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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
PŁYTA OSB
Tel. 606-139-619
• Orzech I
• Orzech II
• Kostka
SPRZEDAŻ • Groszek
WĘGLA
• Ekogroszek
tel. 728 122 613 • Miał

2

Informacje

BUDOWA BLOKÓW
KOMUNALNYCH W ZAWIERCIU

Budowa trzech bloków komunalnych wraz
z towarzyszącą infrastrukturą – parkingi, place
zabaw, elementy małej architektury wkomponowane w przestrzeń publiczną nabiera
coraz bardziej realnych kształtów.

WIELKIE TAK DLA OZE!

Zakończenie inwestycji wartej 9.478.770,79 planowane jest na maj 2018 roku. Docelowo w nowo
wybudowanych blokach zamieszka 60 rodzin. Obecnie
zawansowanie prac na budynkach określa się na ponad
70% . Będziemy informować Naszych Mieszkańców
o postępie prac inwestycyjnych.

O tym, że duży może więcej i połączenie sił dla wspólnego celu zawsze
się opłaca raczej nikogo nie trzeba przekonywać. Tak właśnie stało się
dzisiaj w UM Zawiercie. Nasze Miasto kilka miesięcy temu przystąpiło do
projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Program zakłada dofinansowanie na poziomie 85% - więc
bardzo duże, do instalacji wykorzystujących odnawialne źródła
energii. Mówimy tu o fotowoltaice, solarach i pompach ciepła. W Zawierciu popularność
projektu przeszła najśmielsze
oczekiwania, a w urzędzie ustawiały się kolejki chętnych na
dofinansowanie. Początkowa
lista osób, które zakwalifikowały się do programu liczyła
ok 400, później wzrosła do
1000. To pokazuje jak wielkim zainteresowaniem cieszył
się program. Dziś w Urzędzie
Miasta Zawiercie na zaproszenie Prezydenta Miasta Witolda

Grima oraz Wiceprezydenta ds.
Gospodarczych Marka Borowika odbyło się spotkanie z władzami gmin naszego powiatu.
Pojawiła się bowiem możliwość
włączenia do tego wielkiego
projektu również innych jednostek samorządu terytorialnego - gmin z terenu naszego
powiatu. Istotnym jest, iż przy
takim połączeniu sił i wspólnym
ubieganiu się o dofinansowanie
znacznie wzrasta szansa na jego
otrzymanie. Skorzystają zatem
wszyscy. Zarówno mieszkańcy
Zawiercia, jak również mieszkańcy naszych gmin partnerskich, które zadek larowały
udział w projekcie. Łazy, Porę-

ba, Ogrodzieniec, Szczekociny,
Irządze, Pilica powiedziały dziś
tak. Zawiercie przyjęło na siebie
obowiązki lidera w tej grupie.
Ale jak wszyscy zgodnie podkreślają – działamy wspólnie,
na takich samych zasadach dla
dobra naszych mieszkańców.
Takie podejście niezwykle cieszy, tym bardziej, że połączenie sił i zaproszenie do projektu
naszych Partnerów w/w Gminy
daje nam wszystkim bez wyjątku
o wiele większe szanse na sukces
bowiem projekt jest wspólny.
O dalszych działaniach będziemy Państwa informować.

PRACA W SAG CORAZ BLIŻEJ

Nabiera tępa budowa hali magazynowej w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zawierciu.
Inwestor – Panattoni to potentat w branży deweloperskiej w Europie. Firma buduje
halę pod konkretnego inwestora. Powierzchnia budowanej hali to 14 tysięcy metrów
kwadratowych. Obiekt powstaje dla amerykańskiego inwestora. Przewidywane zakończenie prac nastąpi w połowie 2018 roku. Co najistotniejsze dla naszych mieszkańców
w nowej firmie znajdzie pracę nawet 200 osób.

„KARTA DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW”

Z inicjatywy Prezydenta Zawiercia Witolda Grima został
opracowany „Program dla Młodych Przedsiębiorców”,
którego zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości na
terenie miasta. Wdrożenie programu polega na wprowadzeniu systemu preferencji, ulg i zniżek na wybrane towary
i usługi oferowane przez lokalne firmy, oraz instytucje.
Program adresowany jest do osób,
które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż przed dniem
1 stycznia 2012 roku, zarejestrowane
w CEDiG lub KRS w Zawierciu.

Uczestnicy programu otrzymają kartę identyfikacyjną ważną
wyłącznie z dowodem osobistym.
Główną korzyścią dla posiadaczy
kart będzie możliwość uzyskania zniżek na zakup produktów
i usług, ulg i innych udogodnień
w lokalnych firmach i instytucjach,
które wyrażą chęć uczestnictwa
w programie.

Koncepcja programu „Karta dla
Młodych Przedsiębiorców” pozwala młodym przedsiębiorcom uzyskać zniżki od lokalnych firm na
wybrany asortyment towarów lub
świadczonych usług, a firmom Partnerzy programu zyskają:
i instytucjom udzielającym ulg ►►możliwość zwiększenia ilości
pozwala zdobyć nowych stałych
nowych klientów,
klientów i wzmocnić swoją pozycję ►►bezpłatną promocję na strona lokalnym rynku.
nie internetowej organizatora
i w mediach społecznościowych,
Celem Programu jest wspieranie
►
►
zwiększenie rozpoznawalności
przedsiębiorczości i pobudzenia
wizerunku firmy na lokalnym
aktywności gospodarczej mieszkańrynku,
ców Zawiercia poprzez tworzenie
sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu w szczególności
zmniejszenia barier w prowadzeniu
własnej działalności gospodarczej.
Głównym celem Programu jest
tworzenie bazy preferencyjnych
ulg oferowanych przez Partnerów
dla Uczestników.

