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TARCICA
PŁYTA OSB
Tel. 606-139-619
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• Ekogroszek • Miał •
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tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

Zawierciańscy policjanci poszukują dwóch mężczyzn
podejrzanych o oszustwo metodą „na policjanta”. Przestępcy nakłonili 72-letniego zawiercianina do przekazania im 50 tys. złotych. Wszystkie osoby, które rozpoznają osoby z nagrania monitoringu, proszone są o kontakt
z policjantami pod numerem tel. 32 67 38 255 lub 112.
Gwarantujemy anonimowość.
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Informacje

SZLACHETNA PACZKA W ZAWIERCIU
W niedzielę w Szkole Podstawowej nr 5 w Zawierciu mieliśmy wielki finał
akcji „Szlachetna Paczka”. Witold Grim przekazał paczkę a konkretnie
wiele paczek na rzecz anonimowej rodziny z Zawiercia.

KOPALNIA CYNKU I OŁOWIU
I PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.
Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gospodarczej obfitowało w ważne
dla naszego miasta tematy. Po pierwsze zaproszeni na obrady przedstawiciele Stowarzyszenia „ Nie dla kopalni cynku i ołowiu w Zawierciu”
przedstawili najnowsze informacje budowy kopalni na naszym terenie.
Informacje płynące ze strony
przedstawicieli stowarzyszenia
wywołały wśród władz naszego
miasta w osobie Pana Prezydenta Witolda Grima jak również
członków Rady Gospodarczej
istotne obawy. Rada oraz Prezydent jednym głosem mówili,
iż należy zintensyfikować działania, które uświadomią naszym
mieszkańcom jak wielk im
zagrożeniem jest budowa kopalni w aspekcie zdrowia naszych
dzieci jak również degradacji
środowiska naturalnego. Trzeba się zastanowić nad modelem
szeroko zakrojonej kampanii
informacyjnej dla zawiercian,

która wielu uzmysłowi skutki powstania takiego zakładu
wydobywczego dla mieszkańców ale przede wszystkim dla
przyszłych pokoleń. Stowarzyszenie „Nie dla kopalni cynku
i ołowiu w Zawierciu” prowadzi
bardzo intensywne działania
w szczególności jest w stałym
korespondencyjnym kontakcie z m.in. Kancelarią Prezesa
Rady Ministrów, Kancelarią
Prezydenta RP jak również
z Ministerstwem Środowiska.
Informacja płynąca z dyskusji
nad informacją stowarzyszenia
jest jedna – konsolidacja działań, które uświadomią wszystkie

zagrożenia wynikające z budowy kopalni. Drugim istotnym
punktem posiedzenia rady było
przedstawienie założeń projektu budżety miasta na 2018 rok.
Założenia przedstawione przez
Prezydenta Miasta Zawiercie
Witolda Grima zostały przyjęte przez członków rady. Prezydent Grim oraz Przewodniczący
Rady Gospodarczej Pan Stefan
Rotarski wręczyli nominację
nowemu członkowi RG Panu
Tomaszowi Ociepa.

vv zawiercie.eu

Rodzina marzyła między innymi o piecu gazowym i właśnie go
otrzymała. Dziękujemy wszystkim
darczyńcom, dziękujemy całemu
sztabowi wspaniałych wolontariuszy. Szczególne podziękowania
kierujemy do Pani Katarzyny Ferdyn,
która koordynowała przedsięwzięcie.
Warto pomagać, to wielka radość
dla obdarowanych i satysfakcja dla
wszystkich darczyńców. Rodzina
otrzymała jeszcze talon na 1000 złotych już po finale Szlachetnej Paczki. Chcemy dać jeszcze coś fajnego
przed Świętami Bożego Narodzenia
– mówi Prezydent Witold Grim.

vv zawiercie.eu

SUKCES AKCJI NEFROTEST
W niedzielę 10 grudnia w Centrum Dializ Fresenius w Zawierciu przebadało
się bezpłatnie 360 mieszkańców naszego miasta. Organizatorzy – NEFROTEST
informują nas, iż jest to o 60 osób więcej aniżeli zakładano.
Również Prezydent Miasta Zawiercie
Witold Grim pokazał swoją obecnością,
że warto dbać o nerki i także poddał się
badaniu. Przypomnijmy w tej chwili szacuje się, że problemy z nerkami w Polsce
ma około 10-12% dorosłych. To daje liczbę
nawet ponad czterech milionów Polaków.
Inne szacunki mówią, że ten problem może
dotykać co szóstą osobę w naszym kraju.
„Dziś stale dializowanych w Polsce jest dwadzieścia tysięcy pacjentów. Tylko w tym
roku, 4 tysiące osób po raz pierwszy siądzie
na fotelu do dializ, by ratować swoje życie.
Połowa z nich nigdy wcześniej nie leczyła
się na nerki i ich nie badała.

zawiercie.eu

Z okazji nadchodzącego, Nowego 2018 Roku
składam wszystkim Mieszkańcom Zawiercia
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.

