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SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
 SPORT  TURYSTYKA  REKREACJA  FITNESS  WĘDKARSTWO

www.sengam.pl SENGAM-SPORT

PROFESJONALNY SERWIS NARCIARSKI I ROWEROWY 

ROZPOCZNIJ Z NAMI SEZON ZIMOWY!

Zawiercie, ul. Brata Alberta 11
pn. - sob. 800 - 2000

tel.: 32 670 01 30

Myszków, ul. Słowackiego 8
pn. - pt. 900 - 1800, sob. 900 - 1400

tel.: 794 577 544

Sklep Monopolowy Kroczyce, ul. Wieczorka i Surowca 1
tel. 502 534 628

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Sobota od 7.00 do 23.00 
Niedziela od 8.00 do 23.00

AlkoNaJurze
SERDECZNIE

ZAPRASZAMY!

DUŻY  WYBÓR  ALKOHOLI 

KULTURNIAKI 2018 W ŁAZACH
Już po raz jedenasty w Łazach zostały wręczone „Kulturniaki” - nagrody Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Łazach. W tym roku koncert galowy oraz wręczenie statuetek 
„Kulturniak 2018” odbyło się 25 listopada o godzinie 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury.
"Wyróżnienia otrzymały instytucje 
oraz osoby wspomagające rozwój 
kultury i działania MOK w Łazach. 
To ponad 20 podmiotów. Wśród 
nagrodzonych były firmy i osoby 
fizyczne wspierające nasz ośrodek. 
To wielokrotni darczyńcy oraz pod-
mioty czyniące to pierwszy raz. 
Chcemy w ten sposób podzięko-
wać i wręczyć nasze „Kulturniaki”. 
I chodzi tutaj o wszelką pomoc, 
nie tylko tą materialną" – pod-
kreśla Grzegorz Piłka, dyrektor 
MOK w Łazach. "Każde wsparcie 
jest szczególnie cenne dla nas, bo 
pozwala nam poszerzać naszą ofer-
tę i co roku organizować zajęcia dla 

coraz większej grupy zaintereso-
wanych" – dodaje Grzegorz Piłka.
Podczas tegorocznego koncertu 
galowego zebrani w łazowskim 

MOK wybrali się w „Muzycz-
ną podróż do lat ’80-tych”. 

 v nowe.lazy.pl

XXXIII MIĘDZYNARODOWY 
TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformo-
wać Państwa, że OSiR Zawiercie, po raz kolejny 
będzie organizatorem, tym razem już XXXIII 
Międzynarodowego Turniej Tańca Towarzyskie-
go w klasie „S”. Turniej odbędzie się w dniu 
2.12.2018 r. (niedziela), w hali OSiR II przy ul. 
Blanowskiej 40. Tak jak to było w poprzednich 
edycjach, o godz. 17.30 rozpocznie się turniej, 
w którym udział wezmą wyłącznie taneczne 
pary mistrzowskie klasy „S”. Dodatkowo, z dużą 
satysfakcją informujemy, że turniej nasz poprowadzi po raz kolejny, znana i lubiana tan-
cerka, trenerka, międzynarodowa sędzina i prezenterka telewizyjna, Pani Iwona Pavlović.
Cena biletu - 40 zł. Bilety do nabycia w recepcji hotelu OSiR I ul. Moniuszki 10 (ilość 
biletów ograniczona).

Informacje
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

• Ogrodzenia  • Gabiony • Bramy • Automatyka • 
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

balony dekoracyjne                  balony cyfry                  napisy z balonów                  balony litery                  balony LED                  pompowanie balonów helem
                  wypuszczanie balonów                  butle z helem

                  poczta balonowa                  obrusy                  serwetki                  talerzyki                  sztućce                  kubeczki                  kieliszki                  słomki                  świeczki                  fontanny tortowe                  zaproszenia                  winiety                  kartki okolicznościowe                  girlandy                  to
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NAJWIĘKSZY W REGIONIE 
SKLEP IMPREZOWY

tel.: 737 323 030;  mail: sklep@centrumparty.pl
facebook: CENTRUM PARTY ZAWIERCIE

Zawiercie; ul.  11 Listopada 2/4  (na terenie „Starej bawełny”)

Wjazd na plac bramą przy ul. 11 Listopada 6b

W stałej ofercie:
• wypożyczalnia 
   butli z helem
• balony (gumowe, 
   foliowe, cyfry, litery),
• balony LED

• kompozycje i bukiety balonowe na każdą okazję
• artykuły imprezowe i dekoracyjne
• upominki 
• zaproszenia i kartki okolicznościowe
• rękodzieło

Ho ho hoW sprzedaży stroje 
i akcesoria dla Mikołajów 

oraz ich dużych i małych 
pomocników.

JURAJSKI TURNIEJ TAŃCÓW POLSKICH
ZŁOTY PAROWÓZ ŁAZY 2018 - Blisko 40 par ubiegało się o tytuł najlepszej 
w I Jurajskim Turnieju Tańców Polskich o „Złoty Parowóz” – Łazy 2018. 17 listo-
pada zawodnicy pojawili się na parkiecie hali sportowej „Klaudiusz” w Łazach. 
Turniej rozpoczął się o godzinie 12.00, a zmagania oceniało profesjonalne jury 
złożone z sędziów-ekspertów Polskiej Sekcji C.I.O.F.F.
Byli to: Katarzyna Bilska, sędzia 
główny, Jadwiga Bana, Jacek Wój-
cik, Ewa Miś-Krzemińska, Anna 
Gryszun, Małgorzata Pawlik. Naj-
lepsze pary w poszczególnych kate-
goriach otrzymały medale złote, 
srebrne i brązowe z tytułowym zło-
tym parowozem. „To pierwszy tego 
typu turniej w naszym ośrodku. 
Staramy się organizować innowa-
cyjne przedsięwzięcia” – podkreśla 
Grzegorz Piłka, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Łazach. 
„Tego dnia gościliśmy pary tanecz-
ne trenujące w klubach, zespołach 
tanecznych, domach kultury, szko-
łach podstawowych i przedszko-
lach. Na parkiecie zobaczyliśmy 
najlepsze wykonania krakowiaka, 
mazura, kujawiaka, oberka oraz 
polki. W Łazach pojawiły się pary 
z Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia 
Lisiecka” koło Krakowa, Zespołu 
Pieśni i Tańca „Beskid” z Biel-
ska-Białej, Zespół Pieśni i Tańca 
„Dobczyce”, Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 1 im. Artystów Rodu 
Kossaków z Tychów, Zespołu Tań-
ca Ludowego „Niezapominajka” 
przy MOK Łazy. Reprezentowany 
był cały nasz region i nie tylko” – 
zaznacza Grzegorz Piłka. „Warto 
dodać, że w towarzyskiej formu-
le turnieju zawodnicy tańczyli 
w strojach wyjściowych (panowie 
spodnie, koszule i kamizelki; panie 
w sukienkach). Nie są to zatem 
stroje ludowe charakterystyczne 
dla danego etnograficznie regionu 
kraju” – dodaje dyrektor MOK.

