ustalają wartość strat Skarbu Państwa z 
tytułu wprowadzenia do obrotu nielegalnego towaru. Za popełnienie takiego 
przestępstwa Kodeks Karny Skarbowy przewiduje karę grzywny lub nawet 3 
lata więzienia.

• PIJANY MOTOROWERZYSTA WIÓZŁ 7-LATKA
Policjanci z Zawiercia zatrzymali motorowerzystę, który prowadził pojazd po pija-
nemu. Nietrzeźwy mężczyzna przewoził siedmioletniego syna. Obydwaj nie mieli 
kasków ochronnych. Zatrzymanemu grozi teraz 2-letnie więzienie i wysoka grzywna.
Do zdarzenia doszło około godz. 18.30 w miejscowości Zdów. Motorowerzysta  

i jego pasażer jechali bez kasków i tym zwrócili na siebie uwagę funkcjonariu-
szy. W czasie rozmowy z kierowcą, policjanci wyczuli woń alkoholu. Przepro-
wadzone badanie wykazało w jego organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. 
Zatrzymany 38-latek sam przyznał, że uczestniczył jako pasażer w wypadku 
drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Doszło do niego 4 dni wcześniej w tej 
samej miejscowości. Kierowca samochodu również był pijany.
Najwidoczniej nieodpowiedzialny mężczyzna nie wyciągnął z tego zdarzenia 
żadnych wniosków. Wioząc po pijanemu swoje dziecko narażał je oraz siebie 
na poważne niebezpieczeństwo. Teraz mieszkaniec gminy Włodowice będzie 
odpowiadał przed sądem. Za kierowanie jednośladem pod wpływem alkoholu 
grozi do 2 lat więzienia. Mężczyzna będzie musiał także zapłacić 5 tys. złotych 
na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. 

• PIJANY KIEROWCA PRÓBOWAŁ PRZEKUPIĆ POLICJANTÓW
Policjanci z Łaz zatrzymali pijanego mężczyznę, który próbował ich przekupić. 
Nietrzeźwy kierowca groził i ubliżał funkcjonariuszom. W czasie zatrzymania 
próbował przekupić policjantów. Za próbę skorumpowania mundurowych gro-
zi mu teraz do 10 lat więzienia.
Do zdarzenia doszło około godz 13.30 na ul. Zwycięstwa w Ciągowicach. Pi-
jany kierowca passata najechał na inny pojazd. Przeprowadzone badanie wy-
kazało w jego organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. W czasie wykonywania 
czynności służbowych, agresywny mężczyzna groził i znieważał policjantów. 
W trakcie zatrzymania zaproponował łapówkę w wysokości 2 tys. złotych w 
zamian za   odstąpienie od dalszych działań. Pouczony o próbie popełnienie 
przestępstwa nadal chciał dać pieniądze za wypuszczenie. Policjanci ustalili, 
że  41-letni mieszkaniec gminy Łazy miał wcześniej zatrzymane prawo jazdy. 
Wsiadając za kierownicę złamał sądowy wyrok.   Za próbę skorumpowania 
mundurowych grozi mu do 10 lat więzienia.

KRONIKA POLICYJNA

Reklamy
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ul. Króla Kazimierza Wielkiego
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gwarekzawiercianski@wp.pl

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 LEGO® Ninjago: Film 
Gatunek: Animacja, Akcja, Komedia, Reżyseria: C. Bean  
2017-09-29 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-09-30 11:00 - 3D (Dubbing) •  
2017-09-30 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-10-01 11:00 - 3D (Dubbing) •  
2017-10-01 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-10-02 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-10-03 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-10-04 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-10-05 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-10-06 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-10-07 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-10-08 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-10-09 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-10-10 16:00 - 2D (Dubbing) •  
2017-10-11 16:00 - 2D (Dubbing) • 2017-10-12 16:00 - 2D (Dubbing) 

 v BOTOKS 
Produkcja: Polska, Gatunek: Dramat, Sensacyjny, Reżyseria: Patryk Vega  
2017-09-29 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-09-29 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-09-30 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-09-30 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-10-01 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-10-01 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-10-02 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-10-02 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-10-03 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-10-03 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-10-04 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-10-04 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-10-05 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-10-05 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-10-06 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-10-06 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-10-07 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-10-07 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-10-08 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-10-08 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-10-09 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-10-09 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-10-10 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-10-10 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-10-11 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-10-11 20:30 - 2D (Oryginalny) •  
2017-10-12 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-10-12 20:30 - 2D (Oryginalny) 

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

Naturalnie Naturalni zapraszajA na wtorkowe warsztaty, 

które odbywajA siE w sklepie ze zdrowA ZYwnoscia 

„Naturalnie Dobre". Spotkania dotyczA wszystkich 

aspektów zdrowego stylu zycia. 

