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JUŻ OTWARTE ZAPRASZAMY!!!
42-440 KIEŁKOWICE • ul. TURYSTYCZNA 103
GMINA OGRODZIENIEC

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

Godziny otwarcia
w sezonie zimowym

Pon.- Pt. 1500 - 2200
Sob.
1500 - 2400
Ndz.
1300 - 2100

Zamówienia z dowozem przyjmowane
są do 30 minut przed zamknięciem.

ZAMÓWIENIA ONLINE: www.boscajura.pl
Akceptujemy płatność kartą

530 255 707

tel. 728 122 613

Godziny dowozu
Pon.- Pt. 1200 - 2200
Sob.
1500 - 2400
Ndz.
1300 - 2100

32 72 66 106

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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Informacje

NIESAMOWITA METAMORFOZA I ŁZY SZCZĘŚCIA
Poręba wstawiła się za 9-latkiem. Chłopca wychowują dziadkowie.
Nie było ich stać nawet na urządzenie łazienki. Dzięki wspólnej akcji
urzędników z Poręby, 9-letni mieszkaniec dostał nie tylko toaletę, ale
nawet swój pokój.

CRL WSPIERA LUDZI Z MARZENIAMI
Centrum Rozwoju Lokalnego, jako organizacja, której misją jest inicjowanie
pozytywnych zmian w społeczeństwie, organizuje i wspiera wiele akcji. Dzięki
temu pomaga potrzebującym i przyczynia się do rozwoju miasta i regionu.
„Mały gest, wielki cel!”, to jedna
z inicjatyw, którą prowadzą dwie
niezwykłe nastolatki z I LO im. S.
Żeromskiego. Dziewczyny chciały sprawić radość ciężko chorym
dzieciom, poprzez wysyłanie im
kartek okolicznościowych i upominków. Tym dobrym gestem
wywołają uśmiech na twarzach
najmłodszych.

Warunki, w jakich do tej pory
żyło dziecko, odbiegały od
wszelkich standardów. W domu,
który chłopiec zamieszkuje ze
swoimi dziadkami (są jego
rodziną zastępczą) nie było
nawet łazienki. Rodzina swoje
potrzeby załatwiała do wiader.
- Nie było ich stać na remont,
sami by sobie nie poradzili przyznają urzędnicy z porębskiego magistratu. Dodają, że –
choć chłopiec był objęty pomocą
z MOPS-u – tę sprawę dyrekcja
ośrodka potraktowała rutynowo. - Ale nie my - zapewniają
władze Poręby.
Wielka metamorfoza
w zaledwie trzy tygodnie

Poprzez akcję pn. Zbiórka Zabawek obdarowano wiele dzieci, których rodziny są w trudnej sytuacji
materialnej. Jeśli ktoś ma zabawki
do oddania to może oddać je w siezimowe. Współorganizowała takdzibie CRL.
że koncert charytatywny „O lepsze
Organizacja zaangażowała się takjutro dla Wiktorii Cymer”, podże w pomoc dzieciom z Domu
czas, którego zebrano 22 866,44
Dziecka w Górze Włodowskiej.
zł. Pozyskano również środki
Prowadzono dla nich zbiórkę
na rehabilitację nastolatki z 1%
sprzętu narciarskiego, aby mogli
podatku, aby mogła znów chodzić.
pojechać na wymarzone ferie
Organizacja dziękuję wszystkim

Urzędnicy nie wahali się ani
chwili. - 9-latkowi trzeba pomóc
- zdecydowali. Skutek? Zbiórka
pieniężna i prezenty od sponsorów. Dzięki temu w zaledwie
trzy tygodnie, ekipa budowlana
z Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
w Porębie w domu chłopca
zdziałała dosłownie cuda.
Ma swój pokój

darczyńcom i ludziom dobrej woli.
Więcej o inicjatyw na – http://
pit2018.eu/nasze-incjaty w y,
www.facebook.com/centrum.
rozwoju.lokalnego

vv zawiercie.eu

- Część holu przerobiona została na łazienkę - mówi Mariusz
Grabarczyk, prezes MPWiK.
Dodaje, że wszystko zrobiono
tu od zera; postawiono ścianki,
następnie je wykafelkowano,
zrobiono podłogę, zamontowano sanitariaty i kabinę

prysznicową. Ma końcu zaś
spółka podpięła budynek do
kanalizacji. Zmieniła się też
suterena w domu chłopca.
Ekipa z MPWiK urządziła
tu pokój dla 9-latka. Pojawiły
się nie tylko meble, ale – dzięki
sponsorom – także zabawki
i komputer do nauki.Dziadkowie i chłopiec, nie kryli łez
wzruszenia. Własnymi siłami
opiekunowie małego porębianina odświeżyli pozostałą
część domu. Miejmy nadzieję,
że teraz będą mogli mieszkać
już spokojnie.

- Za pomoc, pieniądze i prezenty dziękujemy wszystkim
osobom dobrego serca - mówi
burmistrz Poręby Ryszard Spyra, jeden z darczyńców.

Zobacz koniecznie galerię zdjęć
przed i po remoncie!
vv umporeba.pl

INFORMACJA W SPRAWIE ZASIEDLANIA
NOWYCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
UWAGA MIESZKAŃCY!!!

