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• Wydawanie zaświadczeń
Dojazd do klienta • Płatność gotówką
Tel. 512 024 278, 512 024 264
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CENTRUM KAMIENIA
I KOSTKI BRUKOWEJ

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

tel. 728 122 613

DREWNO OPAŁOWE
I KOMINKOWE
sosna, brzoza, dąb, klon, wiąz
Drewno suche - I gatunku
z dystrybucji Lasów Państwowych.
Pocięte i porąbane,
magazynowane pod dachem.

już od

129 zł/mp

Dowóz do klienta w powiecie zawierciańskim i okolicach

Centrum Kamienia i Kostki Daglezja
ul. Brata Alberta 6, 42-400 Zawiercie. Tel. 509 426 303

tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

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

NOWA POŻYCZKA
PRYWATNA
DO 25 000 zł
32 / 494-13-18
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Z tym kuponem

RABAT - 5%

na zakupy w naszym sklepie
PRODUKTY NATURALNE I EKOLOGICZNE CERTYFIKOWANE
ŻYWNOŚĆ BEZGLUTENOWA, NISKOBIAŁKOWA, BEZ LAKTOZY,
WEGETARIAŃSKA, WEGAŃSKA, PRODUKTY BEZCUKROWE,
ŻYWNOŚĆ BIO 100%.

ZAWIERCIE, ul. Sikorskiego 23/1
(naprzeciwko Bistro Mojego Brata)

PODZIĘKOWANIA DLA PREZYDENTA
WITOLDA GRIMA I WSZYSTKICH LUDZI
O WIELKIM SERCU!
Jak wiemy w niedzielę odbył się wspaniały koncert charytatywny zorganizowany na rzecz Wiktorii Cymer. Wiktoria ma 15 lat i jest uczennicą
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki. W ubiegłym miesiącu bardzo
poważnie ucierpiała w wypadku. Konsekwencją jest uraz kręgosłupa
naszej nastolatki.
Wiktoria jest piękną, młodą
i mądrą osobą. Ma wiele marzeń
i planów na przyszłość. Jest bardzo
silna a jej siła bierze się również
z wiary, pracy i ogromnego zaangażowania najbliższych jej osób,
przyjaciół i wszystkich ludzi dobrej
woli, którzy robią rzeczy wielkie,
aby Wiktoria mogła powrócić do
zdrowia. Koncert o którym mowa
na wstępie był piękny i wzrusza-

jący. Organizatorzy dziękują
Prezydentowi naszego miasta
Witoldowi Grimowi, który osobiście wspiera działania na rzecz
Wiktorii. Dziękują wszystkim,
którzy jednoczą się aby pomóc.
Jak w słowach podziękowania
mówią organizatorzy „Pan Witold
Grim przekazał 350,00 zł za które
kupiliśmy 10 szt. albumu "Drzwi
Zawierciańskie" przeznaczone

na aukcję jak również sam we
własnej osobie wylicytował piłkę
z autografami siatkarzy KS Aluron
Virtu Warty Zawiercie za kwotę
850,00 zł”. W sumie podczas koncertu zebrano 22 866,44 złotych.
Wszystkim za całego, dobrego
serca dziękujemy!
vv zawiercie.eu

Pn.-Pt. 9.00-18.00, Sob. 9.00-13.00

Tel: 728 804 712

www.ekogardendelikatesy.pl
fb.com/ekogardenzawiercie

PRZEDSZKOLAKI POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM
Nadchodzi zima, wraz z nią większe potrzeby bezdomnych zwierząt. W Przedszkolu nr 6 w Zawierciu, jak co roku odbyła się akcja "Dokarmiamy zwierzęta”.
Dzieci wraz z rodzicami chętnie
brały udział w zbiórce karmy
dla bezdomnych psów i kotów.
Finałem akcji było spotkanie
z przedstawicielami: Straży
Miejskiej, Ośrodka Kynologicznego "Syriusz”, Stowarzyszenia
KOALA oraz wolontariuszem ze
Schroniska dla zwierząt w Zawierciu. Celem tego spotkania było
uświadomienie dzieciom potrzeby
pomagania. Atrakcją dla wszystkich przedszkolaków był pies
Bromba oraz WARCIK – maskotka Straży Miejskiej. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom za
okazaną pomoc.
vv zawiercie.eu

SĄ W KALENDARZU DATY...
Przemarsz ulicami Zawiercia Jurajskiego Szwadronu Kawalerii im. Króla Jana
III Sobieskiego dał początek obchodom Narodowego Święta Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. W Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odbyła się uroczysta msza święta. Eucharystii przewodniczył
ks. Andrzej Kuliberda wikariusz biskupi ds. duszpasterskich.
Tradycyjnie po mszy uczestnicy
obchodów udali się pod Pomnik
Nieznanego Żołnierza. Tam
w obecności wszystkich zgromadzonych Prezydent Miasta
Zawiercie Witold Grim wygłosił
okolicznościowe przemówienie.
Prezydent zwracając się do wszystkich środowisk, kombatantów,
samorządowców, duchowieństwa, przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych
przedstawicieli szkół i organizacji pozarządowych wskazał na
ogromną wagę tego święta. 99 lat
temu przestaliśmy być zlepkiem
prowincji, rozrywanym przez
trzy wrogie mocarstwa. Polska
stała się państwem wolnym i nie-