Niech Nowy Rok przyniesie
realizację wszelkich planów oraz zamierzeń
i obfituje w wiele dobrych chwil.
Z wyrazami szacunku
Prezydent Miasta Zawiercie
Witold Grim

Informacje

WARTO DZIAŁAĆ PROEKOLOGICZNIE
W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursów na „Zbiórkę zużytych baterii suchych w 2017 r. – edycja XVII” oraz
na „Zbiórkę makulatury w 2017 r. – edycja IX”, których organizatorem
był Referat Gospodarki Komunalnej w Wydziale Ochrony Środowiska
i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Przedstawicielom zwycięskich
placówek dyplomy oraz nagrody główne wręczył w imieniu
Prezydenta Miasta Zawiercie
Witolda Grima Wiceprezydent ds. Gospodarczych Pan
Marek Borowik. Warunkiem
wygranej w konkursach było
zebranie największej ilości
surowców w tórnych przez
placówkę, w przeliczeniu na
ilość przedszkolaków/uczniów
w danej placówce oświatowej.
Nagrody przyznawane były za
zajęcie I miejsca w trzech kategoriach: Przedszkola, Szkoły
Podstawowe i Gimnazja. Każda
placówka w ramach wygranej
otrzymała nagrody o wartości szacunkowej ok. 2 000 zł.
W konkursie na „Zbiórkę zużytych baterii suchych w 2017 r.
– edycja XVII” wzięło udział
20 placówek z terenu Gminy
Zawiercie. Konkurs przebiegał
przy współpracy ze Spółdzielnią pracy „Argo - Film”, której po zakończeniu konkursu
przekazano zebrane baterie do
recyklingu. Łącznie zebrano 2
687 kg zużytych baterii suchych,
z czego najwięcej zebrały zwycięskie placówki: Przedszkole
nr 3, Szkoła Podstawowa nr 11
oraz Gimnazjum nr 3. W konkursie na „Zbiórkę makulatury
w 2017 r. – edycja IX” wzięło
udział 15 placówek z terenu

Gminy Zawiercie. Konkurs
organizowany był przy współpracy z Zakładem Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o., który
był odpowiedzialny za odbiór
makulatury z placówek podczas trwania konkursu. Łącznie
zebrano 17 420 kg makulatury,
z czego najwięcej zebrały zwycięskie placówki: Przedszkole nr
1, Szkoła Podstawowa nr 11 oraz
Gimnazjum nr 1. Dla porównania w 2016 r. zebrano 1809
kg zużytych baterii suchych,
a więc w bieżącym roku zebrano o 878 kg więcej niż w roku
poprzednim. W konkursie na
zbiórkę makulatury w 2016 r.
zebrano 12 856 kg a więc w bieżącym roku zebrano o 4 564 kg
więcej niż w roku poprzednim.

Zgodnie z zapisami regulaminów konkursów wszyscy koordynatorzy nadzorujący zbiórkę
zużytych baterii suchych oraz
makulatur y w placówkach
otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez Spółdzielnię
pracy „Argo-film” oraz Zakład
Gospodarki Komunalnej Spółka
z o. o. Dodatkowo w imieniu
Prezydenta Miasta Zawiercie
Witolda Grima wszyscy koordynatorzy w podziękowaniu
za zaangażowanie otrzymali
drobne upominki. Wszystkim
bardzo serdecznie gratulujemy.

vv zawiercie.eu
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KULTURNIAK 2017 W ŁAZACH
10 grudnia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach odbyła się
uroczysta gala, podczas której uhonorowano osoby i firmy, które w mijającym roku
wspierały działalność kulturalną łazowskiego MOK-u. Podczas gali zostały wręczone
Kulturniaki 2017, czyli wyróżnienia i podziękowania za pomoc finansową oraz inne
wsparcie okazane instytucji. Galę poprowadzili Anita Maszczyk i Grzegorz Piłka.
Koncert Galowy „Kulturniak” organizowany jest już po raz dziesiąty,
a w tym roku uroczystość wpisała
się w obchody 50-lecia nadania praw
miejskich Łazom. W 2017 roku było
to ostatnie łazowskie świętowanie
z kulturą w tle z udziałem osób,
w życiu których kultura jest nieustannie obecna, a przebywanie z nią na co
dzień sprawia ogromną radość. A co
to jest kultura?
W encyklopedii można przeczytać,
że kultura ma wiele znaczeń. Kultura
to przede wszystkim ogół materialnych i duchowych wytworów ludzkich, całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa, ale
także jego pielęgnowanie tego dorobku i kształcenie przyszłych pokoleń. Namiastkę kultury tworzonej
w Łazach zaproszeni na galę goście
mieli możliwość zobaczyć w prezentacji, która odzwierciedlała ostatnie
lata działalności Miejskiego Ośrodka
Kultury. MOK przygotowując ofertę
kulturalną zawsze stara się wychodzić
naprzeciw oczekiwaniom uczestników zajęć i warsztatów, przez co
drzwi ośrodka kultury są szeroko
otwarte dla każdego. Działalność
kulturalna w Gminie Łazy to zajęcia
i warsztaty, w których możliwy jest
udział rodzinny. Kultura w Łazach
łączy pokolenia, które czynnie biorą
udział w tworzeniu kulturalnej strefy
Gminy Łazy.
Kultura w Gminie Łazy to także
zaangażowanie osób, firm i instytucji, dzięki wsparciu których możliwe
jest tworzenie, budowanie, kontynuowanie i inicjowanie nowych

kulturalnych projektów. Dla tych,
dla których kultura jest ważnym elementem tworzącym życie społeczne
należą się słowa uznania. Podczas
gali podziękowano tym osobom,
firmom i instytucjom, którzy każdego dnia wspierają Miejski Ośrodek Kultury finansowo, materialnie
lub poprzez własną pracę. Dzięki
ich zaangażowaniu poziom kultury
w Gminie Łazy z roku na rok wzrasta i wyznacza nowe cele, które stają
się coraz bardziej ambitne i profesjonalne. W tym roku wyróżnienia
otrzymały 33 podmioty, wręczona
została również nagroda Burmistrza
Łaz w dziedzinie kultury i osiągnięć
artystycznych. Galę uświetniła część
artystyczna utrzymana w nastroju
muzyki klasycznej. Dla publiczności
wystąpili: Anita Maszczyk i Justyna
Bujak – sopranistki, Marcin Mogiła
- pianista oraz Andrzej Kaim - śpiew.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KULTURNIAKI 2017
OTRZYMALI:
Wsparcie finansowe
Firma „Kolbrux”,
Starostwo Powiatowe
w Zawierciu,
LGD Perła Jury ,
Firma „DG NET”,
Firma FABEX,
BS w Wolbromiu
Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów w Łazach
Firma „Agata – Mieczysław
Tyborski”
Firma „AKUMULATORY
CIĄGOWICE”,
Przedsiębiorstwo
"DOLOMIT" KOPALNIA