Na podium stanęli: 
Kategoria I

•	 1 miejsce – Łucja Wróbel, Jakub 
Kasperski ZTL „Niezapomi-
najka” Łazy

•	 2 miejsce – Hanna Zdrzalik, 
Mikołaj Szamota ZTL „Nie-
zapominajka” Łazy

•	 3 miejsce – Natalia Nowakow-
ska, Krzysztof Nowak ZTL 
„Niezapominajka” Łazy

Kategoria II:
•	 1 miejsce – Julita Szew-

czyk, Adam Miąsko – ZPiT 
„Dobczyce” 

•	 2 miejsce – Maria Kolan-
ko, Wojciech Tarędź – ZpiT 
„Beskid” Bielsko-Biała

•	 3 miejsce – Anna Hojna, Stani-
sław Bieniek ZPiT „Dobczyce”

Kategoria III:
•	 1 miejsce – Kaja Koliń-

ska, Maciej Szewczyk ZPiT 
„Dobczyce”

•	 2 miejsce – Emilia Chrobok, 
Filip Rybczyk ZPiT „Beskid” 
Bielsko-Biała

•	 3 miejsce – Małgorzata Witalec, 
Michał Berbeć ZPiT „Ziemia 
Lisiecka” Gmina Liszki

Organizatorami I Jurajskiego Tur-
nieju Tańców Polskich o „Zło-
ty Parowóz” – Łazy 2018 są: 
Miejski Ośrodek Kultury Łazy, 
Urząd Miejski w Łazach, Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Łazach, Sto-
warzyszenie Wsi Niegowonice 
i Niegowoniczki, Stowarzyszenie 
Inicjatyw Twórczych „Kulturniak” 
oraz Zespół Tańca Ludowego 
„Niezapominajka”.

 v nowe.lazy.pl

Informacje
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ZAWIERCIE, ul. Sienkiewicza 38

Pon.-Pt. 8:00-17:00
Sobota 8:00-14:00

Najnowsze
Kolekcje!

Płytki
już od

13 zł/m2

Zapewniamy
Transport!TEL. 882-925-287

I SESJA RADY MIASTA I GMINY 
PILICA W NOWEJ KADENCJI

W dniu 20 listopada 2018 decyzją Komisarza Wyborczego w Katowi-
cach została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta 
i Gminy Pilica kadencji 2018-2023.
Sesję otworzyła Barbara Przybylik 
pełniąca dotychczas funkcję Prze-
wodniczącej Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy. Następnie Przewodnicząca 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilicy 
Aleksandra Lis wręczyła zaświad-
czenia o wyborze na Radnych oraz 
Burmistrza.
Po stwierdzeniu obecności co naj-
mniej połowy ustawowego składu 
rady przeprowadzono ślubowanie 
Radnych oraz Burmistrza Miasta 
i Gminy Pilica Artura Janosika.
Następnie przystąpiono do przepro-
wadzenia wyboru Przewodniczą-
cego Rady Miasta i Gminy Pilica, 
I Wiceprzewodniczącego oraz II 
Wiceprzewodniczącego. Do tego 
celu powołano Komisje Skrutacyjną 
w składzie: Joanna Kaniecka, Sta-
nisława Węglarz i Marcin Omyła.
Decyzją Radnych Przewodnicząca 
Rady MiG Pilica została wybra-
na ponownie Barbara Przybylik, 
funkcję I Wiceprzewodniczącego 
pełnić będzie Wojciech Gamrot, 
natomiast II Wiceprzewodniczą-
cego Tomasz Karpała.
W pierwszych obradach nie zabra-
kło również gości, a wśród nich 
Wicemarszałek Sejmu RP Barbary 
Dolniak, która podczas sesji złoży-
ła gratulacje Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Pilica za wygraną w I turze 
wyborów oraz życzyła Włodarzowi 
naszej gminy, jak i wszystkim Rad-
nym satysfakcji z pełnionych funkcji 
oraz dobrej współpracy.

Skład Rady Miasta i Gminy Pilica 
w kadencji 2018-2023:
Przybylik Barbara - przewodnicząca 
Rady MiG w Pilicy
Gamrot Wojciech - I wiceprzewod-
niczący Rady MiG w Pilicy
Karpała Tomasz - II wiceprzewod-
niczący Rady MiG w Pilicy
Błażkiewicz Łukasz
Gajda Paulina

Grzesiak Kazimierz
Kaniecka Joanna
Kudra Łukasz
Majka Łukasz
Miklas Jacek
Omyła Marcin
Skutnik Robert
Szota Michał
Węglarz Stanisława
Wyrodek Renata

 v www.pilica.pl

PIERWSZA SESJA NOWEJ RADY 
MIASTA PORĘBA JUŻ ZA NAMI

Podczas sesji odbyło się ślubowanie radnych oraz zaprzysiężenie wybra-
nego na kolejną kadencję burmistrza Ryszarda Spyry. Mamy też nowego 
przewodniczącego Rady Miasta Poręba. Zobacz, co działo się na pierwszej, 
uroczystej sesji radnych kadencji 2018-2023. 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować god-
nie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”.
Ślubowaniem tej treści rozpoczęła się 
pierwsza sesja Rady Miasta Poręba 
w nowej kadencji 2018-2023. Uro-
czystą przysięgę w miniony ponie-
działek, w sali konferencyjnej Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Porębie, 
złożyło piętnastu nowych radnych 
(listę znajdziecie poniżej).
W drugiej kolejności ślubowanie 
złożył również wybrany ponownie 
na stanowisko burmistrza Poręby 
Ryszard Spyra. To jednak nie wszyst-

ko. W porządku obrad sesji znalazł 
się również wybór przewodniczącego 
rady miejskiej. Jednogłośnie został 
nim radny Marcin Kucia. Na wice-
przewodniczącą wybrano Elżbietę 
Kołodziej (trzynastu radnych gło-
sowało za tą kandydaturą, dwóch 
przeciwko).
Na pierwszej sesji nowej rady miej-
skiej nie zabrakło także znakomitych 
gości. Wśród nich była posłanka 
i wicemarszałek Sejmu VIII kadencji 
Barbara Dolniak oraz wicestarosta 
zawierciański Bogusław Piotrow-
ski. Sesję zakończyły wolne wnioski 
nowo wybranych radnych.
Radni Rady Miasta Poręba w kaden-
cji 2018-2023:

•	 Agnieszka Ajchenlaub
•	 Mariusz Błaszczuk
•	 Grażyna Furmanek
•	 Barbara Gola
•	 Krzysztof Hamerlik
•	 Ewelina Janeczek
•	 Przemysław Kiliański
•	 Elżbieta Kołodziej
•	 Mariusz Kołton
•	 Marcin Kucia
•	 Jolanta Łakomska
•	 Jarosław Machura
•	 Marek Miśta
•	 Krystyna Rok
•	 Tomasz Turek

 v www.umporeba.pl

Reklama
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BURMISTRZ I RADNI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE. 
PIERWSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
21 listopada w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbyła się pierwsza 
inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Obrady rozpoczęły 
się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”, po którym nastąpiło złożenie 
uroczystego ślubowania przez radnych oraz burmistrza Macieja Kaczyńskiego.
21 listopada w sali narad Urzędu 
Miejskiego w Łazach odbyła się 
pierwsza inauguracyjna sesja Rady 
Miejskiej kadencji 2018-2023.
Obrady rozpoczęły się odśpiewa-
niem „Mazurka Dąbrowskiego”, po 
którym nastąpiło złożenie uroczy-
stego ślubowania przez radnych oraz 
burmistrza Macieja Kaczyńskiego.
„Obejmując urząd burmistrza Gminy 
Łazy, uroczyście ślubuję, że docho-
wam wierności prawu, a powierzony 
mi urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców Gminy Łazy. Tak mi 
dopomóż Bóg” – ślubował burmistrz 
Maciej Kaczyński.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować god-