podległym, w którym możemy
realizować swoje marzenia, plany
i ambicje. Po blisko półtorawiecznym niebycie, odzyskaliśmy to,
co było dążeniem wielu pokoleń
Polaków. Odzyskaliśmy wolność.
To dążenie, okupione było krwią,
prześladowaniami i wieloma istnieniami ludzkimi. Walka ta jednak nie poszła na marne i odzyskując niepodległość mogliśmy
na powrót budować nasz ojczysty
dom niejako od fundamentów.
Prezydent Grim, dalej mówiąc,
podczas uroczystości, wskazywał
na potrzebę pielęgnowania wywalczonej przez minione pokolenia
wolności. W sposób szczególny
zwrócił się do zawierciańskiej

młodzieży, do młodych pokoleń,
które urodzone już w wolnej Polsce
traktują ową wolność jako rzecz
oczywistą –„jesteśmy z Was niezwykle dumni, iż pomimo tego,
że trudno Wam wyobrazić sobie
czym jest brak wolności jesteście
tutaj i dajecie świadectwo patriotyzmu” – powiedział Prezydent
Grim. Zawsze jedność była naszą
siłą, bądźmy pojednani nie tylko
w tym dniu, ale zawsze, to jest
wyraz najwyższego szacunku
do tych, którzy o tę wolność dla
nas walczyli. W uroczystościach
uczestniczyła m.in. Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Pani
Ewa Malik.
vv zawiercie.eu
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ŚLĄSCY POLICJANCI OSTRZEGAJĄ!
OSZUŚCI ZNÓW DZIAŁAJĄ!

Śląscy Policjanci codziennie odbierają kilka zgłoszeń dotyczących prób wyłudzenia pieniędzy od
osób starszych. Oszuści dzwoniąc do seniorów podają się za funkcjonariuszy CBŚ lub za członka
rodziny, który spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy. Właśnie w taki sposób oszuści wyłudzili
od małżeństwa z Jaworzna 180.000 złotych. Nie bądźmy obojętni i ostrzegajmy naszych krewnych,
że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny lub policjantów.
Oszuści "na wnuczka" i "na policjanta" wciąż próbują oszukiwać starszych
mieszkańców Śląska. W ostatnim czasie śląscy policjanci otrzymali sygnały
o kilku próbach wyłudzenia pieniędzy
od seniorów. Taką właśnie historię
usłyszała w środę (08.11) od swojego
telefonicznego rozmówcy, 63-letnia
mieszkanka Jaworzna. Według ustaleń
śledczych kobieta, która zadzwoniła do
pokrzywdzonej, podała się za oficera
CBŚ. Ostrzegła ją i jej 67-letniego męża,
że pracownicy banku, w którym trzymają swoje pieniądze, zamierzają ukraść
ich oszczędności. Na potwierdzenie
swoich słów tajemnicza kobieta przekazała słuchawkę innej osobie, która
z kolei podała się za prokuratora. Fałszywa policjantka wypytała jaworznian
ile mają pieniędzy, a następnie nakłoniła
ich, by poszli do banku i je wypłacili.
W tym przypadku niestety małżeństwo
przekazało oszustowi 180.000 złotych.

Coraz więcej osób jest świadomych
zagrożenia. Dzięki temu często przestępcom nie udaje się oszukać kolejnych
osób. Seniorzy już nie dają się tak łatwo
nabrać na wnuczka czy siostrzeńca, który nagle znalazł się w potrzebie i musi
pilnie pożyczyć pieniądze. Oszuści
ciągle modyfikują metody swojego działania. W kilku przypadkach
wyglądało to w ten sposób, że najpierw
do osoby starszej zadzwoniła osoba,
która podawała się za członka rodziny
i powiedziała, że potrzebuje pieniędzy.
Nagle jednak przerywała połączenie.
Po chwili zatelefonował mężczyzna,
który przedstawił się jako funkcjonariusz policji czy też Centralnego Biura
Śledczego. Podał jednocześnie fikcyjne
nazwisko i numer służbowy. Oszust
przekonywał rozmówcę, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą

i prosi, aby mu w tym pomóc. Ta
pomoc ma polegać na przekazaniu gotówki i pozostawienie
pieniędzy we wskazanym miejscu, które obserwuje rzekomo
policja. Dzięki temu będzie
można zatrzymać prawdziwych
przestępców oszukujących starsze osoby „na wnuczka”. W rzeczywistości osoby dzwoniące są
przestępcami, nie mającymi nic
wspólnego z policją. Po przekazaniu pieniędzy lub wpłaceniu ich na
wskazane przez oszusta konto, wszelki
kontakt z przestępcami się urywa. Wtedy pokrzywdzony orientuje się, że padł
ofiarą oszusta.