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW I ŚMIECI
W związku z trwającym okresem grzewczym Urząd Miasta i Gminy Pilica przypomina wszystkim mieszkańcom,
iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach
domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

PAMIĘTAJ!!! DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIE WOLNO SPALAĆ:
wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
zużytych opon i innych odpadów z gumy,
odzieży, obuwia,
elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
sztucznej skóry,
opakowań po farbach, lakierach,
opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:
pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,
tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody
i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie mogą być przeprowadzane
kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może
wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519 z późń. zm.) funkcjonariusze Policji oraz pracownicy urzędu mogą wejść do
budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, u których zostanie potwierdzony fakt spalania
odpadów muszą się liczyć z surowymi karami.
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2018 r. poz. 21 z późn. zm.): „Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”. W art. 19 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń
(Dz.U. 2015 poz. 1094 z późn. zm.) wskazano, że kara aresztu trwa najkrócej 5, a najdłużej 30 dni i wymierza się ją
w dniach. Natomiast zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń karę grzywny wymierza się w wysokości od 20 zł do 5.000
zł, chyba że ustawa stanowi inaczej. Karę grzywny w wymiarze maksymalnym oraz kary aresztu wymierza sąd.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PILICA
żródło: http://www.pilica.pl

W związku z planowanym czerwcu br. zakończeniem budowy komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej (12 mieszkań typu M2 o powierzchni użytkowej 29
m2 i 48 mieszkań typu M3 o powierzchni użytkowej 44 m2 – w tym 3 mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo) Urząd Miejski w Zawierciu informuje, że zgodnie z uchwałą nr VII/28/15
Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zawiercia, lokale mieszkalne mieszczące się w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych przeznacza się przede wszystkim
dla rodzin zamieszkujących w lokalach komunalnych i ubiegających się o zamianę na inny lokal.
Pierwszeństwo do otrzymania
lokalu w nowo wybudowanych
budynkach w drodze zamiany przysługuje wnioskodawcom spełniającym następujące
warunki:

1) posiadają tytuł prawny do
lokalu (umowy najmu lokalu),
2) złożą wniosek o zamianę,

3) regularnie opłacają należności
czynszowe za dotychczas zajmowany lokal w okresie 3 lat od
daty złożenia wniosku,

ne. Druki wniosków o zamianę
lokalu oraz druki zaświadczeń
o wysokości osiąganych docho- w gospodarstwie jednoosodów można pobrać w pokoju
bowym nie niższy niż 175%
W przypadku, gdy ilość zło- nr 7 Urzędu Miejskiego, ul.
najniższej emerytury,
Leśna 2 oraz są dostępne na
- w gospodarstwie wielooso- żonych wniosków o zamianę stronie www.um.zawiercie.eu/
będzie
większa
niż
ilość
lokali
bowym nie niższy niż 100 %
pierwszeństwo ustalane będzie kategorie/zamiana-mieszkan
najniższej emerytury.
w oparciu o opinię Komisji (druki wniosków o zamianę)
Za dochód w rozumieniu powo- Mieszkaniowej, po uwzględnie- oraz http://www.zawiercie.eu/
łanej uchwały godnie z usta- niu dotychczasowych warunków kategorie/usta lanie-uprawwą z dnia 21 czerwca 2001 r. mieszkaniowych i finansowych nien-do-najmu-lokali (druki
o dodatkach mieszkaniowych osób ubiegających się o zamianę. zaświadczeń). Dodatkowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017
informacji udziela Wydział
r. poz. 180 z późn. zm.) uważa Wnioski o zamianę lokalu Spraw Obywatelskich UM, pok.
się wszelkie przychody wniosko- mieszkalnego można składać nr 7, tel. 32 672 24 43.
dawcy oraz członków jego rodzi- w pokoju nr 7 Urzędu Miejskieny zgłoszonych do wspólnego go w Zawierciu do 20 kwietnia
zamieszkiwania – po odliczeniu 2018 r. Wnioski złożone po tym
vv zawiercie.eu
kosztów ich uzyskania oraz po terminie nie zostaną rozpatrzo4) osiągają średni dochód na
członka rodziny:

odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Nie uwzględnia się również innych dochodów wykazanych w w/w ustawie.

Informacje

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018
Do 28 kwietnia br. trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która obejmie około
220 tys. osób. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów
wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz
starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).
Jak informuje Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
- informacje o szczegółowych
terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych
województwach i powiatach,
podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.
Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji
wojskowej otrzyma od wójta lub
burmistrza (prezydenta miasta)
wezwanie imienne. W wezwaniu
określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy
się stawić oraz dokumenty, jakie
należy ze sobą zabrać.
Kwalifikacja wojskowa obejmie
m.in.: mężczyzn urodzonych
w 1999 roku, mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy
nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także mężczyzn
i kobiety urodzonych w latach
1997 i 1998, którzy w latach
poprzednich zostali uznani przez
powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria
zdolności B).
Kwalifikacja wojskowa obejmie
ponadto mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999,
którzy w latach poprzednich
zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo
niezdolnych do czynnej służby
wojskowej (kategoria zdolności
B), a termin, na który orzeczo-