ZĄBKOWICE S.A.,
Firma „PAKGUM” ,
GRUPA TRADEPOL,
Firma „STALOBREX”,
Urszula i Grzegorz Kozioł,
Firma „Market Metal
Andrzej Jaros”
• HDI RATHDOWNEY
POLSKA,
• Józef Pieczykolan
• Firma „POLGARD”
Wsparcie materialne i pozostałe
• PROMAX - Łazy,
• FHU Andrzej Kleszcz,
• Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne
• Piekarnia - Halina
i Stanisław Lisak,
• CAR BIS - Sebastian
Mroziński,
• Sławomir Kleszcz,
• Hotel Zawiercie,
• Firma „Meblopol Łazy”
• „Zajazd Euforia – Restauracja
Spichlerz”,
• Eugeniusz Klimek,
• „Zajazd pod Dębem”,
• Piekarnia FRANIA,
• Firma „NELPOL”
• Firma VIRTU,
• Piekarnia Barbary Nowickiej
Medale okolicznościowe za promocję Gminy Łazy otrzymali:
• Wojciech Wojtala
• Jan Trela
• Marcin Mogiła
•
•
•
•
•

vv nowe.lazy.pl

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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KĄCIK KULINARNY

Z okazji nadchodzącego
Nowego Roku

życzymy naszym Czytelnikom,
Klientom i Współpracownikom,
szczęścia, spokoju

oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym

i samych sukcesów

w pracy zawodowej
Redakcja

Gwarka Zawierciańskiego

MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL, CZYLI PÓŁ WIEKU RAZEM
Dziesięć par świętowało w zawierciańskim Urzędzie Stanu Cywilnego
jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.
Pary, które spędziły ze sobą pół
wieku uhonorowane zostały
przez Prezydenta RP Medalem
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczania przyznane na
wniosek Prezydenta Miasta wręczał mieszkańcom Witold Grim.
Złote Gody, czyli wspólne życie
przez 50 lat świętowali: Eulalia
i Jan Cybulscy, Janina i Aleksander Jabłońscy, Halina i Wiesław Klichowie, Irena i Stanisław
Kotnisowie, Alina i Eugeniusz
Maciołowie, Alina i Wacław
Motylowie, Alicja i Wojciech
Sarniakowie, Elżbieta i Witold
Sosnowscy, Halina i Henryk
Szołtkowie.

Koncert dla małżonków oraz ich
rodzin przygotował działający
przy Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” zespół „Pogodni”,
przy akompaniamencie Anity
Maszczyk, a nad artystyczną

oprawą uroczystości czuwała
Martyna Ptak.
vv zawiercie.eu
Foto: Zbigniew Cholewka

CIASTO NA ŚWIĘTO TRZECH
KRÓLI – GALETTE DES ROIS
Przepisów wigilijnych i świątecznych, tych bardziej i mniej
tradycyjnych pojawiało się już na łamach „Gwarka” wiele. Tym
razem, wybiegając już trochę w przyszłość, ale wciąż jeszcze w świątecznych
klimatach, proponujemy Ciasto na święto Trzech Króli czyli Galette des rois.
Ciasto na święto Trzech Króli
(Galette des rois) to ciasto pieczone we Francji z okazji Objawienia Pańskiego, czyli naszego
św. Trzech Króli. Zrobione jest
z ciasta francuskiego i masy migdałowej. Ciasto jest o tyle specjalne,
że po położeniu masy, osoba która
je przygotowuje, układa na niej
jeden migdał (kiedyś bób). A dlaczego? A dlatego, że ten kto trafi
na ten migdał, zostanie królem
i dostanie do noszenie tego dnia
koronę. Hmm... kto na niego trafi?
CIASTO NA ŚWIĘTO
TRZECH KRÓLI
• 2 płaty ciasta francuskiego
• 100 gram migdałów
zmielonych
• 100 gram cukru
• 1 jajko
• 1 żółtko
• 100 gram masła
• 1 migdał
Piekarnik nagrzewamy do 190 C.
Z płatów ciasta francuskiego wycinamy koła (najprościej położyć
talerz i odrysować kształt nożem).
Układamy jeden okrąg z ciasta
na formie do pieczenia wyłożonej
papierem do pieczenia.
Do miksera wkładamy miękkie
masło oraz cukier, mieszamy, po
chwili dodajemy jajko i migdały

– wszystko dokładnie miksujemy.
Tę masę układamy na naszym cieście i układamy jednego migdała.
Przykrywamy drugim blatem
z ciasta i dokładnie sklejamy boki,
tak żeby podczas pieczenia masa
nam z ciasta nie uciekła.
Ostrym nożykiem delikatnie
nacinamy ciasto, tworząc na jego

powierzchni wzór. Ciasto smarujemy rozmąconym żółtkiem.
Wkładamy ciasto do nagrzanego
piekarnika i pieczemy 30 minut.
Wyciągamy ciasto, studzimy i ...
smacznego życzę!

vv Ulla Pałka

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

PODARUJ DZIECIOM ŚWIĘTA
To coroczny kiermasz organizowany przez Fundację „Podziel się
z innymi” im. H. Rudziej, Przedszkole nr 15, Szkołę Podstawową
nr 1 oraz Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny przy MOPS.
W tym roku impreza odbyła się
po raz szesnasty, a organizatorzy
przygotowali szereg atrakcji dla
widzów. Przedszkolaki, występujący na scenie, prezentowały
się jak wyborni aktorzy. Stroje,
układy choreograficzne, radość,
temperament i zero tremy wzbudzały uśmiech na twarzy każdego widza.