Możliwe są też inne metody działania
oszustów. W ostatnim czasie w kilku przypadkach mieszkańcy Śląska
odebrali telefony, gdzie przestępcy
podawali się za policjantów Centralnego Biura Śledczego prowadzących
działania operacyjne mające zapobiec
oszustwom. Przedstawiali się imieniem
i nazwiskiem a także podawali numer
legitymacji służbowej. Pytali o sumę
zgromadzonych pieniędzy i mówili, że
pieniądze na ich kontach są zagrożone.
Oszuści próbują nakłonić rozmówcę
do chwilowego przekazania gotówki,
co rzekomo ma umożliwić złapanie
prawdziwych przestępców.
Policja apeluje i radzi:

Policjanci po raz kolejny przypominają, że funkcjonariusze Policji NIGDY
nie informują o prowadzonych przez
siebie sprawach telefonicznie. NIGDY
nie proszą też o przekazanie pieniędzy
nieznanej osobie.
Zwracamy się z apelem do osób młodych- informujmy naszych rodziców
i dziadków o tym, że są osoby, które

mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się
w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich
z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie
osobom starszym, o których wiemy, że
mieszkają samotnie.
Jak nie stać się ofiarą oszustów?

Przede wszystkim należy zachować
ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś,
kto podszywa się pod członka naszej
rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań.

Nie informujmy nikogo telefonicznie
o ilości pieniędzy, które mamy w domu
lub jakie przechowujemy na koncie.
Nie wypłacajmy z banku wszystkich
oszczędności.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas
o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje.
Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam
miał za złe tego, że zachowujemy się
rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu
wywieranej przez oszustów.

W momencie, kiedy ktoś będzie chciał
nas oszukać, podając się przez telefon, za
policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną rozłączając się! Nie wdawajmy się
w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy
jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.
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PORADY PRAWNE

UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO W PRZYPADKU
WYKRYCIA WAD W KUPIONEJ RZECZY

Jakie zatem uprawnienia przysługują nam w przypadku jeżeli kupiliśmy
rzecz, która później okazała się mieć wady i jak usunąć skutki zakupu przysłowiowego „kota w worku”?
W niniejszym artykule skupię się
jedynie na naszych uprawnieniach
z „rękojmi” w przypadku wad fizycznych rzeczy. Należy jednak mieć na
uwadze, że sprzedający może być
również odpowiedzialny z „gwarancji” jeżeli przy sprzedaży złożył
oświadczenie gwarancyjne. Co ważne
dla Państwa, kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu „rękojmi”
za wady fizyczne rzeczy i to niezależnie od uprawnień wynikających
z „gwarancji”, tak więc możecie Państwo skorzystać z jednej lub drugiej
możliwości według Państwa wyboru.

Kodeks Cywilny w art. 556 wskazuje
nam, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli
rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia). Krótko mówiąc,
wadą fizyczną rzeczy jest wada polegająca na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Przykładowo sytuacja
taka ma miejsce jeżeli: 1) rzecz nie ma
właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel
w umowie oznaczony albo wynikający
z okoliczności lub przeznaczenia; 2)
nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę
lub wzór; 3) nie nadaje się do celu,
o którym kupujący poinformował
sprzedawcę przy zawarciu umowy,
a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia
co do takiego jej przeznaczenia; 4)
została kupującemu wydana w stanie
niezupełnym; 5) została nieprawi-

dłowo zamontowana i uruchomiona,
jeżeli czynności te zostały wykonane
przez sprzedawcę lub osobę trzecią,
za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postępował jednak według
instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Podkreślić należy, że sprzedawca jest
odpowiedzialny z tytułu rękojmi tylko za wady fizyczne, które istniały
w chwili przejścia niebezpieczeństwa
na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej
w tej samej chwili. Tak więc sprzedawca nie odpowiada już za wady
fizyczne, które pojawiły się później
a ich przyczyna nie istniała w chwili
sprzedaży. Powyższe prowadziłoby
bowiem do nieograniczonej w czasie
odpowiedzialności sprzedającego za
rzecz na którą nie miał już wpływu.
Ponadto, sprzedawca jest zwolniony
od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie
w chwili zawarcia umowy.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę,
kupujący może złożyć oświadczenie
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni
rzecz wadliwą na wolną od wad albo
wadę usunie. W praktyce oznacza
to, że najpierw winniśmy wezwać
sprzedającego do usunięcia wady
lub wymiany rzeczy pod rygorem
odstąpienia od umowy. Dopiero jeżeli
sprzedawca nie sprosta powyższemu

wezwaniu we właściwym czasie to
dopiero wtedy możemy złożyć ostateczne oświadczenie o odstąpieniu od
umowy, które winno zostać złożone
na piśmie.
Powyższa procedura nie dotyczy jednak sytuacji kiedy ze strony sprzedającego doszło już do jednej wymiany lub
naprawy, a rzecz ponownie okazała
się wadliwa. W takiej sytuacji już od
razu możemy skorzystać z prawa do
odstąpienia od umowy.