PORADY PRAWNE

NAJSUROWSZY ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY
CZYLI TYMCZASOWE ARESZTOWANIE
Nikt z nas nie chciałby znaleźć się w sytuacji kiedy zostaje zatrzymany przez Policję,
a po przedstawieniu nam zarzutów dowiadujemy się, że prokurator dodatkowo kieruje
do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W niniejszym artykule
opiszę w jakich przypadkach można zastosować ten środek zapobiegawczy, a tym
samym jak podważać zasadność wniosku prokuratora.
Tymczasowe aresztowanie jak każdy ze
środków zapobiegawczych mających na
celu zabezpieczenie prawidłowego toku
postępowania można zastosować tylko
i wyłącznie w przypadku gdy zebrane
przez Policję dowody wskazują na duże
prawdopodobieństwo, że podejrzany
popełnił przestępstwo.

na została wobec nich kategoria
czasowej niezdolności do służby,
upłynie po 28 kwietnia 2018 r.
Kwalifikacja wojskowa obejmie też
kobiety urodzone w latach 19941998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby
wojskowej oraz kobiety, które
w roku szkolnym lub akademickim
2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na innych
kierunkach - m.in. psychologia,
farmacja, pielęgniarstwo - jeżeli
nie posiadają jeszcze określonej
kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.
Ponadto, do kwalifikacji mogą
zostać wezwane osoby, które
ukończyły 18 lat i zgłosiły się
ochotniczo do pełnienia służby
wojskowej.
Osoby, które po raz pierwszy
zostaną lub zostały wezwane do
kwalifikacji wojskowej, powinny

zabrać ze sobą: dowód osobisty
lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację
medyczną (jeżeli taką posiadają),
aktualną fotografię o wymiarach
3 x 4 cm bez nakrycia głowy
oraz dokumenty potwierdzające
wykształcenie albo zaświadczenie
o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Natomiast osoby, stawiające się do
kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty
lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację
medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań
specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

vv zawiercie.eu
Foto: www.pixabay.com
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Aresztowanie, w odróżnieniu od
pozostałych środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym
jak np. poręczenia czy dozoru, może
nastąpić wyłącznie na mocy postanowienia sądu, nie zaś prowadzącego
postępowanie prokuratora. Ten ostatni
musi więc skierować wraz z aktami
sprawy wniosek do sądu, a sam podejrzany w ciągu 48 godzin od chwili
zatrzymania musi zostać przekazany
do dyspozycji sądu. Brak wniosku
i brak przekazania podejrzanego w tym
terminie skutkuje natychmiastowym
zwolnieniem. Zostaniemy również
natychmiastowo zwolnieni w sytuacji
jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania nas do sądu nie zostanie doręczone
nam postanowienie o zastosowaniu
tymczasowego aresztowania.
Zanim jednak prokurator złoży wniosek do sądu, wcześniej winien wydać
wobec osoby podejrzanej postanowienie o przedstawieniu zarzutów, a w dalszej kolejności przesłuchać podejrzanego. Z postanowienia dowiemy się
jaki czyn jest nam zarzucany. Przy
przesłuchaniu zostaniemy pouczeni
m.in. o fundamentalnym prawie do
odmowy składania wyjaśnień i odmo-

wy odpowiedzi na pytania. Z prawa
tego powinniśmy jak najczęściej korzystać, gdyż to na organach ścigania ciąży
obowiązek wykazania naszej winy i nie
mamy obowiązku dostarczać dowodów
na naszą niekorzyść. Przede wszystkim winniśmy jednak domagać się
zawiadomienia i udziału w czynności
ustanowionego przez nas lub przez
inną osobę - obrońcy.
Co istotne, podstawę orzeczenia
o zastosowaniu lub przedłużeniu
tymczasowego aresztowania mogą
stanowić ustalenia poczynione na
podstawie dowodów jawnych dla
oskarżonego i jego obrońcy. Powyższa regulacja koresponduje z art. 156
§ 5a kpk, zgodnie z którym w razie
złożenia w toku postępowania przygotowawczego wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego
aresztowania podejrzanemu i jego
obrońcy udostępnia się niezwłocznie
akta sprawy w części zawierającej treść
dowodów dołączonych do wniosku.
Przepisy te gwarantują podejrzanemu realne prawo do obrony, inaczej
bowiem trudno byłoby mówić o skutecznej obronie w sytuacji kiedy ani
podejrzany ani jego obrońca nie mieli
wglądu do akt sprawy.
Jak chodzi o dalsze przesłanki stosowania tymczasowego aresztu to
muszą istnieć okoliczności związane
z zagrożeniem dla prawidłowego toku
prowadzonego postępowania, i tak:
zachodzić musi uzasadniona obawa
ucieczki lub ukrywania się podejrza-

nego, w szczególności jeżeli nie można
ustalić jego tożsamości i nie ma stałego
miejsca pobytu; musi istnieć uzasadniona obawa, że podejrzany będzie
nakłaniał do fałszywych zeznań lub
w inny bezprawny sposób utrudniał
postępowanie. Nadto jeżeli w przedstawionym nam zarzucie widnieje czyn
którego górna granica zagrożenia karą
wynosi co najmniej 8 lat pozbawienia
wolności to również wtedy stosowanie
aresztu może być uzasadnione.
Nie można zapominać iż przy ostatecznej decyzji czy stosować tymczasowe aresztowanie czy też zastosować
środki o charakterze wolnościowym,
sąd winien po myśli art. 258 § 4 kpk,
wziąć pod uwagę rodzaj i charakter
obaw wskazanych powyżej oraz nasilenie ich zagrożenia dla prawidłowego
przebiegu postępowania w określonym
jego stadium.