nie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców” – ślubowali radni 
Rady Miejskiej w Łazach.
21 listopada o godz. 14:00 w sali 
narad Urzędu Miejskiego w Łazach 
radna Danuta Ludwikowska roz-
poczęła sesję inauguracyjną Rady 
Miejskiej Gminy Łazy kadencji 
2018-2023. Po odśpiewaniu hymnu 
narodowego w imieniu Gminnej 
Komisji Wyborczej przewodniczą-
cy Leszek Latos wręczył radnym 
zaświadczenia o wyborze na funkcję 
radnego Rady Miejskiej w Łazach, 
a Maciejowi Kaczyńskiemu zaświad-
czenie o wyborze na burmistrza 
Gminy Łazy.
Kolejnym punktem obrad było 
wybranie przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Łazach. Radni w tajnym 
głosowaniu zdecydowali 11 głosa-
mi, że nową przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Łazach zostanie Anna 
Staniaszek. W skład komisji skru-
tacyjnej weszli: Renata Supernak, 
Marta Grzesica i Antoni Flak.
Rada Miejska Gminy Łazy kadencji 
2018-2023 pracować będzie w skła-
dzie: Anna Staniaszek, Antoni Flak, 
Danuta Ludwikowska, Justyna 
Kośmida, Alfred Bachowski, Renata 
Supernak, Edyta Wójcik, Justyna 
Snopek, Stefan Kubasik, Krzysztof 
Furman, Zenon Głąb, Agnieszka 
Janus, Wiesława Majczak, Marta 
Grzesica, Dariusz Tabas.

 v nowe.lazy.pl

PIERWSZA SESJA  
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

W środę, 21 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady 
Miejskiej, na której ślubowanie złożył Łukasz Konar-
ski, nowy prezydent Zawiercia. W dniu dzisiejszym 
wybrano także nowego przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Do tej funkcji zostało zgłoszonych dwóch 
kandydatów: Beata Chawuła oraz Paweł Kaziród.  
W tajnym głosowaniu na Beatę Chawułę oddano 
11 głosów, a Paweł Kaziród otrzymał 9 głosów. Tym 
samym Beata Chawuła objęła funkcję przewodni-
czącej Rady Miejskiej w Zawierciu w kadencji 2018 
- 2023. Skarbnikiem miasta został Marcin Gawłowicz, 
a sekretarzem miasta została Agata Jarza – Korpyś.

www.zawiercie.eu

PONAD 600 TYSIĘCY NA 
REWITALIZACJĘ NA TERENIE TAZ

Gmina Zawiercie pozyskała 
dodatkowe środki finansowe 
w wysokości 603 tysięcy złotych 
na dofinansowanie projektu pn. 
Rewitalizacja zdegradowanego 
budynku na osiedlu TAZ w Zawier-
ciu. W ramach projektu w budyn-
ku zostaną zaadaptowane loka-
le na mieszkania wspomagane 
i chronione.

www.zawiercie.eu

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
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesneMOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
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!WSZYSTKO Z DREWNA"U GÓRALA"

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

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

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!

OGROMNY WYBÓR 
I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

Zawiercie, ul.Paderewskiego 136B
tel.: 32 677-11-15 • 507-241-597

PIECE KOMINKOWE
PIECE NA PELLET • BIOKOMINKI

www.goldkom.com.pl

MONTAŻ
•

SPRZEDAŻ

Informacje



6

DOMOWE SPOSOBY NA ROZGRZANIE
Pogoda bardzo długo nas rozpieszczała, jednak na dobre wkroczyliśmy w okres jesienno-zimowy. Zmieniająca się pogoda w ciągu dnia, 
przez którą często nasz ubiór jest nieadekwatny do panujących na dworze warunków atmosferycznych. Nie trudno wtedy o wyziębienie, 
czy lekkie wychłodzenie organizmu co niestety skutkuje osłabieniem odporności, a stąd już niedaleka droga do przeziębienia. Dlatego też 
przedstawiamy kilka sposobów na rozgrzanie się w chłodny dzień, po których na pewno poczujesz się lepiej.

ROZGRZEWAJĄCE HERBATY
Pierwszy sposób nasuwa się sam, herbata z dodatkami, to świetny 
sposób na rozgrzanie organizmu od środka. Najczęściej dodajemy do 
herbaty miód czy cytrynę, ale masz zdecydowanie więcej możliwości. 
Taki napój najlepiej przygotować na bazie czarnej herbaty.
Co do niej najlepiej dodać?
•	 Sok z cytryny
•	 miód
•	 świeży korzeń imbiru
•	 cynamon
•	 kardamon
•	 goździki
•	 sok z malin lub suszone maliny
Pamiętaj, aby miodu i cytryny nie dodawać bezpośrednio do wrzątku, 
ponieważ w zbyt wysokiej temperaturze stracą one swoje właściwości 
zdrowotne. Odczekaj, aż zaparzona herbata trochę przestygnie.

NAPÓJ IMBIROWY 
Kolejnym sposobem na walkę z odczuwaniem zimna to napój imbi-
rowy, który rozgrzeje i poprawi krążenie,aby go przegotować zetrzyj 
korzeń imbiru (ok. 5 cm), włóż do rondelka i zalej wodą, gotuj przez 
15-20 minut. Gotowy napój przelej przez sitko do kubka. Proponuję 
dodać kilka kropli soku z cytryny lub łyżeczkę miodu dla złagodzenia 
smaku, możesz go również rozcieńczyć z wodą.

NAPARY ZIOŁOWE
Kolejny rozgrzewający napój, który bez problemu możemy przyrządzić 
to napar ziołowy. Jednak czas parzenia ziół jest nieco dłuższy niż 
zwykłej herbaty. Tak więc aby w pełni wykorzystać moc ziół parz 
je minimum 10 minut, najlepiej pod przykryciem. Taki ziołowy 
napój rozgrzewający dodatkowo przyniesie Ci ulgę przy pierwszych 
objawach przeziębienia. A oto kilka przykładów, po jakie napary 
ziołowe warto sięgnąć.
•	 Kwiat lipy – zawiera ona związki śluzowe, które mają działanie 

przeciwzapalne, łagodzące ból gardła i kaszel. Napar z kwiatu 
lipy polecany jest przy przeziębieniu, zapaleniu gardła, oskrzeli 
czy anginie. 

•	 Kwiat bzu czarnego – ma działanie antywirusowe, podnosi 
odporność organizmu, wzmacnia błony śluzowe dróg oddecho-
wy, działa napotnie, rozrzedza katar i łagodzi ból głowy.

•	 Ziele macierzanki – wykazuje właściwości wykrztuśne i odka-
żające. Macierzanka piaskowa jest polecana przy suchym kaszlu 
i infekcjach dróg oddechowych.

MOC PRZYPRAW I ZIÓŁ 
O przyprawach już słów kilka było przy okazji rozgrzewających herbat. 
Jednak jest ich o wiele więcej i nadają się również do kaw, ciepłego 
mleka, kakao, gorącej czekolady, jak i do zup czy dań obiadowych. 
Warto wprowadzić je do naszej codziennej diety szczególnie w tym 
jesienno-zimowym okresie, kiedy jesteśmy bardziej podatni na 
wszelkiego rodzaju bakterie i wirusy.
Najlepsze w działaniu są ostre i aromatyczne przyprawy – część z nich 
na pewno już posiadasz w swojej kuchennej szafce.
Rozgrzewające przyprawy i zioła:
•	 Imbir – do herbaty, dań obiadowych i zup, bogaty w substancje 

przeciwzapalne, pomocny w leczeniu przeziębienia, łagodzi 
bóle mięśni i stawów.