Po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy obowiązani jesteśmy zwrócić sprzedającemu towar,
a druga strona obowiązana jest go
przyjąć. W takim wypadku możemy
żądać nie tylko zwrotu dokonanej
płatności ale również na zasadach
ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania
przez sprzedającego.
Szczególne uregulowania dotyczą
sytuacji kiedy w sporze występujemy
jako konsument, czyli osoba dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z naszą działalnością gospodarczą
lub zawodową. Wtedy nasza sytuacja
jest jeszcze korzystniejsza gdyż prawo przewiduje domniemania, m.in.
istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, jeżeli
wada została stwierdzona w ciągu
roku od dnia wydania rzeczy.

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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ZUPA PIECZARKOWA, PRZEPYSZNA
I PROSTA W ZROBIENIU !
Zupa pieczarkowa – uwielbiam jej smak, zrobiłam ją gdy za oknem był deszcz i orkan
Grzegorz szalał... Uwielbiam dobre ciepłe zupy - to taki pyszny comfort food. Prosta i szybka do zrobienia zupa, czy można chcieć czegoś więcej? Moja zupa zrobiona jest na domowym wywarze, który wstawiłam wczoraj wieczorze w wolnowarze, a rano był gotowy.
Brakowało pieczarek, szybka wyprawa do sklepu i już możemy zaczynać gotować.
Zupa pieczarkowa
• 40 dkg pieczarek
• 1 cebula
• 1 litr wywaru
(jeśli nie masz wywaru,
zobacz jak postępować na
końcu tekstu*)
• 3 łyżki śmietany 12%
• sól, pieprz
• 1 łyżka koperku
(u mnie suszony)
• 3 ziemniaki
• 1 litr wody

Ziemniaki i cebulę obierz i pokrój
w kostkę. Do garnka nalej wywar
dodaj wodę, dodaj ziemniaki oraz
cebulę i całość zagotuj. W międzyczasie pieczarki umyj i pokrój
w nie za cienkie plasterki. Na suchej
patelni połóż w jednej warstwie
pieczarki i podsmaż, przewróć
pieczarki na drugą stronę i jeszcze
raz przez około 5 minut podsmaż.
Pieczarki oddadzą trochę wody
i pięknie się przyrumienią. Dodaj
je do zagotowanego wywaru i gotuj
około 10 minut. Ziemniaki też
w tym czasie się ugotują i zupa
będzie prawie gotowa. Teraz ostatni
krok - do miseczki nałóż śmietanę,
dodaj po łyżce ciepłą zupę, wymieszaj tak aby ogrzać śmietanę. Jak
już śmietana będzie cieplejsza, wlej

ją do zupy i dokładnie zamieszaj.
Dopraw zupę solą, pieprzem oraz
koperkiem i możesz już nalewać
do miseczki.
Smacznego !

* Jeśli nie masz wywaru, przygotuj 1 marchewkę, 1 pora, 3 ziarna
ziela angielskiego, 1 liść laurowy –
warzywa obierz, pokrój w plasterki
i włóż do garnka i wraz z przyprawami ugotuj.

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

PROMOCJA
NA OKNA
DO

46

%
*

WOK

Myszków
ul. Kościuszki 2
tel. 34 313 54 28

WAMAR
www.oknoplast.com.pl
* Promocją objęte są wybrane produkty. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.

Olkusz
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 46
tel. 32 645 02 36

941
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POŻYCZKA

OD RĘKI

ZADZWOŃ!!!

I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
Z KONSULTANTEM

INFOLINIA:

660 111 444

•opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

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

500 200 941

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

ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)
ul. (obok
3-go
ul. salonu
3-go
MajaMaja
15 (obok
15 (obok
salonu
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Orange)
SYN(
Zawiercie
ul. 3-go
Maja 15
Orange)
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3-go
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3-go Maja 15
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500 200 941
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500 200

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

SYN_OPTYK

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

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

POKAZ MOCY JURAJSKICH RYCERZY!
ul. 3-go Maja 15 (obok salonu
3Orange)
PUNKTY JADĄ DO ZAWIERCIA!

Jurajscy
Rycerze
w świetnym
stylu
zdobyli Katowice! Siatkarze Aluronu Virtu
ul. (obok
3-go
ul. salonu
3-go
MajaMaja
15 (obok
15 (obok
salonu
salonu
Orange)
Orange)
ul. 3-go Maja 15
Orange)

Warty Zawiercie niesieni dopingiem prawie 300 żółto-zielonych fanów najpierw
niczym dynamit rozgromili GKS do 10, w drugiej partii wyszarpali wygraną, by
postawić kropkę nad „i”, odnosząc swoje pierwsze w historii zwycięstwo „za trzy
punkty” w PlusLidze i triumfując 3:0!

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

go
l. salonu
3-go
MajaMaja
15 (obok
15 (obok
salonu
salonu
Orange)
Orange)
ok
Orange)

WIELKIE ŚWIĘTO TAŃCA W ZAWIERCIU
Za nami XXXII Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego w Zawierciu. Wzorem
lat poprzednich impreza została przygotowana i poprowadzona na najwyższym
poziomie. Przypomnijmy, iż pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem tego międzynarodowego turnieju był obecny Prezydent Miasta Zawiercie Pan Witold Grim.
Aktualnie organizacją przedsięwzięcia zajmuje się Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zawierciu Pan Jacek Latko
wraz ze współpracownikami.