Co ciekawe zgodnie z art. 257 § 2
kpk, stosując tymczasowe aresztowanie, sąd może zastrzec, że środek ten
ulegnie zmianie z chwilą złożenia, nie
później niż w wyznaczonym terminie,
określonego poręczenia majątkowego.
Tym samym w sytuacji kiedy w danej
sprawie istnieją niepodważalne przesłanki do stosowania aresztu możemy
zawsze jeszcze próbować wnioskować o „wykupienie” się z aresztu przez
złożenie zakreślonej przez sąd sumy
pieniężnej.
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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KONCERT WALENTYNKOWY W ŁAZACH

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

Święto Zakochanych to nie tylko pretekst do okazywania miłości, to także
doskonała chwila do muzycznych wzruszeń. W niedzielę 11 lutego Miejski
Ośrodek Kultury zaprosił na specjalny Koncert Walentynowy, w którym Jurajska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Leopolda Stawarza z towarzyszeniem
solistów zabrała publiczność w podróż pełną muzycznych wrażeń.
Słowo kocham pojawia się w wielu
utworach muzycznych, a miłość
jest najczęściej podejmowanym
przez artystów tematem utworów.
Czasem jest to miłość szczęśliwa
i odwzajemniona, a w wielu przypadkach tragiczna, skryta i niespełniona. Piosenki o miłości od dawna poruszały ludzkie serca i były
sposobem na wyrażenie uczuć.
Właśnie miłość stała się motywem
przewodnim Koncertu Walentynkowego, który odbył się w sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Łazach. Po wspaniałych
zeszłorocznych koncertach Jurajskiej Orkiestry Kameralnej pod
dyrekcją Leopolda Stawarza, ta
ponownie zagościła w łazowskim
ośrodku. Oprócz orkiestry, w skład
której weszli muzycy Gminy Łazy,
na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach zaprezentowało się
także wielu rodzimych artystów
oraz zaproszonych gości. Przed
publicznością wystąpili soliści:
Julia Bednarz, Katarzyna Bednarz, Anna Garbarczuk, Joanna
Janus, Olimpia Karbownik, Anita
Maszczyk, Aleksandra Płóciennik,
Julia i Wiktoria Szlachta, Jarosław
Baran, Karol Hadrych, Andrzej
Kaim, Marcin Szlachta i zespół
„Fatamorgana”.
Muzyczną podróż Jurajska Orkiestra Kameralna rozpoczęła tangiem
Pur una cabeza Carlosa Gardela.
Kolejny utwór South Pacific przeniósł publiczność na grunt amerykański, a kompozycję Richarda

Rodgersa wykonał Karol Hadrych.
Nastrój walentynkowy podtrzymała Joanna Janus, która z hiszpańskim temperamentem zaśpiewała
tarantellę „Dziewczęta z Barcelony”, a zaraz potem na Węgry przeniósł publiczność Andrzej Kaim
jako Król Czardasza. Walentynkowy klimat utrzymali swoimi utworami również Anna Garbarczuk,
Jarosław Baran i Grzegorz Piłka.
Walentynkowy wieczór upłynął nie
tylko w towarzystwie łazowskich
solistów. Na scenie Miejskiego
Ośrodka Kultury wystąpili również: Zespół Fatamorgana, Marcin
Szlachta, Julia i Wiktoria Szlachta,
Anita Maszczyk, Katarzyna Bednarz, Olimpia Karbownik, Julia
Bednarz, Aleksandra Płóciennik.
Koncert Wa lent y nkow y to
mistrzowskie połączenie muzyki klasycznej i współczesnej, arii

operetkowych z romantycznymi
popowymi utworami. Publiczność
odbyła podróż przez różne gatunki muzyczne, których umiejętne
połączenie wzbogacone dużą dozą
dobrego humoru stworzyło prawdziwą ucztę muzyczną. Publiczność
zachwyciły również solówki instrumentalne oraz doskonałe brzmienie
Jurajskiej Orkiestry Kameralnej
pod dyrekcją Leopolda Stawarza.
Dwugodzinny koncert zakończył
podwójny bis, którym publiczność
podziękowała muzykom i solistom
za stworzenie niepowtarzalnego
klimatu walentynkowego.
Koncert poprowadzili Anita Maszczyk i Grzegorz Piłka.

vv Agnieszka Seweryn

"Zaginęła 3-4-letnia, nieduża (10 kg), kudłata suczka. Reaguje na imię
MRÓWKA. Nowa właścicielka spuściła ją ze smyczy i suczka przestraszyła
się odgłosów miasta. Była widywana w Krakowie, ale obecnie nikt jej już
nie widuje. Mrówka ma uszkodzone prawe oko. Kilka tygodni temu została
pobita przez zwyrodnialców, ale udało się ją uratować.
Jest łagodna i nie zrobi nikomu krzywdy. Prosimy o pomoc.
Tel kont - 793993779 - Iwona".