SOBIE POTRZEBNI

Członkowie Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podsumowali udział w projekcie pn. Sobie potrzebni. Zadanie zostało dofinansowane ze środków ASOS - Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
W ramach projektu członkowie
ZUTW wzięli udział w warsztatach komputerowych, zajęciach nordic walking, prowadzili zadania mające na celu
integrację między osobami
w trzecim wieku, jak i również
integrację międzypokoleniową,
pomagali w pracach domowych
uczniom Szkoły Podstawowej nr
5 i przygotowali wspólnie z nimi
magiczny teatrzyk Kamishibai.
Ta japońska metoda tworzenia

teatrzyku polega na przygotowaniu ilustracji do prezentowanej
opowieści, które przedstawiane
są w specjalnie do tego przygotowanej drewnianej skrzyneczce. Podczas podsumowania
projektu zaprezentowano w ten
sposób bajkę „O rybaku i złotej
rybce” i jurajską legendę o czarnym psie, a prezentacja multimedialna przybliżyła działania
prowadzone w ramach projektu
Sobie potrzebni.

To kolejny projekt realizowany
przez zawierciańskie stowarzyszenie, które w swoich działaniach kładzie ogromny nacisk
nie tylko na wspieranie osób
starszych, ale także na działalność między pokoleniami wśród
mieszkańców miasta.

vv zawiercie.eu

Uczniowie „jedynki ” przygotowali słodk ie w y piek i,
przedszkola, szkoły i Fundacja
- stroiki i upominki świąteczne, które cieszyły się wielkim
zainteresowaniem kupujących,
tym bardziej, że cel był szczytny.
Pozyskane bowiem fundusze ze
sprzedaży zostaną przeznaczone na rehabilitację 15-letniej
Wiktorii Cymer, która w październiku br. uległa wypadkowi
komunikacyjnemu.
Dzięki hojności widzów udało
się zebrać kwotę 4 250,80 zł.

Organizatorzy dziękują nauczycielom, pedagogom, wolontariuszom Fundacji, rodzicom,
dziadkom i babciom, ludziom
dobrej woli, a przede wszystkim
dzieciom za mile spędzone grudniowe popołudnie i za wsparcie
dla Wiktorii.

vv zawiercie.eu
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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

IV TURNIEJ Z CYKLU GRAND PRIX ZAWIERCIA
W TENISIE STOŁOWYM
W dniu 18.12.2017 w hali OSiR III przy ul. Piłsudskiego 73a został rozegrany ostatni turniej z cyklu Grand Prix Zawiercia w tenisie stołowym.
Po turnieju nastąpiło podsumowanie dotychczasowych zmagań
oraz wręczenie pucharów, dyplomów i nagród. Wśród dorosłych
kategorię "Open" wygrał Marcin Madej a kategorię "Amator"
Waldemar Glanowski. Kategorię
"Dzieci klas I-III Szkół Podstawowych zwyciężył Filip Mikoda
a kategorię "Dzieci klas IV-VII
Szkół Podstawowych - Adrian
Pańczyk. Szczegółowe wyniki
dostępne w załącznikach.

W naszych turniejach udział tworzenie wspaniałej atmosfery
wzięło 74 zawodników. Wszyst- i dostarczone emocje. Zapraszamy
kim serdecznie dziękujemy za do udziału w kolejnych turniejach

organizowanych przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zawierciu.
vv www.osir.net.pl

PORADY PRAWNE

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEGO KONSEKWENCJE
Czasami popełniliśmy błąd wybierając naszego kontrahenta, jesteśmy niezadowoleni
ze świadczonych przez niego usług, opóźnia się on ze spełnieniem swojego świadczenia
lub w ogóle go nie wykonuje, my zaś musimy tolerować takie zachowanie. Mogliśmy
jednak zawczasu zapobiec takiej sytuacji umieszczając w umowie klauzulę tzw.
umownego odstąpienia od umowy.
W pierwszej kolejności chciałem wskazać Państwu iż w Kodeksie Cywilnym
mamy kilka podobnych w nazewnictwie
instytucji, które niestety często są mylone
w obrocie gospodarczym. Są to: umowne prawo odstąpienia, ustawowe prawo
odstąpienia oraz odstąpienie za zapłatą
tzw. odstępnego. Z pozoru podobne,
wszystkie bowiem wiążą się z „odstąpieniem” jednak ich skutki prawne i możliwość skutecznego zastosowania są różne.
W niniejszym artykule zajmę się jedynie
umownym prawem odstąpienia, a pozostałe instytucje omówię w przyszłości
w ramach osobnego artykułu.

Jak chodzi o umowne prawo odstąpienia
to możemy w umowie zawrzeć postanowienie zgodnie z którym w oznaczonym
terminie będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Postanowienie to może
dotyczyć jednej lub obu stron. Celem
wykonania tego prawa należy później
złożyć oświadczenie drugiej stronie we
właściwej formie o czym na końcu niniejszego artykułu. Nie musimy też podawać
powodów naszej decyzji. Zawsze warto jednak należycie rozważyć złożenie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy
bowiem jest ono później nieodwołalne.