Zespół Pieśni i Tańca Zawiercie, wspaniałe akrobacje gimnastyczne mistrzyni Pani Anny
Filipowskiej – pokaz w kuli
powietrznej jak również grupę
Tegoroczny turniej tańca był Dynasty Workout, która zapreniezw ykle udany. Świadczy zentowała pokaz Street Woro tym ogromne zadowolenie koutu i Kalisteniki. Wspaniale
z pokazów tanecznych naszej zaprezentował się duet akrowspaniałej zawierciańsk iej batyczny w powietrzu z wykopubliczności. Była to prawdziwa rzystaniem szarf. W kategorii
uczta dla tych wszystkich, którzy tańców standard zwyciężyła para
kochają piękno i taniec. Pary Brzozowski Mateusz – Możdżoreprezentowały bardzo wysoki nek Justyna (UKS FEELING
poziom artystyczny. W prze- Warszawa ), w kategorii latino
rwach pomiędzy poszczególny- Gorodilov Konstantin – Bergmi tańcami mogliśmy podziwiać mannova Dominika (ESTONIA
- Estonia). Dziękujemy zawier-

ciańskiej publiczności, która
nigdy nie zawodzi, gratulujemy
wszystkim parom a szczególnie
zwycięzcą turnieju. Dziękujemy
również wszystkim przybyłym
na tą wspaniałą imprezę zaproszonym gościom Pani Poseł na
Sejm RP Ewie Malik, Panu
Posłowi na Sejm RP Waldemarowi Andzelowi, Radnemu
Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosławowi Maurowi oraz
wszystkim zaproszonym na uroczysty turniej samorządowcom.
Zapraszamy za rok.
vv zawiercie.eu

Niesieni dopingiem blisko 300
kibiców Jurajscy Rycerze weszli
w mecz mocnym uderzeniem. Już
na starcie asami błysnęli Grzegorz
Bociek i Hugo de Leon (4:2). Po
mocnym obiciu bloku przez Boćka było 7:4. Od tego momentu
goście tylko powiększali przewagę. Bociek przebił się prawym
skrzydłem, Smith zaatakował ze
środka, asem popisał się Łukasz
Swodczyk i było 14:6! W żółto-zielonej machinie funkcjonował
każdy najmniejszy trybik, a po asie
Grzegorza Pająka i ataku z prawej
Pierwszy komplet!
flanki Boćka, siatkarze Aluronu
W
trzecim
secie raz po raz punkVirtu Warty Zawiercie rozbili
GKS Katowice do… 10, obejmując tował Hugo de Leon, a siatkarze
Aluronu Virtu Warty Zawierprowadzenie 1:0!
cie minimalnie prowadzili, by
Druga partia była zacięta. GKS w połowie seta zacząć „odjeżpostawił wszystko na jedną kartę dżać”. Po dwóch asach Grzegorz
i chciał się zrehabilitować za tak Pająka było jasne, że Jurajscy
wysoką porażkę. Zaczęło się od Rycerze tego meczu nie prze4:1 dla gospodarzy, ale as Davida grają (19:13)! I mimo iż dwoił
Smitha na 7:8 dał sygnał do ataku się i troił Karol Burtyn, notui po chwili było już 9:9. Gra toczyła jąc co rusz skuteczne ataki i asa
się punkt za punkt, aż wreszcie po (22:21), czarną serię przełamał de
ataku Smitha i bloku Grzegorza Leon (23:21). Później był jeszcze
Pająka do spółki z Amerykaninem autowy atak GieKSy, a Grzegorz
zawiercianie odskoczyli na dwa Bociek we wspaniałym stylu
oczka (21:20). As Hugo na 23:20 zwieńczył wszystko asem serwidał Żółto-Zielonym już sporą sowym, pieczętując przekonujący
przewagę, lecz ambitni miejsco- triumf beniaminka (25:21 i 3:0).
wi wyrównali. Ale w kluczowych
vv Damian Juszczyk
momentach zepsuli zagrywkę,
Biuro Prasowe
a Smith kolejnym asem postawił
Aluronu Virtu Warty Zawiercie
kropkę nad i (25:23 i 2:0).