BUZIAK:

NESQUICK:

Buziak to wspaniały, niewielki, młodziutki psiak w wieku około 1 roku.
Psiak radosny, pogodny, bardzo przyjazny do ludzi, otwarty i towarzyski.
Uwielbia się przytulać, jest wspaniały, bardzo uroczy.
Bez problemu dogaduje się z innymi
psiakami, jest bardzo łagodny.
Buziak potrafi spacerować na smyczy, jest czyściutki. Buziak waży
niecałe 10 kg. Prosimy o dom dla
tego uroczego maluszka.
Piesek ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany
i wykastrowany.

Nesquick to młody (około 2-3 lata),
energiczny i aktywny psiak średniej
wielkości (15-17 kg).
Psiak uwielbia ruch, spacery, bieganie. Potrzebuje aktywnej rodziny, która poświęci mu trochę czasu i uwagi. W zamian na pewno
odwdzięczy się psią wiernością
i oddaniem. Nesquick może sporo
czasu spędzać na polu. Szukamy dla
niego domu w którym raczej będzie
jedynym psem (może dominować
inne pieski). Nesquck chodzi na smyczy, jest posłuszny.
Piesek ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany
i wykastrowany.

SŁODZIAK:

Słodziak to przepiękny, 4-5-letni,
wesoły, radosny, energiczny psiak,
który z zachowania Bardzo przypomina psy w typie owczarków collie.
Ma piękną, długą, lśniącą okrywę
włosową, jest wspaniały, rewelacyjny psiak dla całej rodziny. Gdy do nas
trafił był niebywale wychudzony,
zaniedbany, ale szybko odzyskał
wiarę w ludzi. Słodziak pięknie
chodzi na smyczy, uwielbia spacery,
jest po prostu świetny. Jest trochę
zazdrosny o inne samce, ale z suczkami się dogada.
Szukamy dla niego domu w którym
będzie mógł być z rodziną. To nie
jest pies ani do kojca, ani na łańcuch.
Piesek ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany
i wykastrowany.
Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy
z transportem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa
w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją
sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie
wydajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny
pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Tel: 793993779. Smsów nie otrzymujemy 		
		
schroniskopsiepole.pl

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie
www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

KĄCIK KULINARNY

MAKARON Z SOSEM POMIDOROWYM
CZYLI SZYBKI POMYSŁ NA LUNCH DO PRACY

Lunch w pracy , to ta chwila kiedy masz moment dla siebie .. kiedy
chcesz zjeść coś co da Ci siłę na kolejne godziny, prawda ? Makaron
z sosem pomidorowym to jedno z moich ulubionych dań. Czemu ulubione? Bo
szybkie w przygotowaniu, bo pyszne i bo makaron który podnosi nam poziom
endorfin czyli szczęścia i radości :) Oj, tak! dlatego właśnie kochamy wszystkie
włoskie pasty i makarony.
MAKARON Z SOSEM POMIDOROWYM ( DLA 5 OSÓB )
• 50 dkg makaron (u mnie małe kokardki )
• 40 dkg mięsa mielonego (u mnie z łopatki )
• 1 duża cebula
• 3 ząbki czosnku (my lubimy czosnek )
• 2 kawałki selera naciowego
• 1 puszka pomidorów krojonych
• 3 łyżki koncentratu pomidorowego
• przyprawy : pieprz, sól, bazylia, oregano
• 2 łyżki oleju rzepakowego

Zaczynamy od wody, stawiamy garnek z wodą na kuchence i gotujemy. Gdy woda się
zagotuje i gotujemy go wedle
informacji na opakowaniu (
przeważnie koło 7-10 minut ).
Wodę możemy posolić, ja tego
nie robię, bo jakoś nie widzę
powodu, patrząc na to że doprawię sos.

Cebulę, czosnek obieramy
i kroimy w drobną kostkę. Seler
naciowy kroimy w małe kawałki.

kolor dodajmy pomidory
oraz koncentrat pomidorowy i 0,5 szklanki
wody całość mieszamy.

Przykrywamy pokrywką zmniejszamy gaz
i całość gotujemy przez
około 5 – 8 minut. Teraz
zabieramy się za doprawienie,doprawiamy bazylią, oregano
i pieprzem i solą. Ja dodałam
łyżeczkę oregano, łyżeczkę
bazylii i odrobinę soli, oraz
świeżo mielony pieprz. Spróbowałam, doprawiłam pieprzem
jeszcze i gotowe.

Na patelni rozgrzewamy olej
i podsmażamy na nim cebulę,
czosnek i seler, gdy wszystko
się lekko zeszkli dodajmy mię- Na talerz ( do pojemnika na
so. Wszystko razem mieszamy lunch do pracy ) wkładamy
i podsmażamy, gdy mięso zmieni makaron, dodajemy sos, posypuvv Ulla Pałka

jemy świeżo startym serem żółtym ( najlepszy byłby parmezan,
ale zwykły żółty też będzie ok
:) ). I na koniec możemy jeszcze
posypać bazylią, dla zapachu
i smaku późniejszego.

Bierzemy pudełko z sobą idziemy do pracy, odgrzewamy
w mikrofali i jemy :) Mniam !
pyszne ! Smacznego !