•	 Kurkuma – jedna z najlepiej rozgrzewających przypraw, ideal-
nie nadaje się do dań obiadowych i gęstych zup kremów.

•	 Kardamon – pasuje do kawy i herbaty, ma właściwości 
wykrztuśne,

•	 Cynamon – do zup kremów, herbaty, kawy, kakao i mleka, 
pomocny w leczeniu przeziębienia i grypy, działa antybakteryj-
nie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybicznie.

•	 Gorczyca – główny składnik musztardy, pasuje do mięs i sosów, 
pomocna przy zapaleniu zatok i nerwobólach,

•	 Chili – do dań obiadowych, a nawet gorącej czekolady, bogate 
w witaminę C, przynosi ulgę przy bólach głowy i zatok.

ZUPY ROZGRZEWAJĄCE
Zupa to nie tylko dobry pomysł na smaczny i sycący posiłek, ale 
i sposób na ocieplenie organizmu w chłodne dni. Pożywna zupa 
dostarcza naszemu organizmowi wielu odżywczych składników 
a uczucie sytości w żołądku zapewni nam rozgrzanie na dłużej.

Tradycyjny rosół to pierwsze co nam przychodzi do głowy, ale również 
gęsta zupa krem wzbogacona takimi przyprawami jak: majeranek, 
tymianek, oregano, rozmaryn, kolendra, kmin rzymski czy też imbir
Oto kilka pomysłów, jaką zupę warto przygotować:
•	 Tradycyjny rosół z makaronem, 
•	 rozgrzewająca zupa pomidorowa z imbirem,
•	 zupa krem z soczewicy,
•	 kapuśniak z kminem rzymskim, 
•	 zupa gulaszowa z ciecierzycą.

 v AM

SALON ŁÓŻEK I MATERACY
Zapraszamy: 
pon. - pt. 9.00 - 19.00
sobota - 10.00 - 18.00

MATERACE
na każdą kieszeń

ŁÓŻKA
DREWNIANE 

I TAPICEROWANE
STELAŻE, PODUSZKI

Zawiercie, ul. Porębska 48A • tel.: 531 487 856 
email: zawiercie@swiatsypialni.com.pl
www.swiatsypialni.com.pl

W grudniu:   
MATERACE -20%

ŁÓŻKA TAPICEROWANE

Profesjonalne doradztwo!

 -15%
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www.opiekalasota.pl

Szanowni Państwo
Zapraszamy do Zakładu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego 
położonego na terenie malowniczej Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, w miłej i spokojnej  miejscowości 
Kocikowa, obok Ogrodzieńca w gminie Pilica. Znajdujące-
go się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.

Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę 
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycz-
nych, oraz �zjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także 
psychologa.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "LASOTA" 
zapewnia całodobową opiekę osobom ze schorzeniami 
neurologicznymi, z przewlekle postępującymi chorobami 
mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach i 
urazach, z trudno gojącymi się ranami, z powikłaniami 
chorób układu krążenia, z powikłaniami w postaci 
niewydolności wielonarządowej, ze schorzeniami 
geriatrycznymi. 

  Pobyt:
- nieodpłatny (NFZ)
- komercyjny (pełna odpłatność) 

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA 

Zakład oferuje kompleksową opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi przez całą 
dobę. Zakład zapewni opiekę krótkoterminową dla osób 
nie w pełni samodzielnych, starszych, które z powodów 
zdrowotnych, zdarzeń losowych, czy wyjazdu na urlop 
członków rodziny lub opiekunów, nie mogą pozostać w 
domu bez opieki.

ZABIEGI REHABILITACYJNE 

W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy 
Państwu zabiegi �zjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie 
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces 
rehabilitacji.

KĄCIK KULINARNY

GULASZ Z INDYKA Z WARZYWAMI, 
PROSTY I PYSZNY PRZEPIS NA OBIAD
Ponieważ za oknem zimno, wilgotno, to zjadłoby się coś pysznego, rozgrzewającego.
Niedzielne przedpołudnie, wszyscy w domu coś tam robią, a jak to ja w kuchni kombinuję 
co by tu na obiad zrobić. Obiad przy którym nie trzeba się napracować, żeby było szybko. 
Wyjęłam ziemniaki, cebulę, drobne kawałki z piersi indyka i zaczęło się myślenie, co 
zrobić jak to połączyć. Kotlety, ziemniaki jednak nie, to by było nie to co za mną chodzi, 
bo chodziło za mną coś pysznego, z sosem, lekko ostrego. Ponieważ obierając ziemniaki, 
zaczęłam ja kroić w kostkę, ej i co teraz ? I wtedy przyszedł pomysł na gulasz i wszystkie 
składniki w jednym garnku :) Tak to jest to ! No to zaczynamy.
GULASZ Z INDYKA  
(DLA 5 OSÓB) 
• 50 dkg piersi z indyka 

(u mnie małe kawałki )
• 8 ziemniaków
• 1 żółta papryka
• 1/2 czerwonej papryki
• 2 cebule
• 4 ząbki czosnku
• 1 łyżka pieprzu
• 1/2 łyżeczki soli
• 5 łyżek koncentratu pomido-

rowego + 2 szklanki wody
• łyżeczka pieprzu cayenne
• 2 łyżki oleju rzepakowego

Obieramy ziemniaki i kroimy 
w niedużą kostkę. Cebulę i czo-
snek obieramy i kroimy w kost-
kę. Potem paprykę pozbawiamy 
gniazd nasiennych i też kroimy 
w kosteczkę. Mięso kroimy w nie-
dużą kostkę.
Gdy już wszystko przygotujemy 
w dużym garnku rozgrzewamy 
olej i podsmażamy indyka, jak 
już mięso zmieni kolor dodajemy 
wszystkie warzywa, mieszamy. 
Po chwili dodajemy rozmieszany 
z wodą koncentrat pomidoro-
wy z solą i pieprzem, mieszamy. 

Garnek przykrywamy pokrywką 
i zmniejszamy gaz i gotujemy 
całość aż ziemniaki będą mięk-
kie, ale nie będą się rozpadać.  Na 
koniec możemy doprawić jeszcze 

do smaku solą i pieprzem cayenne. 
Podajemy gorące.
Podsumowując to był ten obiad 
! Pyszny, rozgrzewający, prawie 
sam się zrobił.

 v Ulla Pałka
Te i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

JUBILEUSZ KLUBU SENIORA SEMAFOR
„Minęły już wiosny i lata. Dni trudu, troski i radości.

Lecz pomimo tego , niech pogoda w sercach naszych gości.
Bywają piękne wiosny i lata, ale i jesień może być bogata. 