GKS Katowice
– Aluron Virtu Warta Zawiercie
0:3 (10:25, 23:25, 21:25)
GKS Katowice: Komenda 2,
Quiroga 3, Pietraszko 2, Butryn
16, Kapelus 6, Kohut 4, Mariański
(libero) oraz Krulicki 4,
Sobański 1, Witczak 1, Fijałek 0,
Stańczak (libero).
Aluron Virtu Warta: Swodczyk 7,
Bociek 12, de Leon 16, Smith 10,
Pająk 6, Żuk 4, Koga (libero).
fot. Patrycja Bargieł
Aluron Virtu Warta Zawiercie

vv zawiercie.eu
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POLICJA

POSZUKUJEMY ZAGINIONEGO 51-LATKA

Zawierciańscy policjanci poszukują zaginionego Dariusza Waloch, który w dniu 26 listopada br. wyszedł
ze szpitala w Zawierciu. Mężczyzna do chwili obecnej nie powrócił do domu. Wszelkie informacje mogące
pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu prosimy kierować pod nr tel. 32 67 38 255 lub tel. alarmowy 112.
Poszukiwany 51-latek wyszedł ze Szpitala
Powiatowego w Zawierciu w dniu 26 listopada br. około godz. 16.20. Mężczyzna
samowolnie opuścił szpital z zamiarem
powrotu do swojego miejsca zamieszkania
w powiecie myszkowskim. Do chwili obecnej nie dotarł do domu. Zaginiony ubrany
był w szare spodnie dresowe, czarną bluzę

z kapturem i granatowe papucie.

zny proszone są o kontakt z policjantami
Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu pod numerem tel. 32 6738 255, bądź
z najbliższą jednostką policji tel. 112 .
Informacje można przekazać także drogą
elektroniczną na adres: dyzurny@zawiercie.
Wszystkie osoby, które mogą pomóc ka.policja.gov.pl lub za pomocą formulaw odnalezieniu poszukiwanego mężczy- rza „Powiadom nas”.
Rysopis zaginionego: wzrost 175 cm, krępa
budowa ciała, twarz owalna, ogolony na
łyso, oczy niebieskie, brak widocznych
ubytków w uzębieniu.

ZNALEZIONY POCISK - ZABEZPIECZONY

Podczas prac drogowych został znaleziony pocisk artyleryjski pochodzący z okresu II Wojny
Światowej. Niebezpieczne wykopalisko zabezpieczyli policjanci i strażacy. Niewybuch
został już zabrany przez saperów z jednostki wojskowej w Gliwicach. Policjanci ostrzegają, że takich przedmiotów pod żadnym pozorem nie wolno dotykać ani przenosić !!!

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •
POŻYCZKI NA ŚWIĄTECZNE WYDATKI
✦ NA DOWOLNY CEL
✦ KWOTY DO
500 TYS. ZŁ
✦ SZYBKA DECYZJA
✦ MINIMUM
FORMALNOŚCI
✦ KREDYTY I POŻYCZKI
WIELU BANKÓW
✦ BEZ BIK

Około godz 11.30 podczas prac remontowych mostu
na drodze krajowej nr 78 w Porębie wykopano skorodowany pocisk artyleryjski. Po otrzymaniu informacji,
policjanci zidentyfikowali pocisk, powiadomili wojskowych saperów. Do czasu przyjazdu saperów miejsce
znalezienia niebezpiecznego przedmiotu zabezpieczali
policjanci i strażacy. Utrudnienia na drodze trwały
ponad godzinę. W najbliższym czasie zabezpieczony
pocisk zostanie zdetonowany na poligonie.

Przypominamy, że pod żadnym pozorem nie wolno dotykać znalezionych
niewypałów, a tym bardziej ich przenosić. Kontakt z takimi przedmiotami
może być śmiertelnie niebezpieczny.
W przypadku znalezienia podejrzanego
przedmiotu przypominającego granat,
pocisk lub broń natychmiast należy
powiadomić policję lub straż miejską.

TRAGICZNY WYPADEK NA DK78

Zawierciańscy policjanci ustalają przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku drogowego. Doszło do niego na łuku drogi krajowej nr 78. W wyniku czołowego zderzenia
dwóch osobówek śmierć poniosła 21-letnia kobieta.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło około cze i uderzył w drzewo. Kierowca i jego pasażerka
godz. 20:30 na ul. Jurajskiej w Zawierciu. Według z lekkimi obrażeniami ciała zostali przewiezieni do
wstępnych ustaleń policjantów, kierująca toyotą yaris szpitala. Przeprowadzone przez policjantów badanie
jechała w kierunku Zawiercia. Na łuku drogi z nie- wykazało, że 54-letni kierowca był trzeźwy. Obecny
ustalonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu na miejscu prokurator zdecydował o zabezpieczeniu
i zderzyła się z nadjeżdżającą z przeciwka toyotą land rozbitych pojazdów na policyjnym parkingu. Teraz
cruiser. W roztrzaskanej osobówce zginęła 21-letnia zawierciańscy policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny
mieszkanka Zawiercia. Podróżowała sama. Drugi tego tragicznego zdarzenia.
pojazd, którym jechały dwie osoby, zjechał na poboApelujemy do kierowców o ostrożną i rozważną jazdę !