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

Informacje

U NAS NAJTANIEJ!

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

PRODUCENT WYROBÓW Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
lipy, świerka, buka, dębu i jesionu
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
NOW
• Akcesoria kuchenne
OŚĆ
• Drewniane zabawki dziecięce • P • Płyty OS !
łyty
B
s
t
• Ozdoby, bibeloty
o
• Skl larskie
ejka
• Skrzynki do decupage
oraz
• DRZWI
SERDECZNIE
• MEBLE OGRODOWE
ZAPRASZAMY!
• MEBLE POKOJOWE
OGROMNY WYBÓR
- salon, sypialnia
I NISKIE CENY!
- tradycyjne i nowoczesne

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

500 200 941

941

POKRYCIA
DACHOWE

• USŁUGI DEKARSKIE
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ
GWARANCJĄ!!!
• BLACHY
• OKNA DACHOWE
• MEMBRANY
• RYNNY

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

tel. 601 464 046
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MIĘDZYNARODOWE ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI
Maja 15 (obok salonu Orange)
W PŁYWANIU NA OTWARTYM ZBIORNIKUul.
W3-go
MORSKU

3-go Maja
(obok salonu
Orange)
Było zimno i śnieżnie,ul.
dopisali
ludzie15
i dobry
humor,
odwiedziły nas media i grupa
(obok salonu
wiernych kibiców, nie zawiedli wolontariusze i firmy wspierające zimową inicjatywę.
Ponad 50 osób wzięło dzisiaj udział w Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach
Polski w Pływaniu na Otwartym Zbiorniku.
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15 (obok salonu Orange)
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czonych torach na basenie
w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym
MORSKO
PLUS
(obok(obok
salonu
salonu
Orange)
Orange)
salonu
Orange)
na dystansach 50 m, 100 m,
250 m, 500 m i 1000 m. Na zawody
przybyli m.in. uczestnicy z Krakowa, Poznania, Poraja, Myszkowa,
Świętochłowic, Orzesza i Zawiercia.
W sumie 50 osób weszło do lodowatej
wody, aby przełamać stereotyp, że na
basenie otwartym pływa się tylko
latem. Śmiałkowie pokazali, że sport
to zdrowie, a pokonywanie trudności
mają we krwi.
Polska tradycja mówi, że w niedzielę
Organizatorzy dołożyli wszelkich nie tylko musi być rosół, ale rówstarań, aby zapewnić uczestnikom nież morsowanie. W samo południe
niezapomnianych wrażeń. Z oka- morsy weszły do wody. Nie zabrakło
zji Mistrzostw sypnęło śniegiem dobrego humoru oraz mobilizowai zaświeciło słońce, ale przede wszyst- nia kolejnych osób do podjęcia prób
kim zapewnione zostało maksymalne pokonywania własnych słabości.
bezpieczeństwo, gdyż zimowe pły- Dwugodzinną wodną rywalizację
wanie to duże wyzwanie dla organi- zakończyły się ogłoszeniem wyników
zmu. Kąpieliska strzegli ratownicy oraz rozdaniem statuetek i dyplomów
wodni, na miejscu był także ratownik pamiątkowych. Najlepszymi zawodmedyczny. Dobrą organizację zawo- nikami Międzynarodowych Zimodów zapewnili: WOPR Zawiercie, wych Mistrzostw Polski w Pływaniu
Gmina Zawiercie, IPA, Grupa Jura. na Otwartym Zbiorniku zostali:
pl, Jurajskie Morsy, OSiR ZawierKategoria 50 m kobiet:
cie i Ośrodek Rekreacyjno-Wypo- • 1 miejsce – Agnieszka Świderska
czynkowy MORSKO PLUS. Nad • 2 miejsce – Mirosława Zwierzyna
przebiegiem zawodów czuwał sędzia • 3 miejsce – Lidia Sroka
główny, który z pomocą wolontariuKategoria 50 m mężczyzn:
szy z I LO im. Stefana Żeromskiego
• 1 miejsce – Maciej Mazerant
w Zawierciu koordynował prawidło• 2 miejsce – Tomasz Lutkowski
wy przebieg pływackiej rywalizacji.
• 3 miejsce – Dawid Bieszczad
Poczęstunek dla uczestników zawoKategoria 100 m mężczyzn:
dów zapewniła Cukiernia - Kawiarnia SKAŁA. Zawody poprowadził • 1 miejsce – Krzysztof Kubiak
• 2 miejsce – Tomasz Lutkowski
Andrzej Kręgiel.
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• 3 miejsce – Kamil Bieszczad

Kategoria 250 m mężczyzn:
• 1 miejsce – Krzysztof Kubiak
• 2 miejsce – Mariusz Więckowski
• 3 miejsce – Kamil Janicki
Kategoria 500 m kobiet:
• 1 miejsce – Aldona Skowrońska

Kategoria 500 m mężczyzn:
• 1 miejsce – Tomasz Lutkowski
• 2 miejsce – Vladimir Volkhminor
• 3 miejsce – Bartosz Sztaba
Kategoria 1000 m kobiet:
• 1 miejsce – Kinga Korin

Kategoria 1000 m mężczyzn:
• 1 miejsce – Krzysztof Kubiak
• 2 miejsce – Leszek Naziemiec
• 3 miejsce – Łukasz Tkacz
Podczas ogłoszenia wyników na
szczególną uwagę zasłużyli najmłodsi
uczestnicy zawodów z Myszkowa,
którzy po raz pierwszy zmierzyli się
z zimowym pływaniem na otwartym
zbiorniku.
vv zawiercie.eu
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Reklamy

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW
Realizacja zamówień:

Stypy • Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gratis!
Zapraszamy na bezpłatny pomiar ostrości
wzroku przy zakupie okularów.
Ceny okularów na każdą kieszeń.