Młodzi Przedsiębiorcy zyskają:
►►możliwość uzyskania preferencji, ulg i zniżek na wybrany
asortyment towarów lub świadczonych usług,
►►bezpłatną kartę upoważniającą
do skorzystania z ulg,
►►bezpłatne uczestnictwo w programie.
Program realizowany jest przez
czas nieokreślony.
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PRAWO DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Zgodnie z art. art. 186 § 1 k.p. pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza
się poprzednie okresy zatrudnienia.
Tak więc prawo do urlopu wychowawczego ma pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy,
tj. taki, który wcześniej pozostawał w stosunku pracy co najmniej
przez taki okres. Nie chodzi tu
o staż pracy u pracodawcy, który ma udzielić tego urlop, gdyż
do sześciomiesięcznego okresu
zatrudnienia wlicza się bowiem
wszystkie poprzednie okresy
zatrudnienia. Nie ma przy tym
znaczenia, w jakim wymiarze czasu
pracy pracownik świadczył pracę,
a także, w jaki sposób i kiedy ustał
stosunek pracy.
Ponadto, w wyroku z dnia 18
czerwca 1998 roku sygn. akt III
AUa 296/98, Sąd Apelacyjny
w Białymstoku uznał, iż do okresu zatrudnienia pracowniczego, od
którego zależy nabycie prawa do
urlopu wychowawczego, wlicza się
również okres pobierania zasiłku
dla bezrobotnych.
Prawo do urlopu wychowawczego
ma zarówno pracownica – matka
dziecka, jak i pracownik – ojciec
dziecka. Jeżeli jednak oboje rodzice
lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z tego uprawnienia, zgodnie
z art. 1891 k.p., może korzystać
jedno z nich, poza wyjątkiem
zawartym w przepisie art. 186 § 6
k.p, z którego wynika, że rodzice
lub opiekunowie dziecka mogą
jednocześnie korzystać z urlopu
wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.
Istotnym warunkiem udzielenia

urlopu wychowawczego jest wniosek pracownika, gdyż pracodawca nie może go udzielić z własnej
inicjatywy. Jest to bowiem urlop
bezpłatny, tj. w jego okresie nie
przysługuje ani wynagrodzenie
za pracę, ani zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W myśl § 1
rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu
wychowawczego (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1139) wniosek o udzielenie
urlopu wychowawczego składa się
pracodawcy w formie pisemnej na
2 tygodnie przed rozpoczęciem
okresu, w którym zamierza się
korzystać z tego urlopu. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu
wychowawczego został złożony
bez zachowania tego terminu,
zgodnie z ww. rozporządzeniem
urlopu udziela się nie później niż
z dniem upływu 2 tygodni od dnia
złożenia tego wniosku.
Wymiar urlopu wychowawczego
wynosi do 36 miesięcy, z tym że
urlop jest udzielany na okres nie
dłuższy niż do ukończenia przez
dziecko 5. roku życia. Niezależnie
od tego urlopu, jeżeli z powodu
stanu zdrowia (potwierdzonego
orzeczeniem o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności)
dziecko wymaga osobistej opieki
pracownika, może być udzielony
dodatkowy urlop wychowawczy
w wymiarze do 36 miesięcy – na
okres nie dłuższy niż do ukoń-

czenia przez dziecko 18. roku
życia. Zatem w przypadku niepełnosprawnego dziecka pracownicy mogą skorzystać nawet z 72
miesięcy urlopu wychowawczego.
Od 1 października 2013 roku,
zgodnie z art. 186 § 4 i 5 k.p.,
każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne
prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego. Prawa tego nie można
przenieść na drugiego z rodziców
lub opiekunów dziecka. Skorzystanie z urlopu wychowawczego
w wymiarze co najmniej 1 miesiąca oznacza wykorzystanie przez
rodzica lub opiekuna dziecka tej
części urlopu. Tak więc prawo do
36 miesięcy urlopu wychowawczego przysługuje rodzicowi dziecka
tylko wówczas, gdy: drugi rodzic
dziecka nie żyje, nie przysługuje
mu władza rodzicielska, został
pozbawiony władzy rodzicielskiej
(także gdy została ona ograniczona
lub zawieszona). W tych przypadkach nie ma bowiem możliwości, aby drugi rodzic skorzystał
z nieprzenoszalnej części urlopu.
Urlop wychowawczy w wymiarze
do 36 miesięcy przysługuje również
wtedy, gdy dziecko pozostaje pod
opieką tylko jednego opiekuna.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Autor publikacji jest radcą prawnym i doktorantem prawa.
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ZAMIANA KARY O CHARAKTERZE WOLNOŚCIOWYM
NA ZASTĘPCZĄ KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI

W pewnych przypadkach Sąd karny prowadzący postępowanie wykonawcze
może zamienić dotychczas orzeczoną karę grzywny lub ograniczenia wolności i to nawet na znacznie cięższą w skutkach karę pozbawienia wolności.
Jednym z takich przypadków jest
sytuacja kiedy jako osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu
karnego nie spłacamy prawomocnie
orzeczonej wobec nas grzywny. Precyzyjnie mówiąc dotyczy to sytuacji
kiedy egzekucja kary grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że egzekucja
ta byłaby bezskuteczna, np. kiedy
Sądowi znana jest nasza trudna sytuacja materialna.
Zanim to jednak nastąpi to w pierwszej kolejności Sąd winien rozważyć skorzystanie z możliwości jaką
przewiduje art. 45 Ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2017.665 t.j. z dnia
2017.03.29 z późn. zm.) [dalej kkw]
i może zamienić grzywnę na pracę
społecznie użyteczną. W taki wypadku przyjmuje się, że dziesięć stawek
dziennych grzywny jest równoważnych miesiącowi pracy.
Jeżeli jednak skazany oświadczy, że
nie wyraża zgody na podjęcie pracy
społecznie użytecznej albo uchyla się
od jej wykonania Sąd dokona już niestety zamiany na karę pozbawienia
wolności. To samo dotyczy przypadku kiedy zamiana grzywny na pracę
w ocenie Sądu jest niemożliwa lub
niecelowa, np. stan zdrowia skazanego nie pozwala na odbycie pracy.
Zarządzając wykonanie zastępczej
kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że dwie stawki dzienne
grzywny są równoważne jednemu
dniu pozbawienia wolności.

Kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy
kary pozbawienia wolności za dane
przestępstwo. Jeżeli Kodeks Karny w ogóle nie przewiduje za dane
przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary
pozbawienia wolności może wynieść
maksymalnie 6 miesięcy.

Co ważne, jeżeli jako skazany oświadczymy na piśmie, że podejmiemy
jednak pracę społecznie użyteczną,
a następnie poddamy się jej rygorom
Sąd może wstrzymać wykonanie
zastępczej kary pozbawienia wolności
do czasu wykonania pracy lub złożenia
kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.
Trzeba jednak mieć na uwadze że
jeżeli wbrew pisemnemu oświadczeniu nadal uchylamy się od naszych
obowiązków Sąd zarządzi wykonanie
kary pozbawienia wolności. W takim
wypadku niedopuszczalnym będzie
ponowne wstrzymanie wykonania tej
samej zastępczej kary pozbawienia
wolności w oparciu o kolejne pisemne
oświadczenie. Z takiego dobrodziejstwa można skorzystać jednokrotnie.
Na postanowienia zarówno w przedmiocie zamiany kary grzywny, zarządzenia wykonania zastępczej kary
pozbawienia wolności, jej wstrzymania oraz określenia wymiaru pozostałej do wykonania pracy społecznie
użytecznej lub zastępczej kary pozbawienia wolności również przysługuje
nam zażalenia.