Wierszem pt. „Jesień życia” 30 lat 
temu Zofia Stankiewicz zapowie-
działa powstanie Klubu Seniora 
Semafor, który w piątek 9 listopada 
obchodził swój jubileusz. W sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Łazach odbyła się uroczy-
stość, w której udział wzięli człon-
kowie klubu oraz zaproszeni goście. 
Danuta Wrońska, przewodnicząca 
Klubu Seniora Semafor podsumo-
wała 30 lat działalności organizacji 
senioralnej oraz przedstawiła krótki 
rys historyczny.
„Dzisiejsza uroczystość ma dla 
naszego klubu szczególny charakter. 
Mija 30 lat jego historii. Nasz klub 
powstał w październiku 1988 roku 
z inicjatywy ówczesnego dyrektora 
MOK-u Stanisława Kwiatkowskiego 
i kierownik Anny Widery. Na pierw-
szym spotkaniu organizacyjnym było 
6 osób, ale już w grudniu na spotka-
niu wigilijnym było 30 osób. Utwo-
rzenie klubu szybko zaowocowało. 
Jaka to potrzebna była inicjatywa 
może potwierdzić fakt szybkiego 
rozwoju. W 1989 roku było już 40 
członków, powołano zarząd klubu, 
którego przewodniczącą została 
Zofia Stankiewicz i pełniła tą funk-
cję do 1996 roku. W lutym 1990 roku 
powstał Klub Klubu Seniora Sema-
for pod kierunkiem Stefana Stróża. 
Pracą klubu kieruje zarząd, który 
spotyka się raz w miesiącu i planuje 
działania na cały miesiąc. Do stałego 
kalendarza imprez weszły takie uro-
czystości jak: spotkania świąteczne, 
Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Kobiet, Dzień Seniora i róż-
nego rodzaju wyjazdy” – wspomina 

Danuta Wrońska, która od 1997 roku 
jest przewodniczącą Klubu Seniora 
Semafor. 
Działalność Klubu Seniora Semafor 
udokumentowana została w licznych 
kronikach, które systematycznie i sta-
rannie prowadzone oddają emocje 
towarzyszące przez 30 lat członkom 
klubu.
„Patrząc dzisiaj do tyłu wydaje nam 
się jakby to było mrugnięcie oka. Te 
30 lat Klub Seniora Semafor rozwi-
jał się i działał na bardzo wysokim 
poziomie o czym świadczą liczne 
kroniki zapełnione wpisami i foto-
grafiami. Są dowodem zatrzymania 
chwili. Działalność klubu seniora 
jest bardzo cenna i ważna, gdyż jest 
to miejsce w którym osoby w wieku 
senioralnym mogą się spotkać, poroz-
mawiać, pośpiewać oraz zatroszczyć 
się o znajomych, którzy cierpią na 
samotność lub potrzebują wsparcia. 
To bardzo piękne i ważne” – powie-

dział burmistrz Łaz Maciej Kaczyń-
ski składając życzenia seniorom.
Klub Seniora Semafor działa pręż-
nie organizując czas wolny senio-
rom Gminy Łazy, którzy nie tylko 
spotykają się i rozmawiają. Seniorzy 
chętnie podróżują i pomagają innym. 
Uczestniczą także w gminnych uro-
czystościach, uświetniając je swoimi 
licznymi występami. Z okazji jubi-
leuszu 30-lecia działalności klubu 
zaproszeni goście złożyli życzenia 
i wręczyli upominki. Chór Klubu 
Seniora Semafor przygotował dla 
wszystkich zgromadzonych na spo-
tkaniu muzyczny upominek. Na 
zakończenie uroczystości dla jubi-
latów recital najbardziej znanych 
i lubianych przebojów przygotował 
także Paweł Kleszcz.

 v nowe.lazy.pl

SŁUŻĄ NAM DOBRĄ RADĄ, 
ZASŁUŻYLI NA SWOJE ŚWIĘTO

Nikt o życiu nie wie tyle, ile senior. Nic dziwnego, że to właśnie do naszych 
rodziców czy dziadków udajemy się po dobrą radę. – Dziękujemy – usły-
szeli seniorzy z Poręby podczas tegorocznego uroczystego świętowania 
Międzynarodowego Dnia Seniora. 
Zawsze obchodzony jest jesienią 
i to aż trzy razy. 1 października 
jako Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych, 20 października jako 
Europejski Dzień Seniora i 20 
listopada jako Ogólnopolski Dzień 
Seniora. O czym to świadczy? To 
proste, huczne świętowanie poka-
zuje, że seniorzy są dla nas ważni, 
są naszą mądrością i podporą. By 
podziękować im za pomoc i dobre 
rady, porębskie Stowarzyszenia 
Emerytów Rencistów i Inwalidów 
„Nestor” zaprosiło naszych drogich 
seniorów 15 listopada do Sali Ban-
kietowej „Na Skarpie”.

Zdrowia i pogody ducha!
Odświętne stroje, eleganckie fryzu-
ry, lampka wina. Było bardzo uro-
czyście. Świętowanie rozpoczęto 
jednak od minuty ciszy w hołdzie 
wszystkim tym, którzy nas już opu-
ścili. Następnie życzenia zdrowia 
i pogody ducha złożył seniorom 
burmistrz Poręby Ryszard Spyra. 
Do życzeń dołączyli się również 
m.in. wicestarosta zawierciański 
Bogusław Piotrowski, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Porębie Karolina Ostrowska 
i kierująca Samodzielnym Publicz-
nym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w naszym mieście Lidia Rok-Kasz-
talska.

Popisy na parkiecie
Nie zabrakło także dawki dobrej 
muzyki. Zapewniły ją dobrze zna-

ne już dobrze w Porębie zespoły 
„Retro” i „Złota Jesień Bis”. Popis 
na scenie dały też członkinie „Niw-
czanek” oraz Maciej Machura, 
który sprezentował zaproszonym 
powrót do czasów młodości, odpo-
wiednio dobierając repertuar na 
Dzień Seniora. Nie ma co dziwić 
się zatem, że świętowanie zakoń-

czyły popisy na parkiecie. Seniorzy 
pokazali, że z wygodnego fotela 
warto jest czasem zejść.
Całe wydarzenie zostało dofinan-
sowane ze środków Miasta Poręba.

 v www.umporeba.pl
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19 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Zawierciu została oficjalnie otwarta baza 
rodzin Szlachetnej Paczki rejonu Zawiercie-
/Poręba/Łazy. Imprezę swoją obecnością 
uświetnili zaproszeni goście m.in. Dyrekto-
rzy zawierciańskich szkół, przedstawiciele 
poszczególnych firm oraz samorządowcy z 
Zawiercia, oraz Poręby.
Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja, 
która jak żaden inny projekt, łączy działania 
setek tysięcy osób. Paczkę tworzą wolonta-
riusze i darczyńcy, ludzie o wielkich sercach i nieprzebranych pokładach empatii. Misją 
Paczki jest służyć ludziom, wspomóc ich materialnie, ale również mentalnie, pokazać 
drogę i pomóc w sytuacji, która niejednokrotnie wydaje się bez wyjścia.
Nadal jest czas na pomaganie, zachęcamy do wejścia na stronę www.szlachetnapaczka-
.pl i przejrzenie historii naszych podopiecznych.
Rodzinę można wybrać spośród siedmiu kategorii, chore niepełnosprawne dziecko, 
rodzina wielodzietna, starość i samotność, nieszczęście, samotny rodzic, choroba / 
niepełnosprawność w rodzinie oraz inne.
W dniach 8 - 9 grudnia odbędzie się finał Szlachetnej Paczki. Do tego czasu trzeba 
będzie przygotować paczkę dla wybranej rodziny. Gotowy prezent przywozimy do 
magazynu, który znajduje się Szkole Podstawowej nr 5 w Zawierciu.
Finał tegorocznej edycji będzie przełomowy, skala pomocy jest naprawdę duża i mamy 
nadzieję, że podopieczni, jak i darczyńcy zapamiętają ten czas jako wyjątkowy.

JAK ZROBIĆ PACZKĘ?

WYBIERZ
RODZINĘ

DOSTARCZACIE
PACZKĘ DO MAGAZYNU

PRZYGOTUJCIE
PACZKĘ

ZAPROŚ
ZNAJOMYCH 

Z internetowej bazy z opisami sytuacji 
rodzin w potrzebie wybierz taką, dla 
której przygotujecie pomoc.