Zadbajmy zatem aby w umowie przewidzieć dla siebie powyższe uprawnienie
pamiętając jednak o tym żeby wyraźnie
wskazać termin, w ciągu którego możemy
je zrealizować. Jeżeli w postanowieniu
umownym nie wskażemy terminu do
odstąpienia to zastrzeżenie tego prawa
będzie niestety nieważne.

Po złożeniu oświadczenia drugiej stronie
nasza umowa uważana jest jak gdyby
nigdy nie została zawarta, jest to więc

unicestwienie umowy z mocą wsteczną,
a nie na przyszłość tj. dopiero od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Odstąpienie obok skutków zobowiązaniowych, pociąga za sobą również konsekwencje rzeczowe. Otóż to co strony
już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Za świadczone usługi oraz za korzystanie
z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Rozwiązanie to
nie do końca może nas zadowalać bowiem
z racji tego iż nastąpił skutek niweczący
musimy liczyć się z obowiązkiem zwrotu,
a nawet zapłaty wynagrodzenia dla drugiej strony za dotychczasowe świadczenia
– o ile oczywiście takowe miały miejsce.

Jak zatem zapobiec takim nie do końca
korzystnym dla nas skutkom? Bardzo
ważnym jest, że możemy w umowie określić odmienne od powyższych skutki,
w przeciwnym bowiem wypadku zastosowanie znajdą wyżej omówione ustawowe
skutki umownego prawa do odstąpienia od umowy. Można więc ustalić że
odstąpienie od umowy ma status ex nunc
i odnosi się jedynie do niespełnionej przed
złożeniem oświadczenia części świadczeń
stron (por. Wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 9 września 2011 r. I CSK 696/10).
Reasumując, umowne prawo odstąpienia
powoduje, że umowa uważana jest za
niezawartą od samego początku, jednak Sąd Najwyższy wypowiedział się
iż możliwym jest przyznanie w umowie
uprawnienia do odstąpienia jedynie od
wskazanej części zobowiązania, w szczególności jak chodzi np. o umowę o roboty
budowlane (por. wyrok SN z dnia 16 listo-

pada 2005 r., V CK 350/05). Powyższe
powoduje, że po złożeniu oświadczenia o częściowym odstąpieniu, umowa
w części zrealizowanej, w której od niej
nie odstąpiono pozostaje w mocy. W niektórych typach kontraktów będzie to
rozwiązanie niezwykle pożądane bowiem
w zakresie w którym odstąpiliśmy od
umowy powierzenie dalszych czynności możemy zlecić innemu podmiotowi
zachowując jednak dotychczas wykonane
prace, których wartość lub przedmiot
musielibyśmy inaczej zwrócić.
Warto podkreślić iż również jeżeli zobowiązanie ma charakter ciągły i powtarzalny, skutkiem umownego odstąpienia jest
również unicestwienie umowy na przyszłość, nie naruszając stosunku prawnego
w zakresie spełnionego już świadczenia.

Wieńcząc wskazać należy, że aby skutecznie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
umowy winniśmy zrobić to w odpowiedniej formie, która zależna jest m.in. od
formy w jakiej zawarliśmy daną umowę.
Otóż jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej odstąpienie od niej wymaga
zachowania formy dokumentowej, chyba
że ustawa lub nasza umowa wyraźnie
zastrzega inną formę. Jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej, np.
w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi odstąpienie od umowy powinno być stwierdzone pismem.

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”.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ
MINI TENISA ZIEMNEGO
W dniu 9 grudnia 2017 r. w hali OSiR Zawiercie
przy ul. Moniuszki 10 od godziny 15:30 odbyły
się zajęcia sportowo rekreacyjne, w których
udział wzieło 50 dzieci.
Na początku została przeprowadzona rozgrzewka w formie zumby przez Studio Tańca i Fitness
"EU4YA", po czym rozpoczeły
się gry i zabawy sportowe. Na
zakończenie pierwszej części
wszystkie dzieci otrzymały od
Mikołaja prezenty wraz z pamiątkowymi dyplomami. W drugiej
częsci imprezy został rozegrany turniej mini tenisa ziemnego, w którym udział wzieło 20
dzieci rozgrywając swoje mecze

na 4 boiskach w 2 kategoriach
wiekowych tj. niebieska i czerwona. Na zakończenie odbyła
się ceremonia wręczenia medali i dyplomów dla najlepszych.
Nad prawidłowym przebiegiem
imprezu czuwali: Mikołaj, trenerzy UKS Jura Tenis i pracownicy
OSiR Zawiercie.

vv www.osir.net.pl

SUKCESY ZAWIERCIAŃSKICH
KICKBOKSERÓW
Jedenaście medali wywalczyli podczas rozgrywek w ramach Pucharu
Polski Taekwondo Opole zawodnicy Klubu Kickboxing Małpka Zawiercie. Ogółem w zawodach brało udział 250 zawodników z całej Polski,
jak i zagranicy. Zawody trwały dwa dni - w pierwszym dniu brały udział
dzieci i młodzicy, a w drugim dniu kadecie, juniorzy, seniorzy.
Z zawierciańskiego klubu brało
udział 12 zawodników, którzy
wywalczyli 4 złote, 4 srebrne
i 3 brązowe medale. W zawodach brały udział: dzieci - Jakub
Szpala - 1 miejsce (walka na
palki), Zuzanna Lipowicz - 3
miejsce (walka na palki) i 3 miejsce (kopanie na czas), Dawid
Dudek - bez medalu, Ignacy
Podsiadło - bez medalu; młodzicy: Oliwier Łągiewka - 1
miejsce (wyskoki do góry 2.10
cm) i 2 miejsce (kopanie na czas
), Bartosz Radosz - 1 miejsce
(walka na pałki), Julia Sikora
- 1 miejsce (kopanie na czas )
i 2 miejsce (wyskoki do góry);
kadeci: Mateusz Szpala - bez
medalu, Kacper Kijas - bez
medalu; juniorzy: Sebastian
Girek - 2 miejsce (light contact
do 76 kg), Hubert Marcisz - 3
miejsce (light contact do 71 kg);
seniorzy: Hubert Marcisz - 2
miejsce (light contact do 71 kg).
Natomiast zawodnicy Hubert
Marcisz i Sebastian Girek
wystartowali w Mistrzostwach
Polski federacji WFMC LOW
KICK w Gliwicach. Zawody
odbywały się na ringu w pełnym
kontakcie. Brało w nich udział
100 zawodników z różnych klubów w Polsce.