Wreszcie, pamiętajmy, że od zastępczej kary pozbawienia wolności lub
wykonywania zastępczej pracy skazany może się w każdym czasie zwolnić przez zapłatę kwoty pieniężnej
przypadającej jeszcze do uiszczenia
tytułem grzywny. W ten sposób najłatwiej można uniknąć osadzenia
w Zakładzie Karnym pod warunkiem
jednak, że dysponujemy odpowiednimi środkami pieniężnymi.

Drugim przypadkiem zamiany
kary o charakterze wolnościowym
jest zarządzenie kary pozbawienia
wolności w przypadku uchylania się
przez skazanego od odbycia kary
ograniczenia wolności. W takim
przypadku przyjmuje się że dwa dni
kary ograniczenia wolności równoważne są jednemu dniu kary pozbawienia wolności. Oczywiście jeżeli
skazany częściowo odbył karę ograniczenia wolności okres ten zalicza
się na zastępczą karę. Górna granica
zastępczej kary nie może przekroczyć
6 miesięcy. Co do tego przypadku
regulacje prawne są analogiczne jak
powyżej, tak więc również można
ubiegać się o wstrzymanie zastępczej
kary po złożeniu pisemnego oświadczenia oraz wnosić środki zaskarżenia na postanowienia Sądu.

vv Szymon Dubel
Adwokat
kom. 795 11 75 74

Powyższy artykuł ma charakter jedynie informacyjny, mający na celu poszerzanie świadomości prawnej społeczności powiatu zawierciańskiego. Należy pamiętać, że celem uzyskania fachowej pomocy prawnej i rzetelnej porady dotyczącej konkretnej sprawy z uwzględnieniem
jej specyfiki oraz indywidualnego charakteru należy udać się do profesjonalisty w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Serdecznie zapraszam Państwa do wysyłania na adres e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl nurtujących Państwa zagadnień z zakresu
prawa, które to sugestie będą mogły zostać następnie poruszone na łamach „Gwarka Zawierciańskiego”.

PROJEKT ORAZ MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - USŁUGI ELEKTRYCZNE

• 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

42-450 Łazy, ul. Wyzwolenia 5a
tel. 668 056 553 • biuro@kraft-instalacje.pl

• Ogrodzenia • Gabiony • Bramy • Automatyka •
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •
• OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
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ZABAWY Z PSEM W DOMU

- JAK USZCZĘŚLIWIĆ PUPILA, KIEDY DESZCZ RUJNUJE SPACEROWE PLANY
W czasie deszczu dzieci się nudzą i nie tylko dzieci. Psy też. A że polska jesień zwykle nie
rozpieszcza pogodą, „mokrych” dni, kiedy nie chce się wychodzić z domu nie brakuje.
Krótkie spacery to za mało, żeby zapewnić odpowiednią ilość ruchu i uwagi naszym
czworonogom, więc nie pozostaje nic innego, jak znaleźć im rozrywkę w domu.
Jeśli pogoda sprzyja, nie ma problemu.
Można wyjść z psem na spacer, żeby
pobuszował w suchych liściach albo
wybiegał się na podmiejskim wrzosowisku. Ale co zrobić, kiedy naszego pupila dosłownie „nosi”, a za oknem ulewa
i hulający wiatr?
Standardowe zabawy odpadają, bo trudno rzucać psu piłkę w mieszkaniu i liczyć
na to, że nie zrujnujemy przy tym połowy
wyposażenia. Zostają więc inne rozrywki
- na przykład szukanie skarbów. A co
jest największym skarbem dla psiaka?
Oczywiście (poza właścicielem) jedzenie.

Jedyne, czego potrzebujemy do tej zabawy to garść małych, aromatycznych smakołyków, które rozrzucamy po całym
domu albo wybranym pokoju w różnych
kątach i zakamarkach dostępnych dla
naszego pupila. Później wystarczy dać
mu sygnał do zabawy i patrzeć, jak radośnie biega w ich poszukiwaniu.

PIECZONE BATATY Z SERKIEM
– PYSZNY POMYSŁ
Bataty ja uwielbiam, pieczone, gotowane…
a TY? Pieczone bataty z serkiem to pyszny pomysł na mały lunch, przekąskę przed tv. Pieczone bataty robię dosyć często, ale dopiero
teraz zobaczyłam, że na blogu przepisu brak.
Robię z nich frytki, piekę w całości, w połówkach no po prostu jak dusza zapragnie. Bardzo lubię ich słodki smak. Fajny smak, lekko
się karmelizują po przez pieczenie i są pyszne.
Tym razem podałam jej z białym serem doprawionym na ostro w miarę. Były pyszne.
Pieczone bataty
•
•
•
•
•
•
•
•

6 batatów
3 ząbki czosnku
25 dkg białego sera
5 łyżek jogurtu naturalnego
1/2 łyżeczki sproszkowanej papryczki chilli
2 szalotki
świeżo zmielony pieprz oraz sól
zielona cebulka

Bataty umyłam pod bieżącą wodą i przekroiłam na pół
i ułożyłam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Blachę włożyłam do nagrzanego do 180 C piekarnika, opcja
grzania góra dół przez pierwsze 30 minut, a potem przez
5 minut grill z góry. Jak sprawdzam czy bataty się upiekły,
wbijam w nie widelec jeśli miękko wchodzi znaczy, że są
upieczone. Czas pieczenia zależy od wielkości batatów,
bo są i wielkie ważące pół kilogram i maleńkie. Trzeba
sprawdzać, grzanie z góry za to powoduje przypieczenie
skórki i większe skarmelizowanie jej.
Serek do batatów przygotowałam tak: obrałam czosnek
i szalotkę drobno posiekałam, wymieszałam z serem i jogurtem, dodałam pociętą zieloną cebulkę, doprawiłam chili,
pieprzem i solą i wymieszałam.

Bataty wyciągamy ostrożnie z piekarnika, widelcem rozgniatamy miąższ batata, na to kładziemy ser i jemy:) Było pysznie!

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

Coś nowego

- Jesień to idealna pora na uczenie psa
nowych sztuczek i wyrabiania nawyków.
W domu nic go nie rozprasza tak, jak na
spacerze czy w ogrodzie. Warto wybrać
kilka i często trenować z pupilem, bo
oprócz samego ruchu potrzebuje też
stymulacji umysłowej - w każdym wieku
- zauważa ekspertka maki KiK.