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

tel. 518-940-675

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •

POLICJA

W TYM ROKU ZAWIERCIAŃSCY POLICJANCI
ZATRZYMALI JUŻ 10 PRAW JAZDY

Od 1 stycznia 2018 roku odebrano 10 praw jazdy osobom, które przekroczyły prędkość powyżej 50
km/h w obszarze zabudowanym. Zatrzymano również 11 osób kierujących pojazdem bez uprawnień.
Policjanci zatrzymali także 4 kierujących, którym wcześniej cofnięto uprawnienia.
Nadmierna prędkość to główna przyczyna najtragiczniejszych zdarzeń
drogowych. Przestrzeganie przez kierowców dozwolonej prędkości może
znacznie ograniczyć liczbę takich zdarzeń i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
„Niechlubnym rekordzistą” okazał się
41-letni kierowca Toyoty Avensis. Został
zatrzymany w Lgocie Murowanej. Jechał
w terenie zabudowanym z prędkością 149
km/h. Policjanci wystawili mu mandat
karny w wysokości 500 złotych i zatrzymali prawo jazdy. W miniony piątek
w Porębie policyjny patrol zatrzymał
kierowcę Lancii Libra, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 61 km/h.
25-latek otrzymał mandat w wysoko-

ści 400 złotych, a także
odebrano mu prawo
jazdy. Natomiast w niedzielę odebrano prawo
jazdy i ukarano mandatem karnym 71-letniego
kierowcę samochodu
marki Toyota, który
przekroczył prędkość
o 74 km/h na obszarze
zabudowanym w Lgocie
Murowanej.
Przypomnijmy, że w przypadku rażącego
przekroczenia prędkości dopuszczalnej
w obszarze zabudowanym (powyżej 50
km/h), policjant dokonujący kontroli
drogowej obligatoryjnie zatrzymuje

Policjanci z wydziału kryminalnego ujawnili proceder nielegalnego poboru energii elektrycznej.
Właścicielka mieszkania przy ul. Okólnej w Zawierciu miała nielegalnie podpięte przewody, które
zasilały oświetlenie, grzejnik elektryczny i bojler.
Kobieta korzystała z energii elektrycznej pomimo braku układu pomiarowego. Policjanci niezwłocznie powiadomili pracowników energetyki,
którzy potwierdzili działanie przestępcze i aktualnie szacują straty. Przypominamy, że za taki czyn Kodeks Karny przewiduję karę pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Ponownie ostrzegamy, że nielegalne i samodzielne przeróbki instalacji
elektrycznej mogą doprowadzić do porażenia prądem. Nielegalny pobór
energii elektrycznej często jest przyczyną pożaru, a w połączeniu z instalacją gazową może doprowadzić do wybuchu gazu. Grozi to dużymi
zniszczeniami, a nawet śmiercią osób.

ZATRZYMANI Z NARKOTYKAMI

kierowcy prawo jazdy i przesyła je do
starosty, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu tego dokumentu
na 3 miesiące.

TRAGICZNY WYPADEK W CIĄGOWICACH

Policjanci z Zawiercia ustalają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło
w Ciągowicach. Kierowca osobowego forda najechał na leżącego na jezdni mężczyznę.
Niestety 26-latek zginął na miejscu.
Do zdarzenia doszło około 4.30 na
drodze wojewódzkiej 796 w Ciągowicach. Według wstępnych ustaleń
policjantów 26-letni kierowca seta
stracił panowanie nad samochodem,
zjechał z jezdni i uderzył w betonowy mostek. Aktualnie nie ustalono
jeszcze w jaki sposób mężczyzna
znalazł się na drodze. Następnie na
leżącego na jezdni najechał, jadący w kierunku Zawiercia osobowy
ford. Niestety 26-letni mieszkaniec
Ciągowic poniósł śmierć na miejscu.
Przeprowadzone przez policjantów
badanie wykazało, że 25-letni kierowca forda był trzeźwy. Obecny na miejscu wypadku prokurator, zdecydował
o zabezpieczeniu do dalszych badań

KRADZIEŻ PRĄDU

Policjanci z wydziału prewencji zatrzymali czterech mężczyzn, którzy posiadali przy sobie niewielkie
ilość środków odurzających. Wieczorem na ul. Glinianej w Zawierciu zatrzymali do kontroli osobowego mercedesa. 19-letni pasażer miał przy sobie zwitek z marihuaną.
W poniedziałek na ul. Strumień policjanci zainteresowali się fiatem punto,
którego kierowca na widok radiowozu zmienił kierunek jazdy. Policjanci
znaleźli w pojeździe metalowe pudełko z zawartością marihuany. 18-letni
kierowca trafił do policyjnego aresztu. Wcześniej pobrano mu próbkę
krwi do badań z uwagi na podejrzenie kierowania pojazdem po użyciu
środków odurzających. Pod koniec ubiegłego tygodnia na klatce schodowej w wieżowcu przy ul. Huldczyńskiego policjanci zatrzymali 26-latka,
który posiadał przy sobie dilerkę z zawartością suszu konopi indyjskich.
Mieszkaniec Zawiercia usłyszał już zarzuty.