Hubert Marcisz junior -71 kg
stoczył bardzo ciężkie walki i dostał się do finału, gdzie
przegrał z Mistrzem Świata
tej federacji, choć walka była
bardzo wyrównana. Zawodnik
wywalczył srebrny medal.
Sebastian Girek junior -75 kg
w finale spotkał się z obecnym
Mistrzem Swiata tej federacji, ale niestety musiał uznać
wyższość swojego przeciwnika
i zajął drugie miejsce.

Kolejnymi zawodami, gdzie
popisywali się zawierciańscy
zawodnicy był Puchar Europy
Tarczyn. Czworo zawodników
Klubu wystartowało w Mazo-

wia Cup Interniational UFR.
WTKA, ICO, MFR, WAKF,
WKA. Worek z medalami się
powiększył o 2 złote i 4 srebrne,
a zdobyli je: Sebastian Girek zloto K1 i srebro UFR, Hubert
Marcisz - złoto UFR i srebro
K1, Michał Przybylski - srebro
UFR i srebro Kick light.

Grat u lujemy zawodnikom
i firmą które wspierają Klub:
Daniken, Magnolia, MAGlogis, Quest-Car.

vv zawiercie.eu
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POLICJA

NOWY NIEOZNAKOWANY RADIOWÓZ DROGÓWKI

W najbliższych dniach na drogach naszego powiatu będzie można spotkać nowy nieoznakowany radiowóz drogówki. Nowoczesny pojazd
wyposażony w wideorejestrator, pozwoli skutecznie walczyć z drogowymi piratami.
Zawierciańscy policjanci otrzymali z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nowoczesny, nieoznakowany radiowóz wyposażony w wideorejestrator.
Samochód posiada dwu-litrowy benzynowy silnik
o mocy 200 KM, który pozwala rozpędzić się do
„setki” w 8 sekund. Pojazd będzie wykorzystywany
przez policjantów z wydziału ruchu drogowego do
walki z piratami drogowymi. Zostanie on skierowany
w miejsca, gdzie często dochodzi do wypadków oraz
łamania przepisów ruchu drogowego. Wysokiej jakości
kamera umożliwi zapisanie wszystkich wykroczeń
popełnionych przez nieodpowiedzialnych kierowców.

Piraci drogowi łamiący ograniczenia prędkości lub
wyprzedzający na podwójnej linii, czy na przejściu dla
pieszych muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami.
Nowy sprzęt w rękach zawierciańskiej drogówki na
pewno podniesie poziom bezpieczeństwa na drogach
naszego powiatu oraz spełni oczekiwania lokalnych
samorządów i mieszkańców, którzy podczas spotkań
z policjantami często zgłaszają informacje o łamaniu
ograniczeń prędkości. Spełni także oczekiwania użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
którzy najczęściej zgłaszają miejsca, gdzie kierowcy
przekraczają dozwoloną prędkość.

ARESZT DLA RECYDYWISTY

Sąd Rejonowy w Zawierciu tymczasowo aresztował 33-latka, podejrzanego o rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia i uwięzienie dwóch osób. Porębianin odpowie także za posiadanie narkotyków oraz za znieważenie policjantów. Za popełnienie takich
przestępstw grozi mu od 2 do 15 lat więzienia.
Policjanci z wydziału kryminalnego zawierciańskiej
komendy ustalili i zatrzymali 33-letniego mieszkańca
Poręby. Mężczyzna jest podejrzany o szereg ciężkich
przestępstw. Po ich popełnieniu przez kilkanaście dni
ukrywał się przed policjantami. W minioną sobotę
został namierzony w jednym z mieszkań na terenie
Poręby. Posiadał przy sobie kilka porcji amfetaminy.
Policjanci ustalili, że zatrzymany mężczyzna, w dniu 3

grudnia na ul. Wojska Polskiego grożąc ostrym narzędziem zmusił 23-latka do wydania mu firmowej kurtki.
W tym samym dniu wieczorem wszedł do mieszkania,
w którym przebywało dwóch 18-latków. Pobił ich i groził użyciem noża. Przez całą noc pozbawiając wolności,
znęcał się nad nimi. Wychodząc zabrał pieniądze,
telewizor i ubrania o łącznej wartości 2 tys. złotych.
Miesiąc wcześniej w Porębie, zatrzymany 33-latek znie-

ważył policjantów. Doszło do tego podczas interwencji
publicznej. W takcie przeszukania policjanci znaleźli
przy nim niewielką ilość marihuany.
Wczoraj na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec
niego trzymiesięczny areszt. Sprawa ma charakter
rozwojowy. Za popełnienie kolejny raz podobnych
przestępstw, mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia.

WYPADEK ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM

Zawierciańscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, w którym śmierć poniosła 72-letnia piesza. Do potrącenia doszło
wieczorem na ul. 11-go Listopada w Zawierciu. Kobieta przechodziła
po wyznaczonym przejściu dla pieszych. 20-latka kierująca toyotą
avensis była trzeźwa.