Pysznie i zdrowo

- Załóżmy, że nasz Reksio nie chce spać
w swoim nowym, uroczym psim łóżeczku, które mu kupiliśmy, ale za to chętnie
towarzyszyłby nam na kanapie, kiedy
oglądamy swój ulubiony serial? Jeśli nie
chcemy każdego seansu kończyć od stóp
do głów w psiej sierści i jednocześnie nie
mamy serca, by kazać psu leżeć na podłodze obok nas, nauczmy go, że może
leżeć na sofie, ale tylko w materiałowym
legowisku. Kiedy sami nie zamierzamy
korzystać z kanapy, zdejmujmy z niej
łóżeczko, niech pies kojarzy ten przywilej ze wspólnym rytuałem - podpowiada.

Jeśli nasz pupil przepada za swoją suchą
karmą, możemy wykorzystać pojedyncze „kuleczki”, ale warto odrobinę go
rozpieścić przygotowując mu domowe
specjały. Są bardzo proste w przygotowaniu - wystarczy zmielona wątróbka,
kurczak czy inne mięso, zmiksowane
ulubione ugotowane warzywo (np. marchewka), mąka, trochę oleju i ewentualnie płatki owsiane - przepisów w sieci jest
mnóstwo, a całość wystarczy zmieszać
i upiec - 180 stopni i ok. 45 minut wystarczy w zupełności. Z takiej masy można

Ze względu na ograniczoną przestrzeń
w domu, dobrym rozwiązaniem są też
wszelkie zabawy polegające bardziej na
skakaniu niż bieganiu. Zabawka albo
przysmak przywiązany sznurkiem do

Można też, zwłaszcza, kiedy piesek jest
mały, wykorzystać do tego duże pudło,
które wypełniamy częściowo ścinkami
papieru albo niepotrzebnymi szmatkami.
Będzie w nich mógł buszować do woli
szukając swoich „skarbów”.

KĄCIK KULINARNY

uformować kuleczki albo rozwałkować ją
i wyciąć ciastka foremką. Jej największym
plusem jest to, że ma o wiele mniej kalorii
niż sklepowe produkty, a to oznacza,
że pies może zjeść ich więcej, za co na
pewno będzie nam wdzięczny.

Psy mogą się też bawić w chowanego.
Zanim się gdzieś ukryjesz, zwróć na
siebie jego uwagę - np. głaszcząc go,
mówiąc do niego i nawiązując kontakt
wzrokowy. Druga osoba niech przytrzyma psa w innym pomieszczeniu i wypuści
psa po ustalonym wcześniej czasie.

patyka nadaje się do tego idealnie, bo
trzymając „urządzenie” w ręku to my
decydujemy o tym, jak wysoko i w jakim
obrębie może poruszać się nasz pies.
- Podobnie działa „przeciąganie liny”.
Możemy ją zrobić ze zrolowanego koca,
starych spodni od piżamy czy prześcieradła. Siłowanie się w ten sposób z psem
jest bezpieczniejsze dzięki odległości,
jaka dzieli nasze ręce od jego zębów,
a przy tym zapewnia ruch nie tylko
czworonogowi, ale też nam samym wspomina ekspertka marki KiK.

Nawet najbardziej intensywne zabawy
w domu nie zastąpią jednak psu porządnego spaceru, z czego każdy właściciel
doskonale zdaje sobie sprawę. Dlatego
ostatecznie nie pozostaje nic innego, jak
„uzbroić się” w kalosze i porządny płaszcz
przeciwdeszczowy. I chociaż od czasu
do czasu dać się wyszaleć w kałużach
naszemu pupilowi - w końcu i tak wróci
z ubłoconymi łapkami, więc czemu nie
dać mu tej radości?

Skoki wzwyż

www.kik-textilien.com

DZIEŃ SENIORA

Z okazji obchodzonego w październiku Dnia Seniora zawierciański oddział
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował integracyjne spotkanie. W tym roku świętowało ponad 200 osób – zrzeszonych
w Związku, jak i ich sympatycy. Życzenia z okazji Dnia Seniora złożył w imieniu
władz samorządowych prezydent miasta Witold Grim.
- W imieniu władz samorządowych Zawiercia oraz własnym,
składam serdeczne życzenia wierząc, że Państwa doświadczenie
i życiowa mądrość będą stale
doceniane. Wszystkim Seniorom życzę, by każdy nowy dzień
przynosił Wam wiele radosnych
chwil, samych pozytywnych
zdarzeń, niegasnącego entuzjazmu, a uśmiech, by stale gościł
na Waszych twarzach – mówił
prezydent W. Grim.
Złotą Odznakę Honorową z rąk
prezydenta W. Grima odebrała
Danuta Domagała, a dyplomy
uznania za działalność społeczną
i okazywaną pomoc dla Związku
odebrały: Barbara Kaleta, Maria
Rak i Wanda Karoń.

Spotkania, które odbywają się
w ramach Dnia Seniora, to
już tradycja organizacji, która
prowadzi działalność pożytku
publicznego, zrzesza emerytów,
rencistów, inwalidów w celu:
wspierania ich udziału w życiu
społecznym, integracji i aktywizacji przez organizowanie różnych form życia kulturalnego,
artystycznego i turystycznego.
Zawierciańskim oddziałem kieruje Janina Krasoń.
Podopieczni Związku biorą
udział w przeglądach prezentujących twórczość artystyczną,

wyjeżdżają na wycieczki, turnusy
rehabilitacyjne i wczasy. Związek
działa nie tylko na polu kulturalnym i turystycznym, ale również
udziela swoim członkom pomocy
w sprawach socjalno-bytowych,
tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe, prowadzi związkową
kasę pogrzebową.

Obchodzony Dzień Seniora ma
na celu uświadamianie społeczeństwu problemy osób starszych i o barierach, jakie napotykają na swojej drodze. Dotyczy
to zarówno barier wiekowych, ale
przede wszystkim sprawnościowych czy zdrowotnych.
vv zawiercie.eu
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DOM WESELNY „LAWENDOWY DWOREK” W KLUCZACH
ZAPRASZA NA WYJĄTKOWY

Bal Andrzejkowy

PEŁEN MAGII, WRÓŻB A PRZEDE WSZYSTKIM DOBREJ ZABAWY...