Razem łatwiej przygotować paczkę, 
która będzie realną pomocą                          
i inspiracją do zmiany. To także 
świetny sposób na interwencję                
w gronie współpracowników!

Przygotujcie paczkę zgodnie z listą 
potrzeb i marzeń członków rodziny.           
W przygotowaniu pomocy pokieruje 
Was wolontariusz – opiekun wybranej 
rodziny.

W weekend 8-9 grudnia gotową 
paczkę zawieźcie do magazynu                    
w Waszym mieści. 

Stamtąd wolontariusz dostarczy ją do 
rodziny, a Wam przekaże niesamowity 
prezent – relację z wręczania paczki. 

www.szlachetnapaczka.pl

1 2 3 4

987 – TEN NUMER MOŻE KOMUŚ URATOWAĆ ŻYCIE!
Ponad 350 interwencji w czasie minionej zimy zgłoszono poprzez numer 987 pracowni-
kom Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Od listopada uruchomiony został 
numer 987, na który można dzwonić z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. 
Z bezpłatnego numeru może sko-
rzystać każdy, kto wie, że dana oso-
by potrzebuje pomocy, jak również 
każdy, kto zna miejsce przebywania 
osób bezdomnych. Kto najczęściej 
korzystał zeszłej zimy z infolinii?
Z numeru 987 korzystali pracownicy 

szpitali lub pogotowia ratunkowego 
pytając o możliwość umieszczenia 
w ośrodku pomocowym osoby bez-
domnej, której wcześniej udzielono 
pomocy medycznej. Zdarzało się tak-
że, iż dzwonili mieszkańcy, dowia-
dując się o pomoc socjalną dla osób 

będących w trudnej sytuacji material-
nej - w tym przypadku podawane są 
adresy placówek ośrodków pomocy 
społecznej. Dzwonią także osoby, któ-
re chcą pomóc oferując np. ubrania, 
środki czystości, pościel.

 v www.zawiercie.eu

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

ALFIA
Alfia to miła, wesoła, kontaktowa sucz-
ka w typie jamnika.
Suczka ma około 3 lat, jest zadbana, 
była troszkę przekarmiona, ale obecnie 
jest już we właściwej formie.
Alfia waży około 7-8 kg, jest czyściut-
ka. Ma piękną, lśniącą , zadbaną okry-
wę włosową, na pewno dotychczas 
mieszkała w domu. Nie będzie spra-
wiać problemów.
Psinka potrafi chodzić na smyczy. Słu-
cha opiekunów podczas spacerów. Nie 
jest hałaśliwa. Uwielbia się przytulać, 
jest przemiła.
Alfisia dogaduje się z innymi psiakami, 
jest towarzyska, pogodna, kochana. 
Sunia będzie wspaniałą towarzyszką 
całej rodziny. Prosimy o szansę i dom 
dla tej uroczej psinki.
Suczka ma komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona 
i odpchlona. Jest zaczipowana i wyste-
rylizowana.

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: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy                                    schroniskopsiepole.pl

ŻANETKA
Przedstawiamy Żanetkę - prześliczną, 
kochaną suczkę. Żanetka była źle trak-
towana, początkowo bardzo się bała, 
ale nabrała zaufania do opiekunów 
i obecnie jest kochaną sunią.
To miła, grzeczna, pogodna psinka, 
która na początku może być nieco 
nieśmiała, ale z każdym dniem będzie 
coraz bardziej wpatrzona w opiekunów.
Żanetka to młoda psinka; ma około 
1,5 roku, jest średniej wielkości. Sucz-
ka waży około 20 kg, to jej właściwa 
masa ciała.
Suczka zasługuje na dobry, kochający 
dom. Po tym co przeszła należy się jej 
wspaniała rodzina.
Suczka ma komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona 
i odpchlona. Jest zaczipowana i wyste-
rylizowana.

BORSUK
Przedstawiamy Borsuka - pięknego, 
wesołego, bardzo pogodnego pieska. 
To psiak przemiły, bardzo wylewny 
w kontakcie z człowiekiem, posłuszny.
Psiak jest zadbany, w dobrej kondycji. 
Bez problemu dogaduje się z innymi 
psami, to psi super kumpel, jest bar-
dzo łagodny, posłuszny do człowieka, 
wpatrzony w opiekunów.
Pyszczek Borsuka jest zawsze 
uśmiechnięty, pogodny. Ładnie cho-
dzi na smyczy, wykonuje podstawowe 
polecenia, na pewno będzie wspania-
łym towarzyszem całej rodziny i nie 
będzie sprawiał problemów.
Bardzo prosimy o dom dla Borsuka. To 
świetny, wesoły uśmiechnięty szor-
ściak o oryginalnej urodzie,
Piesio jest młody, ma około 2 lata. Jest 
średniej wielkości, waży około 20 kg.
Piesek ma komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony 
i odpchlony. Jest zaczipowany i wyka-
strowany.

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

DATA ADRES TELEFON

30.11 –   1.12 ul. Obrońców poczty Gdańskiej 20 
"DOZ" 571 322 407

2.12 –   3.12 ul. 11 Listopada 2/4  
Apteka Śląska Pharmala 32 733 30 88 

4.12 –   5.12 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61 

6.12 –   7.12 ul. Sądowa 10 32 670 22 22 

8.12 –   9.12 ul. Piłsudskiego 80 32 671 18 19

10.12 – 11.12 ul. Gen. Sikorskiego 26 32 672 41 68

12.12 – 13.12 ul. Piłsudskiego 91 32 672 27 86

14.12 – 15.12 ul. Paderewskiego 25  
"Przy Almedzie" 32 670 20 03

16.12 – 17.12 ul. 3-go Maja 1 32 672 10 44

18.12 – 19.12 ul. Piłsudskiego 50 "Farmed" 32 672 17 90 

20.12 – 21.12 ul. Polska 46B "Plus" 32 671 28 19

22.12 – 23.12 ul. Piłsudskiego 81F 32 678 37 10 

24.12 – 25.12 ul. Powstańców Śląskich 15  
"Apteka Rodzinna" 32 646 62 35

26.12 – 27.12 ul. Sikorskiego 21A/2/4/ "DOZ" 32 494 13 50

28.12 – 29.12 ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

30.12 – 31.12 ul. Obrońców poczty Gdańskiej 20 
"Cefarm" 32 674 20 09 

Apteki dyżurują w systemie dwudniowym w godz. 21.00 – 7.00 w dni 
powszednie i soboty oraz w godz. 21.00 – 8.00 w niedziele i święta.

DYŻURY APTEK

 698 805 242
REKLAMA W GAZECIE

Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
4. Fińska łaźnia
7. Miejsce walki szermierzy
8. Orator
9. Brak wolności, suwerenności
10. Składowa część paleniska
11. Podium dla piosenkarzy
14. Istota żywa
16. Rower w torbie
20. Stanowisko w jakiejś sprawie
22. Założył Wieczne Miasto
23. Wielkość czegoś
24. Wsch. Dzielnica Kalisza
25. Typowo szkocki deseń

Pionowo:
1. Nocne "zajęcia"
2. Stwierdza oryginalność wynalazku
3. Podstawowy szkielet opony
4. Model łady
5. Niepoprawny psotnik
6. Odtwarza płyty winylowe
12. Wyciśnięty z cytryny
13. Afrykański kraj z Pretorią
15. Solenizantka z 28 IX
16. Rzecz do załatwienia, interes
17. Krzywa złożona z odcinków
18. 3. miasto w Teksasie
19. Zwisające pasemko włosów
21. Tango z piosenki M. Grechuty

Litery na zielonych polach czytane 
od góry do dołu utworzą hasło.

Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w 
sobotę (1.12.br.) między 9.00 a 10.00 do redakcji 

Gwarka Zawierciańskiego pod numer tel.: 510 190 
038 i podadzą poprawne hasło mamy książki! 

Natalia Sońska 
ZAKOCHAJ SIĘ JULIO

Zimowa sceneria polskich gór i wzruszająca 
opowieść o miłości jak z bajki.
Julia jest nauczycielką w jednym z krakow-
skich liceów. Młoda i ambitna, cieszy się 
wśród uczniów szacunkiem oraz sympatią. 
Dziewczyna ma złote serce, a dla swoich 
wychowanków jest w stanie zrobić wszystko, 
nawet narazić własną reputację!
Jakub realizuje się życiowo i zawodowo – 
jego firma deweloperska prężnie się rozwija, 
a narzeczona – Dagmara – wydaje się 
wymarzoną partnerką. Mimo to Jakub 
odczuwa pewien niedosyt i pustkę. Przypadkowe spotkanie z Julią 
na jednym z górskich szlaków wywoła lawinę zdarzeń. Czyżby Jakub 
odnalazł prawdziwą księżniczkę? Czy drogi tych dwojga zejdą się na 
zawsze?
Morał z tej opowieści może płynąć tylko jeden – szlachetne i 
dobre serce zawsze zwycięży fałsz i dwulicowość innych…

Gordon Stainforth 
FIVA – PRZEKROCZYĆ GRANICE STRACHU 

Gdy w 1969 roku Gordon i John  Stainforth 
postanowili wejść na norweską Ścianę Trolli, 
najwyższą pionową ścianę skalną w Europie, 
myśleli, że wspinaczka zajmie im jedno 
popołudnie. Obrana droga na szczyt – Fiva – 
pokazała im jednak, że górska natura jest 
kapryśna, a ich umiejętności i sprzęt 
niewystarczające. Przygoda zamieniła się w 
trwającą ponad 50 godzin walkę o przeżycie. 
Odtworzona 40 lat po tych dramatycznych 
wydarzeniach relacji "z pierwszej ręki" oddaje 
intensywność doświadczenia i pozwala 
czytelnikowi  zbliżyć się do  granicy  strachu, które przekroczyli 
nastoletni bracia. Ludzka i bezkompromisowa szczera opowieść nie 
tylko dla wspinaczy.

NAGRODY:

znajdz  nas  na:

ZAWIERCIE, ul. Leśna 6

DRUKARNIA
ZAWIERCIE

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

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

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

SYN_OPTYK500 200 941

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

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

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

SYN_OPTYK500 200 941

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

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

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

SYN_OPTYK500 200 941 ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange) ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)

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

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

SYN_OPTYK500 200 941 ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange) ul. 3-go Maja 15 (obok salonu Orange)

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

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

SYN_OPTYK500 200 941 Zawiercie
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POLICJA

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

NARKOTYKI UKRYWAŁA W KOSMETYKACH
Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Łazach ustalił, że w jednym z mieszkań przy ul. Kolejowej są przechowywane 
narkotyki. W piątek wieczorem policjanci z zespołu kryminalnego wkroczyli do akcji. W mieszkaniu 38-letniej 
kobiety znaleźli prawie 700 porcji amfetaminy, 48 tabletek i około 28 gram zakazanych substancji zastępczych. 
Ich skład chemiczny określą biegli. Środki odurzające ukryte były w pojemnikach po kosmetykach przechowy-
wanych w łazience. Następnego dnia, zatrzymana mieszkanka Łaz usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości 
narkotyków. Prokurator zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. 
Ostrzegamy przed zażywaniem tabletek i środków niewiadomego pochodzenia i o nieznanym składzie che-
micznym. Skutki przyjęcia takich specyfików mogą okazać się tragiczne.
Przypominamy, że w połowie br. zmieniły się przepisy dotyczące dopalaczy, określanych jako nowe substancje 
psychoaktywne. Art. 62b Ustawy u przeciwdziałaniu narkomanii mówi, że samo posiadanie nowych substan-
cji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia 
wolności do 3 lat. 

UWAGA NA FAŁSZYWE WRÓŻKI
W rejonie ul. Wojska Polskiego w Porębie doszło do niecodziennej kradzieży. Do 74-letniej mieszkanki tego 
miasta podeszła kobieta narodowości romskiej, która prosiła o pieniądze na jedzenie dla dziecka. Porębianka 
ofiarowała jej drobne, jednak kobieta nie dawała spokoju. Szła za nią i wróżyła. Kazała pomyśleć o swoim marzeniu, 
wyjąć monetę o najmniejszym nominale, położyć ją na dłoni, a później dmuchać na nią, aby się poszczęściło. 
Chwilę później poleciła zrobić to samo, ale już z najbardziej wartościowym banknotem. Tym razem oszustka 
położyła swoją dłoń na pieniądzach i sama dmuchała. Kiedy zabrała rękę już ich nie było. Kobieta prosiła o zwrot 
pieniędzy, jednak spotkała się tylko z krzykiem fałszywej wróżki. Z relacji pokrzywdzonej wynika, że oszustka 
była wysoką, tęgą kobietą w wieku około 30 lat, ubraną w biały płaszcz. Towarzyszyło jej około 4-letnie dziecko.
Każdy, kto może pomóc w ustaleniu tożsamości lub miejsca pobytu fałszywej wróżki proszony jest o kontakt 
osobisty, bądź telefoniczny z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, tel. 32 67 38 255 lub 
z najbliższą jednostką policji tel. 112. Informacje można przekazać także drogą elektroniczną za pomocą 
formularza „Powiadom nas”.W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!
Jednocześnie apelujemy o rozsądek, ostrożność i ograniczone zaufanie!!! Pamiętajmy, że oszuści są bezwzględni 
i wykorzystują wszystkie preteksty, aby wyłudzić pieniądze od swoich rozmówców. Na swoje ofiary najczęściej 
wybierają osoby starsze, bazując na ich łatwowierności i dobrym sercu!