T U
S W O J E

Około 17.50, na oznaczonym przejściu dla pieszych
przy ul 11-go Listopada doszło do śmiertelnego
potrącenia 72-letniej mieszkanki Zawiercia. Ze
wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-latka
kierująca toyotą avensis potrąciła starszą kobietę
przechodzącą przez jezdnię. Ratownicy pogotowia
przetransportowali ranną do szpitala. Niestety obrażenia, których doznała okazały się śmiertelne. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że

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

O K U L A R Y

kierująca osobówką była rzeźwa.
Policjanci wykonali oględziny
miejsca wypadku i sporządzili
dokumentację. Wyjaśnieniem
wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia pieszych, aby zachowali szczególną ostrożność przy
zajmują się policjanci z Zawiercia.
wkraczaniu na jezdni
Kolejny raz apelujemy do kierowców o ostrożną Założenie elementów odblaskowych zwiększa
jazdę, szczególnie przy dojeżdżaniu do skrzyżo- odległość, z której jest widoczny pieszy nawet
wań i przejść dla pieszych. Zwracamy się także do
do 150-200 metrów

POŻAR DOMU. NIE ŻYJĄ DWIE OSOBY

SKUTECZNA REKLAMA
DLA TWOJEGO BIZNESU
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20 tysięcy

Przed godz. 19.00 dyżurny zawierciańskiej komendy
otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Przyłęk, gm. Szczekociny. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano
policjantów i zastępy straży pożarnej. W czasie
kiedy wybuchł pożar, w mieszkaniu znajdowała
się 82-letnia kobieta i jej 80-letni mąż. 55-letni
syn zdążył opuścić płonący budynek. Mężczyzna
pobiegł do najbliższego sąsiada i wezwał pomoc.
Akcja ratunkowo-gaśnicza trwała kilka godzin.

Dopiero po całkowitym dogaszeniu pożaru można
było wydobyć ze zgliszcz zwłoki domowników.
Dzisiaj na miejsce zdarzenia przyjechali śledczy
wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa. Prowadzone
przez nich ustalenia mają wyjaśnić szczegółowe
okoliczności tego tragicznego w skutkach pożaru.

ZAKOŃCZONO POSZUKIWANIA 51-LATKA

W trakcie działań poszukiwawczych odnaleziono zwłoki 51-lata. Odnaleziono je w strumyku na terenie powiatu myszkowskiego. Zaginięcie mężczyzny zgłoszono w dniu 27 listopada br. Dotychczasowe działania z uwagi na zalegający śnieg okazały się bezskuteczne.
Około godz.10:00 odnaleziono ciało poszukiwanego
51-latka. Mężczyzna wyszedł ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu w dniu 27 listopada br. około
godz. 16.20. Opuścił on szpital z zamiarem powrotu
do swojego miejsca zamieszkania w powiecie myszkowskim. Policjanci bezpośrednio po zgłoszeniu
rozpoczęli poszukiwania. Wspólnie ze strażakami

i ratownikami GOPR przeszukiwali teren w pobliżu
drogi prowadzącej do Myszkowa. To właśnie na tej
drodze, w dniu zaginięcia jeden z kierowców zauważył pieszego o rysopisie podanym w komunikacie.
O wsparcie poproszono policjantów z Myszkowa.
Użyto również psa tropiącego. Jednak zalegający
śnieg skutecznie utrudniał poszukiwania. Później

podjęto kolejne intensywne działania, które doprowadziły do znalezienia zwłok zaginionego mężczyzny.
Prokurator zarządził sekcje zwłok. Jej wyniki określą
bezpośrednią przyczynę zgonu. W akcje poszukiwawczą zaangażowano wiele służb oraz prywatnych
osób, którym dziękujemy za udzieloną pomoc.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU
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Policjanci ze Szczekocin pod nadzorem prokuratury ustalają przyczynę i dokładne
okoliczności pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Przyłęk. W płomieniach
zginęły dwie starsze osoby.

CENY
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Y



698 805 242
 gwarekzawiercianski@wp.pl

W trakcie działań poszukiwawczych odnaleziono zwłoki 51-lata. Odnaleziono je w strumyku na terenie powiatu myszkowskiego.
Zaginięcie mężczyzny zgłoszono w dniu 27 listopada br. Dotychczasowe działania z uwagi na zalegający śnieg okazały się bezskuteczne.
Aktualnie dzielnicowi na terenie całego powiatu zawierciańskiego monitorują
sytuację bezdomnych. Mają oni najlepszą wiedzę o obecności takich osób w
swoich rejonach służbowych. Okres zimowy oraz związane z tym niekorzystne
warunki atmosferyczne niosą realne zagrożenie dla życia i zdrowia dla
pozbawionych dachu nad głową. Wiele z tych osób pomimo świadomości
zagrożenia wychłodzenia organizmu z powodu niskich temperatur, nie
zmienia jednak trybu życia. Policjanci kontrolują opuszczone budynki oraz
pozostałe miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Informują o adresach
noclegowni, a w skrajnie trudnych przypadkach odwożą bezdomnych w
bezpieczne miejsce.
Bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi na samotnych sąsiadów. Sprawdzenie
warunków, w jakich przebywają starsze, samotne i schorowane osoby może
uratować im życie.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą
krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Dzwoniąc pod numer alarmowy 112
możemy uratować czyjeś życie! Informacje o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia można uzyskać, dzwoniąc pod bezpłatny
numer telefonu 987.