NIELEGALNE PAPIEROSY, TYTOŃ I ALKOHOL NIE TRAFIĄ NA RYNEK

Policjanci z Zawiercia zatrzymali 48-letnią kobietę podejrzaną o handlowanie papierosami, tytoniem
i alkoholem bez polskich znaków akcyzowych. Wartość rynkowa "lewego towaru" to około 70 tys. zł.
Za tego typu czyn grozi do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka kara finansowa.

uszkodzonego pojazdu. Utrudnienia
na drodze trwały kilka godzin. Teraz
śledczy ustalają wszelkie okoliczności
i dokładny przebieg tego tragicznego
w skutkach zdarzenia.

Policjanci apelują do kierowców
o zachowanie szczególnej ostrożności.
W wielu miejscach droga może być
oblodzona i bardzo śliska!

Zawierciańscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie Zawiercia sprzedawane
są nielegalne wyroby tytoniowe. Przed wejściem do mieszkania zatrzymali
67-letnią kobietę, która chwilę wcześniej kupiła tam 4 kg tytoniu bez
znaków skarbowych akcyzy. W pomieszczeniach należących do 48-letniej
zawiercianki policjanci ujawnili dwanaście foliowych woreczków wypełnionych tytoniową krajanką, prawie 6 tys. paczek papierosów różnych marek
oraz 7 litrów alkoholu. Wszystkie zabezpieczone używki nie posiadały
wymaganych znaków skarbowych akcyzy. Aktualnie policjanci ustalają
wartość uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa. Mieszkanka Zawiercia
wkrótce usłyszy zarzuty. Kodeks Karny Skarbowy przewiduje dla sprawcy
takiego czynu do 3 lat więzienia oraz dotkliwe kary finansowe.

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 KOBIETY MAFII
Reżyseria: Patryk Vega; Gatunek: Sensacyjny ; Produkcja: Polska
• 2018-03-02 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-02 20:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-03 18:00 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-03 20:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-04 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-04 19:45 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-05 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-05 20:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-06 17:00 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-06 19:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-07 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-07 19:45 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-08 21:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-09 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-10 20:45 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-11 21:15 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-12 21:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-13 21:00 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-14 21:15 - 2D (Oryginalny)

vv KOBIETA SUKCESU
Reżyseria: Robert Wichrowski; Gatunek: Komedia romantyczna; Produkcja: Polska
• 2018-03-08 19:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-09 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-09 19:00 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-10 16:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-10 18:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-11 17:15 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-11 19:15 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-12 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-12 19:00 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-13 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-13 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-14 19:30 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-15 17:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-15 19:00 - 2D (Oryginalny)

vv PITBULL. OSTATNI PIES
Reżyseria: Władysław Pasikowski;Gatunek: Sensacyjny; Produkcja: Polska
• 2018-03-16 19:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-16 21:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-17 18:15 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-17 20:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-18 18:15 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-18 20:45 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-19 18:15 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-19 20:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-20 18:15 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-20 20:45 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-21 19:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-25 18:00 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-25 20:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-26 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-26 20:30 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-27 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-27 20:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-28 18:00 - 2D (Oryginalny)
• 2018-03-28 20:30 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-29 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-03-29 20:30 - 2D

vv GNOMEO I JULIA. TAJEMNICA ZAGINIONYCH KRASNALI
Reżyseria: John Stevenson; Gatunek: Animacja, Familijny; Produkcja: Wielka Brytania/ USA
• 2018-03-17 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-03-17 13:00 - 2D (Dubbing) • 2018-03-17 16:30 - 2D (Dubbing)
• 2018-03-18 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-03-18 13:00 - 2D (Dubbing) • 2018-03-18 16:30 - 2D (Dubbing)
• 2018-03-19 14:00 - 2D (Dubbing) • 2018-03-19 16:30 - 2D (Dubbing) • 2018-03-20 14:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-03-20 16:30 - 2D (Dubbing) • 2018-03-25 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-03-25 13:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-03-25 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-03-26 14:00 - 2D (Dubbing) • 2018-03-26 16:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-03-27 14:00 - 2D (Dubbing) • 2018-03-27 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-03-28 14:00 - 2D (Dubbing)
• 2018-03-28 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-03-29 14:00 - 2D (Dubbing) • 2018-03-29 16:00

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:
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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.
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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

• Księgi przychodów i rozchodów
• Księgi handlowe
• Ewidencja ryczałtowa
• Rozliczenia VAT, ZUS
Okna i drzwi
drewniane

Bramy
i drzwi

Cen
już o y
89,9 d
0 zł*

• Rozliczenia roczne szybko, tanio i solidnie!
* dla każdego klienta prezent

42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 104
tel. 530 080 912 i 791 737 674

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

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy
do współpracy

tel. 32 672 29 89

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

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

* Cena zależna od ilości dokumentów.
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