SOBOTA
25.11.2017
2000 – 400
100 zł/os

MENU
UROCZYSTA KOLACJA
BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK
BUFET SŁODKOŚCI
DANIA NOCNE W FORMIE
GORĄCEGO BUFETU
ŻUREK STAROPOLSKI
SERWOWANY CAŁĄ NOC
NAPOJE ZIMNE
BEZALKOHOLOWE
BEZ OGRANICZEŃ

ZABAWA
MOC TANECZNYCH HITÓW
SERWOWANYCH PRZEZ DJ'A

BUFET KAWOWY

REZERWACJE: 796 720 700, 602 574 450 - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Możliwość rezerwacji noclegów: koszt 70 zł/1os, w cenę wliczone jest śniadanie.
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”OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
ul. 3-go Maja 15

UCZNIOWIE SP 9 PAMIĘTAJĄ O PAPIEŻU - POLAKU
ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)

HISTORYCZNE ZWYCIĘSTWO
(obok
salonu Orange) VIRTU WARTY ZAWIERCIE!
ALURONU
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był prawdziwy
thriller
z happy
endem!Orange)
Siatkarze Aluronu Virtu Warty Zawiercie przegrywali
ul. (obok
3-go
ul.
3-go
MajaMaja
(obok
15 (obok
salonu
salonu
Orange)
ul.p.w.3-go
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8 października 2017 r. w kościele
Św. Stanisława
w
Zawierciu
we własnej hali z Indykpolem AZS-em Olsztyn już 0:2 i wtedy… zaczęli pisać historię! Najpierw
uroczyście obchodzony był XVII Dzień Papieski .
w świetnym stylu zwyciężyli w trzecim secie, by w kolejnym wyszarpać wygraną, zdobywając
Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 9 rozwijający
talenty
ul. 3-goswoje
Maja
15 (obok salonu Orange)
aktorskie w Kole Teatralnym
uczcili pamięć Świętego przez
przygotowanie(obok
(obok
salonu
salonu
Orange)
Orange)
salonu
Orange) i przedstawienie widowiska artystycznego poświęconego osobie
Karola Wojtyły. Tegoroczny
Dzień Papieski świętowaliśmy
pod hasłem „Idźmy naprzód
z nadzieją " dlatego w treści
przedstawienia przybliżono
nauczanie Papieża podkreślające rolę nadziei jako podstawy wiątki” rozwijają swoje zaintechrześcijańskiej filozofii życia . resowania aktywnie działając
„Dla chrześcijanina – podkreślał w zajęciach teatralnych. Prezenpapież -sytuacja nigdy nie jest tują przedstawienia i widowiska
beznadziejna. Chrześcijanin artystyczne uświetniając urojest człowiekiem nadziei. To czystości szkolne oraz promując
nas wyróżnia". Nie lękajcie się! szkołę w środowisku lokalnym.
Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jednym z ważniejszych celów
W swoim nauczaniu prosił: działań Koła Teatralnego jest
„Uwierzcie, że Bóg jest miło- promowanie wśród młodzieścią! Uwierzcie na dobre i na ży zachowań korzystnych dla
złe! Obudźcie w sobie nadzieję! zdrowia poprzez wykorzystaNiech ta nadzieja wyda owoc nie form teatralnych. Szkoła
wierności Bogu we wszelkiej Podstawowa nr 9 im. Marii
próbie”. „Nie lękajcie się być Dąbrowskiej w Zawierciu przy
świętymi”. Charakterystyczne współpracy z Pełnomocnikiem
dla Karola Wojtyły było to , Prezydenta miasta Zawiercie
że nie mówił ludziom tego, co d.s. rozwiązywania problemów
chcieliby usłyszeć, ale niezmien- alkoholow ych i narkomani
nie głosił stałe prawdy katolickiej stali się inicjatorami I Edycji
wiary. Młodzi aktorzy ze Szkol- Miejskiego Przeglądu Małych
nego Kola Teatralnego zaprezen- Form Teatralnych o charakterze
towali wysoki poziom swoich profilaktycznym „ Czego Jaś się
umiejętności , co zostało nagro- nie nauczy…” Patronat nad kondzone uznaniem i oklaskami. kursem sprawował Prezydent
„Aktorstwo to moja pasja”-pod Miasta Zawiercie- Witold Grim.
tym hasłem uczniowie „ Dzie-

pierwszy punkt! Ale to był dopiero początek – po emocjonujący tie-breaku Jurajscy Rycerze
walczyli do samego końca, by przy ogłuszającym dopingu kibiców odnieść wspaniały triumf,
który na zawsze przejdzie do historii klubu i całej zawierciańskiej siatkówki!!!

go
l. 3-go
MajaMaja
15 15
ok

Uczniowie Szkolnego Koła
Teatralnego zajęli w tym konkursie I miejsce. Biorą udział
w kolejnych edycjach Wojewódzkiego Konkursu na małą
formę teatralną o charakterze
profilaktycznym organizowanym przez Wojewodę Śląskiego
i Śląskiego. Kuratora Oświaty
w Katowicach ,gdzie trzykrotnie zajęli II miejsce Profilaktyka – ważna rzecz a edukacja
teatralna możne służyć pomocą w inspirowaniu środowiska
szkolnego do działań w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom
.Poznawanie przez sztukę przynosi efekty również w nauczaniu
historii, patriotyzmu , ale przede
wszystkim ukazuje, jak ważny
jest człowiek, sprawiedliwość
i dążenie do pokoju na całym
świecie.
vv zawiercie.eu

Beniaminek postawił się wiceliderowi. Popisy szczególnie
Mateja Pataka (od początku
najlepszy mecz w barwach Żółto-Zielonych), Davida Smitha,
a chwilami również Grzegorza
Boćka i momentami naprawdę
skutecznego w przyjęciu Krzysztofa Andrzejewskiego pozwoliły
przez niemal całą partię prowadzić
wyrównaną walkę z olsztyńską
ekipą. Niestety w punkt przyjmowali również faworyci. Mimo
wszystko było już nawet 13:9 dla
Aluronu Virtu Warty Zawiercie
po zagraniu ze środka Smitha, lecz
ostatnie fragmenty minimalnie na
korzyść przyjezdnych zadecydowały o losach otwierającej części
gry (21:25 i 0:1).
W drugiej partii Jurajscy Rycerze
z jeszcze większą pasją ruszyli do
walki! Zaczęli ponownie Patak
i Bociek, Koga ofiarnie obronił
piłkę na 5:2, a po świetnym ataku
Łukasza Swodczyka było 6:3. Rozkręcał się Hugo de Leon, który raz
po raz prezentował swoją siłę. Gdy
w środkowej fazie znowu uaktywnił się Swodczyk, było 12:10. Kilka
minut później zrobiło się już niestety 17:20 po ataku Jana Hadravy.
Poderwali się jednak Żółto-Zieloni! Zawierciańscy kibice na Aluronie Mierniku Hałasu osiągnęli
rekordowe domowe 104 decybele
(niewiele potem 107,7!), a goście
czuli na plecach oddech miejscowych. Łukasz Kaczorowski atakował, blokował i było tylko 21:22.
Z kolei po ataku i asie Hugo 23:24.