Co tydzien nowy temat warsztatów. 

wiecej informacji w sklepie lub pod nr tel. 502-897-099

Naturalnie Dobre 

ul. Pilsudskiego 91, 

Zawiercie (obok ryneczku)

Zapraszamy na bloga 

www.NaturalnieNaturalni.pl

Kabaret Ani Mru Mru - "Ostatnie takie trio"
"Ostatnie takie trio" to program kabaretowy, który z pewnością warto zobaczyć. Członkowie ekipy Ani Mru-Mru mierzą 
się z odwiecznym pytaniem... Jak to? 
Jak to powiedzieć? Jak to działa? Jak to możliwe? Jak to było?  
Przez ponad 100 minut artyści na wszelkie możliwe im sposoby unikają odpowiedzi na wszystkie z tych (dla nich) 
kłopotliwych i niewygodnych pytań, jednocześnie bawiąc do łez widzów, niezależnie od ich wieku.
Zabawny występ wzbogacony został o wyjątkowe kreacje aktorskie Waldemara Wilkołka, który powoli wyrasta na 
drugiego wicelidera tej trupy.
Tytuł programu, z pozoru ogłasza koniec kariery kabaretu, jednak w rzeczywistości jest zapowiedzią powiększenia 
składu o grupę brazylijskich tancerek, prestidigitatora i kilku czołowych piłkarzy... 
"Ostatnie takie trio" to coś czego na pewno nie wolno przegapić...

 Terminy:  2017-10-29 16:00, 2017-10-29 18:30
Bilety 60 i 70 zł.

Europejski Dzień Kina Artystycznego ma udowodnić, że kina są żywymi publicznymi miejscami spotkań kulturowych i pełnią ważną funkcję społeczną. Skierujemy 
uwagę zarówno na kino jako formę przekazu artystycznego, jak i na kino jako obiekt, bez którego ten przekaz byłby niemożliwy. Chcemy również pokazać, że ta 
funkcja kina w szczególny sposób wyróżnia kina studyjne.
Kina są ważną częścią krajobrazu kulturowego i wzbogacają społeczności - w miastach i na wsi. Gromadzą ludzi i dają im poczucie wspólnoty, niezależnie od 
wieku, pochodzenia, wykształcenia czy dochodu. Co roku ponad 100 milionów osób odwiedza kina arthousowe. Odgrywają one kluczową rolę w promowaniu 
różnorodności kulturowej i prezentowaniu młodych talentów. 
Kina studyjne i lokalne w Polsce to ponad 200 podmiotów na terenie całego kraju a ich widownia w 2016 r. przekroczyła 10 milionów widzów. Program Europejskiego 
Dnia Kina Artystycznego już wkrótce.

ORGANIZATORZY:
CICAE - Art Cinema - Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house'owych to sieć krajowych związków kin oraz 
kin niezależnych, festiwali filmowych, nie wyłączając przy tym dystrybutorów. Celem działania organizacji działającej od 
1955 roku jest promowanie różnorodności kulturowej w kinach i na festiwalach filmowych, oraz wspieranie produkcji 
poprzez nakierowanie na inicjatywy kulturowe. CICAE pomaga w uzyskaniu wsparcia dla filmów artystycznych od 
organów rządowych i wspiera dystrybucję filmów z całego świata na cały świat. 
Europa Cinemas to pierwsza sieć kinowa skupiająca się na europejskich filmach założona w 1992 roku w ramach 
programu Unii Europejskiej „Media”. Obecnie obejmuje 2,350 sal projekcyjnych w 977 kinach oraz zrzesza 596 miast w 
42 krajach. Głównymi celami projektu jest nie tylko zwiększenie liczby filmów europejskich w ofercie kin czy promowanie 
różnorodności w repertuarze, ale również zbudowanie sieci kin, które będą prowadziły wspólne przedsięwzięcia na 
szczeblu krajowym i europejskim.