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

Informacje
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv JUMANJI: PRZYGODA W DŻUNGLI
Reż.: Jake Kasdan, Gat.: Fantasy, Przygodowy, Prod.: USA
Terminy:
• 2017-12-29 17:00 - 2D (Dubbing) • 2017-12-29 19:15 - 2D (Dubbing)  
• 2017-12-30 17:00 - 2D (Dubbing) • 2017-12-30 19:15 - 2D (Dubbing)  
• 2017-12-31 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-02 17:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-01-02 19:15 - 2D (Dubbing) • 2018-01-03 17:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-01-03 19:15 - 2D (Dubbing) • 2018-01-04 17:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-04 19:15 - 2D (Dubbing) • 2018-01-05 18:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-05 20:15 - 2D (Dubbing) • 2018-01-06 18:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-06 20:15 - 2D (Dubbing) • 2018-01-07 18:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-07 20:15 - 2D (Dubbing) • 2018-01-08 18:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-08 20:15 - 2D (Dubbing) • 2018-01-09 18:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-09 20:15 - 2D (Dubbing) • 2018-01-10 18:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-10 20:15 - 2D (Dubbing) • 2018-01-11 18:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-01-11 20:15 - 2D (Dubbing)
vv FERNANDO
Reż.: Carlos Saldanha,  Gat.: Animacja, Familijny, Komedia, Prod.: USA
Terminy:
• 2018-01-05 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-05 13:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-05 16:00 - 3D (Dubbing) • 2018-01-06 11:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-06 13:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-06 16:00 - 3D (Dubbing)
• 2018-01-07 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-07 13:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-07 16:00 - 3D (Dubbing) • 2018-01-08 14:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-08 16:00 - 3D (Dubbing) • 2018-01-09 14:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-09 16:00 - 3D (Dubbing) • 2018-01-10 14:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-10 16:00 - 3D (Dubbing) • 2018-01-11 14:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-11 16:00 - 3D (Dubbing) • 2018-01-12 14:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-12 16:00 - 3D (Dubbing) • 2018-01-13 11:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-01-13 13:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-13 16:00 - 3D (Dubbing)
• 2018-01-14 13:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-14 16:00 - 3D (Dubbing)
• 2018-01-15 14:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-15 16:00 - 3D (Dubbing)
• 2018-01-16 14:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-16 16:00 - 3D (Dubbing)
• 2018-01-17 14:00 - 2D (Dubbing) • 2018-01-17 16:00 - 3D (Dubbing)
vv NARZECZONY NA NIBY
Reż.: Bartosz Prokopowicz, Gat.: Komedia romantyczna, Prod.: Polska
Terminy:
• 2018-01-12 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-01-12 20:00 - 2D (Oryginalny)
• 2018-01-13 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-01-13 20:00 - 2D (Oryginalny)
• 2018-01-14 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-01-14 20:00 - 2D (Oryginalny)
• 2018-01-15 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-01-15 20:00 - 2D (Oryginalny)
• 2018-01-16 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-01-16 20:00 - 2D (Oryginalny)
• 2018-01-17 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-01-17 20:00 - 2D (Oryginalny)       
• 2018-01-18 18:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-01-18 20:15 - 2D (Oryginalny)

NA ZIMOWE WIECZORY POLECAMY
Od serii brutalnych morderstw pod Warszawą minęły cztery lata. Sprawcę ujęto, skazano, a potem osadzono w więzieniu.
Dowody wskazujące na dawną legendę „Solidarności” były nie do podważenia.
Mimo to pewnego dnia mecenas Joanna Chyłka otrzymuje list od żony skazańca, w którym kobieta twierdzi, że
odkryła nowe dowody na niewinność męża. Prawniczka przypuszcza, że to jedna z wielu spraw, którym nie warto
poświęcać uwagi…
Przynajmniej do czasu, aż kobieta ginie, a materiał DNA jednej z ofiar zabójcy zostaje odnaleziony w innym
miejscu przestępstwa. W dodatku wszystko wydaje się w jakiś sposób związane z Kordianem Oryńskim…

Wydawca:

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
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510 190 038
gwarekzawiercianski@wp.pl

Druk:

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

Dowóz do klienta gratis!

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

tel. 518-940-675

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

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22
PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

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

Morderca już wydał wyrok. Zostało niewiele czasu. Ewa Frydrych znajduje szczelnie owinięte taśmą ciało męża –
szefa portalu krytyki kulinarnej, którego opinie nie wszystkim przypadły do gustu. Dlaczego ktoś wstrzyknął mu
truciznę i pozbawił życia? Czy chodziło tylko o zemstę, czy za zbrodnią kryje się coś jeszcze? Tym bardziej że w podobny sposób giną kolejne osoby. Sprawę prowadzą starsza aspirant Agata Górska i komisarz Sławek Tomczyk, którzy
próbują rozwikłać serię zagadkowych śmierci.
Tymczasem ktoś wysyła anonimy do młodszej siostry komisarza Tomczyka. Czy ma to jakiś związek ze
sprawą? Kim jest Zosia i dlaczego ktoś musi ją chronić? Nowe światło na sprawę rzuci niewyjaśniona
tragedia sprzed lat, która nie pozwoli o sobie zapomnieć.
Małgorzata Rogala kolejny raz udowadnia, że należy jej się miejsce na kryminalnym podium.

Humana Anna Przetacznik

Stypy • Komunie • Wesela

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

Remigiusz Mróz „OSKARŻENIE”

Małgorzata Rogala „ZASTRZYK ŚMIERCI”

Realizacja zamówień:

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

"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

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne:

pon. - piątek 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 9 cm, 11.1 cm i 13 cm.
• Podbitkę pod dachy
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych
z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu.
• Deski podłogowe
• Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe,
• Meble oraz drzwi
MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ !!

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

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

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku
życzymy wszystkim naszym Klientom
nieprzemijającego szczęścia, wielkiej miłości
oraz wytrwałości w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom.

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

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

tel. 601 464 046