Niestety kolejny punkt powędrował na konto Akademików (23:25
i 0:2).
Nigdy nie lekceważ serca Jurajskiego Rycerza!
I w końcu – wysiłek się opłacił!
Najpierw tradycyjnie zacięta rywalizacja i wreszcie powolny odlot
beniaminka! Bociek na 13:9, Patak
wykorzystał blok (14:9). AZS nie
dawał za wygraną, ale Jurajscy
Rycerze pewnie szli po swoje.
Pojedynczy blok Łukasza Swodczyka powiększył prowadzenie
do 6 oczek (16:10). Swodi w roli
głównej był również po chwili,
z łatwością zdobywając punkt
po dokładnej wystawie Taichiro
Kogi (19:13). AZS się gubił, było
już nawet 20:13, 21:14 i 23:16. Aż
wreszcie, niespodzianka stała się
faktem! Hugo de Leon zdobył
zwycięski punkt na 25:18 i 1:2!
W czwartej partii pisała się historia zawierciańskiej siatkówki!
Punkt za punkt, bez odpuszczania! Bohaterami po stronie Aluronu Virtu Warty Zawiercie byli
wszyscy zawodnicy, cała drużyna!
Wyszarpali tego seta, wyszarpali
pierwszy punkt w tabeli PlusLigi!
Decydujące oczko na 26:24 i 2:2
zdobył Łukasz Swodczyk!!!
Każdy dołożył cegiełkę!
Walka toczyła się już na całego! Niepokonany w tym sezonie
PlusLigi Indykpol AZS Olsztyn
liczył na to, że mimo wszystko wywiezie z Zawiercia dwa

oczka. Nic z tego! Nie pomógł
nawet fenomenalny Jan Hadrava.
Zaczął asem Grzegorz Pająk, do
ostatnich sił walczył Matej Patak,
Hugo przebijał się przez blok,
o swojej mocy i doświadczeniu
przypomniał Grzegorz Bociek
(nie do zatrzymania!!!), Łukasz
Swodczyk seryjnie punktował,
Łukasz Kaczorowski błysnął ważną zagrywką, David Smith wywalczył arcyistotny punkt ze środka na
15:14, aż wreszcie Hugo de Leon
zwieńczył dzieła! Tak trzeba byłoby wymieniać cały zespół, bo na
ten historyczny sukces Aluronu
Virtu Warty Zawiercie pracowało
każde klubowe ogniwo!

vv Damian Juszczyk
Biuro Prasowe Aluronu
Virtu Warty Zawiercie

Aluron Virtu Warta Zawiercie
– Indykpol AZS Olsztyn 3:2
(21:25, 23:25, 25:18, 26:24, 16:14)
Aluron Virtu Warta: de Leon
16, Smith 9, Pająk 7, Patak 20,
Swodczyk 11, Bociek 23, Andrzejewski (libero) oraz Kaczorowski
1, Zajder 0, Żuk 0, Koga (libero).
Indykpol AZS: Andringa 16,
Kochanowski 16, Hadrava 32,
Rousseaux 2, Zniszczoł 5, Woicki 0, Żurek (libero) oraz Pliński
5, Scheerhoorn 4, Buchowski 3,
Kańczok 0, Makowski 0.
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Reklamy

POLICJA
ZAWIERCIAŃSCY POLICJANCI WALCZĄ Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ
Policjanci z wydziału kryminalnego, prowadząc działania wymierzone w przestępczość narkotykową, zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie
i uprawę konopi indyjskich. Policjanci zabezpieczyli ponad 600 porcji marihuany i 40 krzewów. Zatrzymanym grozi kara nawet do 10 lat więzienia.
Policjanci z wydziału kryminalnego zawierciańskiej
komendy skontrolowali posesję w Ogrodzieńcu aby
sprawdzić posiadane informacje o tym, że jeden
z domowników zajmuję się uprawą konopi indyjskich
i dystrybucją marihuany. W trakcie przeszukania śledczy znaleźli 6 wyrwanych krzaków konopi oraz ukryty
w pomieszczeniach gotowy susz marihuany. Zabezpieczono tam także urządzenia do rozdrabniania narkotyków, elektroniczne wagi i pieniądze, które mogły
pochodzić z handlu środkami odurzającymi. Do sprawy
policjanci zatrzymali dwóch 24-letnich mieszkańców

gminy Ogrodzieniec. Stróże prawa zlikwidowali również „leśne plantacje” konopi indyjskich, które uprawiali
zatrzymani mężczyźni. Łącznie zabezpieczono ponad
600 porcji marihuany i 40 krzewów konopi.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Zgodnie z ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii, za uprawę i posiadanie znacznej ilości narkotyków sąd może orzec karę
do 10 lat więzienia. Wobec jednego z mężczyzn sąd
zastosował trzymiesięczny areszt.

ŚMIERTELNY WYPADEK NA ULICY SIKORSKIEGO
Zawierciańscy policjanci ustalają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło na ulicy Sikorskiego w Zawierciu. Kierowca osobówki potrącił 57-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło na oznakowanym
przejściu dla pieszych. Niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej nie udało się jej uratować.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło przed
godziną 18.00 na ulicy Sikorskiego w Zawierciu. Ze
wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca
opla astry jadąc w kierunku ronda potrącił pieszą.
Kobieta przechodziła jezdnię na oznakowanym
przejściu dla pieszych. Na skutek odniesionych
obrażeń, 57-letnia zawiercianka zmarła po przewiezieniu do szpitala. Przeprowadzone przez poli-

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

cjantów badanie wykazało, że 22-letni kierowca opla
był trzeźwy. Śledczy wyjaśniają teraz szczegółowe
okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Zawierciańscy policjanci ponownie apelują do kierowców o ostrożną jazdę oraz zachęcają pieszych do
korzystania z elementów odblaskowych.

ZATRZYMANY ZA USZKODZENIE 8 SAMOCHODÓW

Zawierciańscy policjanci zatrzymali 36-letniego wandala, który uszkodził 8 samochodów. Sprawca celowo
porysował nożem karoserie zaparkowanych pojazdów. Straty wyceniono na kwotę ponad 27 tys. złotych.
Mężczyzna już wcześniej popełniał podobne przestępstwa. Teraz grozi mu kilkuletni pobyt w więzieniu.