POLSCY PARTNERZY PROJEKTU 
Stowarzyszenie Kin Studyjnych - główny organizator wydarzenia w Polsce, zrzesza podmioty prowadzące kina studyjne 
i lokalne, osoby zaangażowane w działalność tych kin oraz inne osoby realizujące cele stowarzyszenia, do których należy 
m.in.: współpraca z organizacjami działającymi na rzecz kina i filmu artystycznego, promocja i upowszechnianie 
wiedzy o kinematografii artystycznej, niezależnej oraz alternatywnych gatunkach twórczości filmowej, rozwój kultury 
filmowej i prowadzenie edukacji filmowej, czy też wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu 
kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich podmiotów. 
Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych działająca przy Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym
Działalność Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ma na celu upowszechnianie kultury filmowej w szczególności poprzez 
rozpowszechnianie w kinach Sieci filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności 
edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin. Strukturę Sieci tworzą kina, które zobowiązały się do realizowania 
programu SKSiL w umowach zawartych z operatorem Sieci - FINA, który w zamian wspiera finansowo działalność 
programową kin oraz ułatwia im dostęp do pożądanego – z punktu widzenia programu Sieci - repertuaru kinowego. 
Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej przez parlament ustawy o kinematografii.
Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii poprzez dofinansowanie realizacji 
projektów filmowych na wszystkich etapach: scenariusza, developmentu i produkcji filmu. PISF wspiera również 
promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą. Współfinansuje organizację festiwali, przeglądów, 
retrospektyw, a także kampanie promocyjne najlepszych polskich filmów. Instytut przeznacza znaczne środki na 
edukację i upowszechnianie kultury filmowej, oraz na modernizację infrastruktury kinowej, doskonalenie zawodowe 
filmowców i działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

KINA BIORĄCE UDZIAŁ W AKCJI:
• Kino Maniak (Kino Albatros) w Bytowie
• Kino Noteć Chodzież
• Kino Studyjne OKF Iluzja w Częstochowie
• Kino Światowid w Elblągu
• Kino ECK w Ełku
• Gdyńskie Centrum Filmowe
• KINO AMOK w Gliwicach
• Kino 60 krzeseł w Gorzowie Wielkopolskim
• Kino Pod Kopułą - Gostyń 
• Kino Echo Jarocin 
• Kino Światowid w Katowicach
• Centrum Sztuki Filmowej /  

Kino Kosmos w Katowicach
• Kino Fenomen w Kielcach
• Kino Agrafka w Krakowie
• KIKA w Krakowie
• Kino Pod Baranami w Krakowie
• Studyjne Kino SFINKS w Krakowie
• Kino Mikro w Krakowie
• Kino Bajka w Lublinie
• Kino FENIX w Łowiczu
• Kino - Galeria Charlie w Łodzi
• Kino Studyjne Awangarda 2 w Olsztynie
• Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
• Opolskie Kino Objazdowe
• Kino Komeda w Ostrowie Wielkopolskim
• Planet Cinema w Oświęcimiu
• Kino Muza w Poznaniu 
• Kino Rialto w Poznaniu

• Kino Pałacowe w Poznaniu
• KINO MALTA w Poznaniu
• Kino Pasja w Radomsku
• Kino Renesans Ryki
• Kino Rejs w Słupsku
• Kino Pionier 1907 w Szczecinie
• Wadowickie Centrum Kultury
• Kino Luna w Warszawie
• Kino Muranów w Warszawie
• Kino Elektronik w Warszawie
• Kino Praha w Warszawie
• U-jazdowski Kino w Warszawie
• ILUZJON FILMOTEKI NARODOWEJ w Warszawie
• Kinokawiarnia Stacja Falenica
• Kino "Muza" we Włoszczowie 
• Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu
• DCF - Dolnośląskie Centrum Filmowe we 

Wrocławiu
• Kinoteatr "Gwiazda" - Wronki
• Miejski Ośrodek Kultury Centrum  

w Zawierciu - MOK Zawiercie
• Kino Newa. Klub Kultury Filmowej  

w Zielonej Górze
www.kinastudyjne.pl
Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych
www.stowarzyszeniekin.pl 
Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Oficjalna strona : www.artcinemaday.org

15 października na całym kontynencie odbędzie się Europejski Dzień Kina Artystycznego. Organizatorami wydarzenia w Europie 
jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house'owych (CICAE), przy wsparciu Europa Cinemas. W Polsce – Stowarzyszenie 
Kin Studyjnych, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych (działająca przy FINA) oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ambasadorami Dnia są 
Ruben Östlund i Laurent Cantet, których premierowe filmy The Square i The Workshop święciły triumfy na tegorocznych festiwalach 
filmowych. Wydarzenia w ramach Europejskiego Dnia Kina Artystycznego odbędą się w 50 kinach niezależnych w całej Polsce. 

2017-10-15 00:00 - 2D

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 !

SYSTEMY
ALARMOWE

PROMOCJA!!

*o szczegóły zapytaj telefonicznie

  MONTAŻza 1 zł
!!! 

     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. 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