ZATRZYMANI SPRAWCY I ODZYSKANY ŁUP
Policjanci z wydziału kryminalnego zawierciańskiej komendy zatrzymali trzech młodych
mężczyzn, podejrzanych o kradzież. Policjanci odzyskali także specjalistyczne urządzenie budowlane o wartości 8 tys. złotych. O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd.
Zawierciańscy policjanci na podstawie analizy
zgromadzonych materiałów operacyjnych ustalili
i zatrzymali trzech młodych mężczyzn, podejrzanych o kradzież osuszacza powietrza. Do kradzieży
specjalistycznego urządzenia doszło w nocy z 13
na 14 listopada na terenie budowy przy ul Sienkiewicza w Zawierciu. W miejscu zamieszkania

jednego ze sprawców policjanci znaleźli skradziony
łup o wartości około 8 tys. złotych. Urządzenie
w najbliższym czasie zostanie zwrócone firmie
budowlanej. Zatrzymani to 18 i 19-letni mieszkańcy
Zawiercia. W miniony piątek usłyszeli zarzuty. Za
kradzież grozi im do 5 lat więzienia.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU

 577 833 844

32-300 OLKUSZ, UL. KOŚCIUSZKI 24A
PODARUJ SWOIM BLISKIM UDANE ŚWIĘTA

Ba l
Sy l wes tr owy

Kiedy panują niskie temperatury, wiele osób
narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na
skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten
dotyka przede wszystkim osoby bezdomne,
samotne, czy w podeszłym wieku. Zagrożenie
takie dotyczy także osób będących pod
wpływem alkoholu. Prawdziwe mrozy dopiero
przed nami. Policja apeluje, by nikt z nas nie był
obojętny na potrzeby drugiego człowieka.
Śląska policja apeluje o zwracanie uwagi na
przypadkowo napotkane osoby, które mogą
stać się ofiarą niskich temperatur. Nie bądźmy
obojętni na widok osób leżących przy drodze
bądź niestosownie ubranych do pory zimowej.
Zwracajmy uwagę przede wszystkim na dzieci,
osoby starsze oraz bezdomne. Wielokrotnie
od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy

zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji
informujmy służby ratownicze. Zgłoszenia
można przekazywać pod numerami telefonów
997 lub 112. Sami również starajmy się okazać
życzliwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń w
kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują.
Pamiętajmy jeden telefon
może uratować czyjeś życie!

Nadchodzące zimno niesie ze sobą potencjalne
zagrożenie zamarznięcia osób, które nie mają
stałego miejsca zamieszkania. Bezdomnymi
zostają z różnych powodów. Są wśród nich ci
„z wyboru” albo ci „z konieczności”. Większość
należy jednak do tej drugiej grupy. Stracili pracę,
popadli w długi, albo nie potrafili rozwiązać
rodzinnych konfliktów. To także kobiety,
które uciekły przed znęcającymi się nad nimi

mężczyznami, albo zostały wyrzucone z domu.
Wielu bezdomnych to osoby chore fizycznie lub
psychicznie. Często nie stronią od alkoholu, czy
narkotyków.
Bez względu na wszystko – nie odwracajmy
oczu od takich osób!

MUZYKA NA ŻYWO / BUONA SERA BAND
4 DANIA GORĄCE
NAPOJE, SOKI

ZAKĄSKI, SŁODKOŚCI

KAWA, HERBATA

0.7 L WÓDKI NA PARĘ

Przywitanie Nowego Roku pokazem
sztucznych ogni wraz z lampką szampana!
350 zł od pary, start: godz. 20.00
rezerwacje: tel. 41 38 11 896

Zapra szamy!
Hotel Złota Róża
ul. Dworcowa 37, 28-340 Sędziszów
kom. 533 540 447, 607 207 034
www.zlota-roza-hotel.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 COCO
Reżyseria: Lee Unkrich, Gatunek: Animacja, Przygodowy, Familijny;
Produkcja: USA
Terminy:
• 2017-12-02 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-12-02 13:00 - 2D (Dubbing) •
• 2017-12-02 15:15 - 3D (Dubbing) • 2017-12-02 17:30 - 2D (Dubbing) •
• 2017-12-03 13:00 - 2D (Dubbing) • 2017-12-03 15:15 - 3D (Dubbing)
• 2017-12-03 17:30 - 2D (Dubbing) • 2017-12-04 15:15 - 3D (Dubbing) •
• 2017-12-04 17:30 - 2D (Dubbing) • 2017-12-05 15:15 - 3D (Dubbing) •
• 2017-12-05 17:30 - 2D (Dubbing) • 2017-12-06 15:15 - 3D (Dubbing) •
• 2017-12-06 17:30 - 2D (Dubbing)
vv CICHA NOC
Reżyseria: Piotr Domalewski; Gatunek: Dramat; Produkcja: Polska
Terminy:
• 2017-12-14 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-12-14 20:00 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-12-15 19:30 - 2D (Oryginalny) • 2017-12-16 18:00 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-12-16 20:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-12-17 18:00 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-12-17 20:00 - 2D (Oryginalny)
vv LABIRYNT ŚWIADOMOŚCI
Reżyseria: Konrad Niewolski, Gatunek: Dramat, Kryminał; Produkcja: Polska
Terminy:
• 2017-12-14 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-12-15 18:00 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-12-16 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-12-17 18:00 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-12-18 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-12-19 18:00 - 2D (Oryginalny) •
• 2017-12-20 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2017-12-21 18:00 - 2D (Oryginalny)

Realizacja zamówień:

Stypy • Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gratis!

vv PIERWSZA GWIAZDKA
Reżyseria: Timothy Reckart, Gatunek: Animacja, Przygodowy, Familijny;
Produkcja: USA
Terminy:
• 2017-12-16 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-12-16 16:00 - 2D (Dubbing) •
• 2017-12-17 11:00 - 2D (Dubbing) • 2017-12-17 16:00 - 2D (Dubbing) •
• 2017-12-18 17:00 - 2D (Dubbing) • 2017-12-18 19:00 - 2D (Dubbing) •
• 2017-12-19 17:00 - 2D (Dubbing) • 2017-12-19 19:00 - 2D (Dubbing) •
• 2017-12-21 17:00 - 2D (Dubbing) • 2017-12-21 19:00 - 2D (Dubbing)

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

tel. 518-940-675

T U
S W O J E

Z N A J D Z I E S Z
N O W E

O K U L A R Y

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

dr n. med. Manfred Zappa
specjalista II st.chirurgii ortopedycznej

Leczenie schorzeń układu
kostno-stawowo-mięśniowego
• fala uderzeniowa (Storz Medical Masterpuls - Szwajcaria)
• Laser (Felas Medical Laser - Niemcy)
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz,
Rejestracja telefoniczna od 1200 - 1700 • tel. 786 866 820
przyjmuje wtorek, środa, czwartek, piątek: 1400-1700
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-zawiercianski.pl

Biuro czynne:

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
29 pokój 41, 32-300 Olkusz
www.mobioos.pl
510 190 038
gwarekzawiercianski@wp.pl

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia Sosnowiec.

"Gwarek Zawierciański" jest kolportowany w miejscowościach:
• 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.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 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

Planeta Piękna zaprasza na zabiegi na ciało AROSHA oraz egzotyczne masaże od Thalgo.
BANDAŻE Arosha są skuteczną bronią w walce z wszelkimi niedoskonałościami skóry. Bandaże wykonane z delikatnej bawełny, nasączonej aktywnymi składnikami.
Podczas zabiegu aktywne składniki z bandaża uwalniają się i stopniowo penetrują w głąb skóry. Bandaże Arosha wskazane są szczególnie przy: utracie napięcia
i elastyczności skóry, nadwadze, pojawiających się rozstępach, cellulicie oraz w każdym przypadku, gdy chcemy poprawić jakość skóry.
Rodzaje banaży :
AQUA-DRAIN - oczyszcza i drenuje ciało, o właściwościach wyszczuplających i rewitalizujących. SLIM-CEL ma działania modelujące i wyszczuplające sylwetkę, poprzez stymulację mechanizmu rozkładu trójglicerydów.
CEL-TERM jest zabiegiem antycellulitowym, który stymuluje metabolizm i wymianę tlenową w komórkach tłuszczowych. LIFTING UP zabieg skutecznie zwalcza objawy opadania, utraty jędrności i elastyczności biustu.

POLYNESIA MASSAGE
Relaksujący masaż całego ciała z elementami masażu Lomi- Lomi
oraz polinezyjskich technik. Prawdziwe zaproszenie w podróż po
egzotycznych Wyspach Polinezji. Ten tradycyjny masaż jest mocny,
powolny i rytmiczny. Opiera się na głębokim pobudzeniu mięśni.
Mieszkańcy Polinezji wykonują go z użyciem olejku Monoi najczęściej
na plażach, gdzie ciało ma kontakt z gorącym piaskiem. Ciepłe stemple
z piaskiem, uwodzicielski zapach olejku Mahana Massage Oil pomogą
zapomnieć o troskach dnia codziennego, odprężą ciało i umysł.

ul. Nowa 5 Wolbrom
511-377-038 575-341-330

MASAŻ INDOCEANE
Jest to niezwykła podróż w krainy
piękna i relaksu, a ciało osiąga stan
pełnego odprężenia i relaksu.
Podstawowymi składnikami linii są:
kompleks Qi - Marine
(wyciąg z brązowej algi Undaria Pinnatiﬁda) i lotos posiadające
wyjątkową zdolność rewitalizacji i redukcji stresu.
Masaż Indoceane to kwintesencja wyjątkowych ﬁlozoﬁi,
propozycja dla osób zestresowanych, potrzebujących odprężenia
i poprawy samopoczucia. Masaż jest inspirowany Ayurvedą.
Najpierw nakłada się na centra energii (czakry) Qi-Balm,
a następnie ciepły olejek bogaty w oleje esencjonalne
i wykonuje się masaż, który uwalnia ciało i umysł od napięć.

W standardowej naszej ofercie także manicure, pedicure, przedłużanie rzęs oraz kosmetyka twarzy.

NOW
Y

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

Myszków
Rynek 5
tel. 667-640-667

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

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

Zawiercie
ul. Daszyńskiego 8a
tel. 601-176-831
Zawiercie
ul. Piłsudskiego 87A
tel. 607-123-245

Poręba
ul. LWP 24A
tel. 785-993-444
Zawiercie
ul. Okólna 103
tel. 691-141-470

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