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •

Do zdarzeń doszło w nocy z 16 na 17 oraz z 25 na
26 września br. Wandal uszkodził 8 samochodów,
zaparkowanych w Zawierciu na ulicy Owocowej,
Czereśniowej, Wiśniowej i Wierczki. Karoserie kilku pojazdów były całkowicie porysowane
ostrym narzędziem. Jeden z właścicieli wycenił
straty na 10 tys. złotych. Policjanci z wydziału
kryminalnego przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsc zdarzeń i skrupulatnie zgromadzili
dowody. Śledczy sprawdzali każdą informację,

która mogła ich skierować na trop wandala. Kilkudniowe czynności doprowadziły do ustalenia, że
związek z tymi przestępstwami może mieć 36-letni
zawiercianin, który kilka lat wcześniej dopuścił się
podobnych czynów. Zatrzymany wczoraj sprawca,
usłyszał zarzuty i przyznał się do popełnionych
przestępstw. Jako recydywiście grozi teraz 7,5-letni
pobyt w więzieniu.

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO ZATRZYMAŁ ZŁODZIEJA

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu zatrzymał w czasie zakupów złodzieja
sklepowego. Mienie odzyskano, trwa ustalanie ewentualnych innych zdarzeń z udziałem zatrzymanego złodzieja.

Złomowanie pojazdów
Wydawanie zaświadczeń
Dojazd do klienta
Płatność gotówką
Tel. 512 024 278, 512 024 264

SKUTECZNA REKLAMA
DLA TWOJEGO BIZNESU

!

20 tysięcy

O dużym pechu może mówić 21-letni mieszkaniec
gminy Siewierz, który w ostatnią sobotę dokonał
kradzieży w jednym z zawierciańskich marketów.
Korzystając z braku pracownika ochrony skradł
artykuły przemysłowe i spożywcze o łącznej wartości ok. 80 zł. Kiedy już opuszczał sklep ze schowanymi pod kurtką łupami nawet nie przypuszczał, że
jego zachowanie wzbudziło wcześniej podejrzenia

będącego w sklepie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, który w drzwiach wyjściowych zatrzymał złodzieja oraz zażądał wyjęcia
ukrytych przedmiotów. Towar w całości odzyskano,
a wezwany do pomocy umundurowany patrol policji
ukarał go mandatami karnymi za kradzież oraz za
używanie słów wulgarnych.

ZAGINĘŁY W ZAWIERCIU, ODNALAZŁY SIĘ W WARSZAWIE

Policjanci kilkanaście godzin prowadzili czynności poszukiwawcze w sprawie dwóch nastolatek z Zawiercia. O ich zaginięciu w czwartkowy wieczór policję
poinformowały zrozpaczone matki. Trop powiódł śledczych najpierw do Katowic, a następnie do Warszawy. Współpraca stróżów prawa z kilku jednostek
zakończyła się sukcesem, a dziewczynki zostały odnalezione.
Do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przyszły dwie kobiety, aby zgłosić zaginięcie swoich
nastoletnich córek. Dwie dziewczyny w wieku
11 i 12 lat, jak ustalili policjanci, mogły wyjechać
z Zawiercia w kierunku Katowic, a docelowo do
Radomia, aby spotkać się ze swoim znajomym,
poznanym za pośrednictwem jednego z serwisów
społecznościowych.

dalsze wskazówki. Na nagraniach widać, jak poszu- potwierdzenia informacji, które otrzymał z Zawierkiwane kupują w kasie bilet, a następnie wsiadają cia i Katowic. Efektem tych działań było ustalenie,
do pociągu jadącego do Warszawy.
że obie dziewczynki wysiadły z pociągu na dworcu
Informację o zaginięciu 12-latek zawierciańscy poli- w Warszawie kilka minut przed 21.30.

cjanci umieścili też na lokalnym portalu społecznościowym. Po publikacji wizerunku poszukiwanych
wiele osób przekazywało informacje, które również
były sprawdzane przez policjantów. Nawiązano
Zawierciańscy policjanci natychmiast nawiązali także współpracę ze Służbą Ochrony Kolei. Konkontakt z policją w Katowicach, aby potwierdzić duktorzy sprawdzali wytypowane pociągi.
informacje o podróży dziewczynek do Katowic. O pomoc zwrócono się do policjantów ze stolicy.
Żmudne przeglądnie zapisów kamer monitorujących Powiadomiony o zaginięciu dyżurny Komisariatu
katowicki dworzec pozwoliło nie tylko potwierdzić Kolejowego Warszawa Centralna podjął decyzję
ten fakt, ale dało poszukującym dziewczyn śledczym o przeanalizowaniu nagrań monitoringu, w celu

Około 2.00 pracownik ochrony powiadomił dyżurnego Komendy Rejonowej Warszawa I – Śródmieście, że na ulicy Marszałkowskiej zauważył
dwie dziewczynki, które na jego widok schowały
się w jednej z bram. Natychmiast skierowano tam
patrol, który odnalazł zaginione. Nastolatki całe
i zdrowe trafiły pod opiekę rodziców.

Dziękujemy wszystkim, których zaangażowanie
i pomoc pozwoliły na szczęśliwy finał poszukiwań.
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 gwarekzawiercianski@wp.pl

http://www.zawiercie.slaska.policja.gov.pl/
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv POTWORNA RODZINKA
Reżyseria: Holger Tappe, Gatunek: Animacja, Komedia,
Produkcja: Niemcy, Wielka Brytania
Terminy:
• 2017-11-03 18:00 - 3D (Dubbing) • 2017-11-04 11:00 - 2D (Dubbing) •
• 2017-11-04 17:00 - 3D (Dubbing) • 2017-11-05 11:00 - 2D (Dubbing) •
• 2017-11-05 17:00 - 3D (Dubbing) • 2017-11-06 17:00 - 3D (Dubbing) •
• 2017-11-07 17:00 - 3D (Dubbing) • 2017-11-08 17:00 - 3D (Dubbing) •
• 2017-11-11 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-11-13 15:00 - 2D (Dubbing) •
• 2017-11-14 15:00 - 2D (Dubbing) • 2017-11-15 15:00 - 2D (Dubbing) •
• 2017-11-16 15:00 - 2D (Dubbing)
vv BLADE RUNNER 2049
Reżyseria: Denis Villeneuve, Gatunek: Thriller, Sci-Fi,
Produkcja: Niemcy, Wielka Brytania
Terminy:
• 2017-11-03 20:00 - 3D (Napisy pl) • 2017-11-04 19:00 - 3D (Napisy pl) •
• 2017-11-05 19:00 - 3D (Napisy pl) • 2017-11-06 19:00 - 3D (Napisy pl) •
• 2017-11-07 19:00 - 3D (Napisy pl) • 2017-11-08 19:00 - 3D (Napisy pl) •
• 2017-11-09 18:45 - 3D (Napisy pl)
vv LISTY DO M. 3
Reżyseria: Tomasz Konecki, Gatunek: Komedia Romantyczna, Produkcja: Polska
Terminy:
• 2017-11-10 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-10 19:30 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-11 15:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-11 17:30 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-11 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-12 15:00 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-12 17:30 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-12 20:00 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-13 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-13 19:30 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-14 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-14 19:30 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-15 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-15 19:30 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-16 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-16 19:30 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-17 15:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-17 17:30 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-17 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-18 15:00 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-18 17:30 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-18 20:00 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-19 15:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-19 17:30 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-19 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-20 17:00 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-20 19:30 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-21 18:30 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-11-21 20:45 - 2D (Oryginalny) • 2017-11-22 20:30 - 2D (Oryginalny) •

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu!

BIELIZNA
I ODZIEŻ DAMSKA
Zawiercie
ul. Sikorskiego 17B/3

I PIĘTRO (Centrum, nowe pawilony, obok PZU nad Żabką)
Pon.-Pt. 9.00 - 18.00, Sobota 9.00 - 13.00

OLD SPICE GIRLS czyli BABSKI KABARET - ANDRZEJKI NA WESOŁO :)
Barbara Wrzesińska, Lidia Stanisławska i Emilia Krakowska czyli “Babski Kabaret. Old Spice Girls.”
To kabaret pełen zabawnych monologów, dowcipów, piosenek i improwizacji. Program oparty na
tekstach Marii Czubaszek, Mariana Hemara i Zbigniewa Korpolewskiego oraz klasyków z Julianem
Tuwimem na czele sprawia, że widownia pękać będzie ze śmiechu.
Ponad półtoragodzinny program
jest znakomitym pomysłem na spędzenie wieczoru, a skład osobowy
gwarantuje doskonałą zabawę.

Emilia Krakowska to znakomita aktorka teatralna, szerokiej
publiczności kojarząca się rolami
w serialach telewizyjnych (Na
dobre i na złe, Barwy szczęścia
czy Ojciec Mateusz) oraz w filmach
(Ziemia obiecana, Chłopi, Wesele).
W 2005 roku podczas X Festiwalu
Gwiazd w Międzyzdrojach odcisnęła swoją dłoń na Promenadzie
Gwiazd.

Lidia Stanisławska jest przecież nie
tylko piosenkarką. Autorka dwóch
książek z anegdotami polskiego
środowiska artystycznego, zatytułowanych „Gwiazdy w anegdocie”.
W 2012 artystka wydała książkę
autobiograficzną "Jak nie zrobić
kariery czyli potyczki z show- Barbara Wrzesińska to także
-biznesem".
aktorka, ale zarazem z kabare-

towym zacięciem bardzo długo
występowała u Olgi Lipińskiej.
Laureatka m.in. Złotego Ekranu,
odznaczona medalem Per aspera
ad astra przez Fundację Sceny na
Piętrze.

Zapraszamy na spektakl, który
odbędzie się 29 listopada o godzinie 18.00 w sali widowiskowej
MOK w Łazach.

Bilety w cenie 30 zł dostępne są
w MOK w Łazach. Ilość miejsc
ograniczona!!!

BENEFIS TEATRU MIRAŻ - 10 LAT DZIAŁALNOŚCI!

Tej jesieni Teatr Miraż obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zapraszamy
widzów na wyjątkowe widowisko, które odbędzie się 26 listopada o godz. 16.00.
Podczas jubileuszu widzowie będą mieli okazję obejrzeć fragmenty wszystkich
dotychczasowych spektakli w reżyserii Doroty Zieleniec.
Nie zabraknie również muzycznych akcentów w wykonaniu
Andrzeja Kaima. Widzowie
będą mogli również obejrzeć
prezentację multimedialną przygotowaną przez Panią Krystynę
Knop oraz wziąć udział w karaoke prowadzonym przez Pana
Andrzeja Gębczyńskiego.
Teatr Miraż ma na swoim koncie bardzo wiele osiągnięć. Do
najważniejszych z nich bez wąt-

pienia należą sukcesy w stolicy
Polski podczas Juwenaliów Uniwersytetów III Wieku. Bardzo
wysokie miejsca zdobywane
w Warszawie świadczą o wysokim poziomie artystycznym
spektakli i gry aktorskiej.

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

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

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

Bezpłatne zaproszenia do odbioru w MOK Łazy.

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22
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Humana Anna Przetacznik
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"Gwarek Zawierciański" swym zasięgiem obejmuje cały powiat zawierciański. Jest kolportowany na obszarze miast i gmin takich jak: Biskupice,
Chruszczobród, Ciągowice, Dzibice, Dzwono-Sierbowice, Dzwonowice, Fugasówka, Irządze, Kiełkowice, Kostkowice, Kroczyce, Lgota Murowana,
Łazy, Niegowonice, Ogrodzieniec, Parkoszowice, Pilica, Podlesice, Podzamcze, Poręba , Pradło, Rokitno Szlacheckie, Rudniki, Siedliszowice,
Sierbowice, Smoleń , Sokolniki, Szypowice, Turza, Włodowice, Zawada Pilicka, Zawiercie, Zarzecze, Złożeniec. Gazeta dociera do wszystkich
firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie powiatu zawierciańskiego.
Wydawca "Gwarka Zawierciańskiego" jest założycielem gazety "Gwarek Olkuski", kolportowanej na całym terenie powiatu olkuskiego, w miastach
i gminach takich jak: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom. Prowadzimy stałą, ścisłą współpracę z "Gwarkiem Małopolskim",
kolportowanym na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażonymi na łamach "Gwarka
Zawierciańskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi
obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią
programową lub charakterem tytułu. Wydawca zastrzega sobie możliwość skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne
ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
HURT-DETAL
OFERTA:

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

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

znajdź nas na

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

tel. 32 646 62 84

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

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

Oferujemy w atrakcyjnych cenach:

W celu uzyskania szczegółowych
informacji prosimy o kontakt:

• odzież roboczą
i specjalistyczną
• rękawice robocze
• obuwie ochronne, gumowe
• ochrona głowy, oczu i twarzy
• ochrona słuchu
i dróg oddechowych
• środki czystości

Ogrodzieniec, Kościuszki 129 (cementownia)



sklep@spa-met.pl

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

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy
do współpracy

tel. 32 672 29 89

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

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

tel. 601 464 046

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

 505

066 848
NOW
Y

Myszków
Rynek 5
tel. 667-640-667
Poręba
ul. LWP 24A
tel. 785-993-444

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

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

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

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