KIEROWALI W STANIE NIETRZEŹWOŚCI I BEZ UPRAWNIEŃ
Około 22.30 na ul. Paderewskiego w Zawierciu zatrzymano do kontroli drogowej 21-letniego kierowcę golfa. 
Policjanci podejrzewali, że jest on pod działaniem środków odurzających. Przeprowadzone badanie narkotesterem 
wykazało w jego organizmie ślady marihuany i amfetaminy. Pobrano mu również próbki krwi do szczegółowych 
badań. Następnego nietrzeźwego kierowcę zatrzymano w środę po godz. 18.00 na ul. Borowej w Zawierciu. 
33-letni motorowerzysta miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie. O godz. 19.40 na ul. Dmowskiego policjanci 
zatrzymali 28-letnią kobietę, która kierowała skodą octavią pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia 
pojazdów. Kilka minut później w miejscowości Dobrogoszczyce został zatrzymany 45-letni kierowca matiza. 
Badanie alkotestem wykazało u niego prawie 1,2 promila alkoholu. Kolejny kompletnie pijany kierowca został 
zatrzymany po 21.00 na ul. Dmowskiego w Zawierciu. Kierował skodą felicia, mając w organizmie ponad 3,2 
promila alkoholu. Złamał również sądowy zakaz kierowania. Kilka minut po 17.00 na ul. Uśmiechu w Zawierciu 
policjanci zatrzymali 59-letniego zawiercianina. Mężczyzna kierował fiatem seicento mając 0,6 promila alkoholu 
w organizmie. Nie posiadał także prawa jazdy, które zostało mu wcześniej cofnięte decyzją administracyjną. 
Tego samego dnia przed 20.00 we Włodowicach udaremniono dalszą jazdę 52-letniemu mężczyźnie. Kierujący 
oplem corsa wydmuchał ponad 1,6 promila alkoholu.
Ostrzegamy, że jazda pod wpływem alkoholu lub jakiegokolwiek innego środka odurzającego stanowi ogromne 
zagrożenie, nie tylko dla samych kierujących ale także dla innych uczestników ruchu drogowego.
Przypominamy, że za kierowanie w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu grozi do 5 lat więzienia 
oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości 10 tys. złotych przeznaczona na rzecz osób poszkodowanych 
w wypadkach. Dziękujemy wszystkim osobom, które informują policjantów o swoich podejrzeniach, że ktoś 
jedzie „na podwójnym gazie”. Dziękujemy za czujność i właściwą postawę, która może niejednokrotnie uchronić 
przed nieszczęśliwymi zdarzeniami.

SKRADZIONO RYNNY Z KOŚCIOŁA
Policjanci z Ogrodzieńca poszukują sprawcy, który ukradł miedziane rynny z budynku kościoła w Chlinie. Do 
zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 listopada br. Policjanci proszą o przekazanie wszelkich informacji mogących 
pomóc w ustaleniu sprawcy tej kradzieży, jak również miejsca ukrycia łupu lub oferowania go do sprzedaży. 
Wszelkie informacje prosimy kierować pod nr tel: 32 6738255. Gwarantujemy anonimowość!

TRAKTORZYSTA WYMUSIŁ PIERWSZEŃSTWO
Do groźnie wyglądającej kolizji doszło około godz.12.00 w pobliżu miejscowości Zawada Pilicka. 57-letni 
mężczyzna kierujący ciągnikiem rolniczym zderzył się z osobówką i karetką pogotowia. Traktorzysta wjechał 
na ruchliwą drogę wymuszając pierwszeństwo przejazdu 28-letniej kobiecie kierującej osobowym hyundaiem. 
Następnie w jej pojazd uderzyła jadąca z tyłu karetka pogotowia. Na jej pokładzie nie było żadnych pacjentów. 
W czasie zderzenia karetka nie używała sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Pomiędzy pojazdy wbiło się duże 
koło oderwane od traktora. O dużym szczęściu może mówić 64-letni mężczyzna, który w chwili zderzenia siedział 
na drewnianym wozie przypiętym do ciągnika. Wspólnie z 53-letnią pasażerką hyundaia został przewiedziony 
do szpitala. Po opatrzeniu ran zostali zwolnieni do domu. Przeprowadzone przez policjantów badanie wyka-
zało, że kierowcy byli trzeźwi. Okazało się również, że kierujący cięgnikiem rolniczym nie posiada żadnego 
prawa jazdy. Policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne trzech uszkodzonych pojazdów. O odpowiedzialności 
traktorzysty zdecyduje Sąd. 

TA KOLIZJA MOŻE JĄ SŁONO KOSZTOWAĆ
Do zdarzenia doszło około 9.30 na skrzyżowaniu ul. Strumień z ul. Zacisze. Kierująca fiatem panda nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu 69-letniemu mężczyźnie kierującemu oplem. Na szczęście, poza uszkodzonymi 
pojazdami, nikt nie doznał poważniejszych obrażeń. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzili trzeź-
wość obu kierowców. Okazało się, że kobieta była pijana. Mundurowi zatrzymali także dowody rejestracyjne 
uszkodzonych pojazdów.
Nietrzeźwej kierującej grozi teraz utrata prawa jazdy, 2-letni pobyt w więzieniu oraz kara finansowa w wysokości 
nie mniejszej niż 5 tys. złotych. Pijana kobieta będzie musiała również z własnej kieszeni ponieść koszty naprawy 
uszkodzonych pojazdów. W takim przypadku firma ubezpieczająca może odmówić wypłaty odszkodowania.

POMOC DROGOWA 24H

Tel. 515-6666-20

Prowadzimy również
sprzedaż samochodów 

osobowych sprowadzonych 
z zagranicy

www.pomocdrogowazawiercie.pl
F.H.U. MADACARS, 42-400 Zawiercie

Dyspozycyjność 24h / 7 dni w tygodniu
• Holowanie pojazdów osobowych 
   na terenie kraju
• Możliwość zabrania do 6 osób!!!
• Pomoc techniczna na miejscu
• Doświadczenie
• Sprowadzanie pojazdów 
   z zagranicy
• Wynajem lawety z kierowcą

• Holowanie pojazdów osobowych 
   na terenie kraju
• Możliwość zabrania do 6 osób!!!
• Pomoc techniczna na miejscu
• Doświadczenie
• Sprowadzanie pojazdów 
   z zagranicy
• Wynajem lawety z kierowcą

Konkurencyjne ceny!

SKUP SAMOCHODÓW
OSOBOWE • DOSTAWCZE   

Gotówka od ręki! Dojazd do klienta!
Tel. 697-809-391 

Chcesz szybko sprzedać auto? 
Dzwoń nie zwlekaj kasa czeka właśnie na Ciebie!

• WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO 
   ORAZ ELEKTRONARZĘDZI
• USŁUGI MINIKOPARKĄ 
• PRODUKCJA PRZEWODÓW:
    hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych, gazowych 

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych 

• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH 
   I WARSZAWSKICH

WIKBUD
Zawiercie - Pomożyce
ul. Pomrożycka 41 A
tel.: 32 672 24 01
         662 049 056

Reklamy
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Soczysty i chrupiący kurczak
z dostawą do domu

Zadzwoń: 535 355 790
lub zamów na: bit.ly/felix-chicken-menu

Zawiercie, Aleja Generała Władysława Sikorskiego 21b
Zapraszamy: Pn.-Sob. 1100 - 2200, Nd. 1200 - 2200

Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Redaktor naczelna:
Anna Mucha
Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
Druk: 
Polska Press Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafia, 
Drukarnia Sosnowiec.

Humana Anna Mucha

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekzawiercianski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-zawiercianski.pl

"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.

tel. 535 695 547
Zawiercie, ul. Leśna 10a

Galeria Handlowa
Zawiercie Shopping Center

Mała Gastronomia

Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

MEBLE NA WYMIAR
• Kuchenne • Szafy i garderoby • 
• Łazienkowe • Biurowe • Pokojowe 
• Stoły • Krzesła • Ławy • Komody • RTV MEBLE

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

Naprawa elektronarzędzi, 
wszelkiego typu po stronie elektrycznej
Łazy ul. Generała Maczka 1
tel.: 32 323 12 69 
Punkt czynny w godzinach od 8.00 - 17.00 

SERWIS
ELEKTRONARZĘDZI 

Firma GRUWAR 

• AUTOSZYBY 
• WULKANIZACJA OPON 
• MECHANIKA POJAZDOWA 

Zawiercie, ul. Blanowska 122G 
pn. - pt. 8.00 - 20.00, sob. 8.00 - 17.00 

• USŁUGI TRANSPORTOWE 
• USŁUGI AUTOLAWETĄ 
• POMOC DROGOWA 24/H

tel. 694 656 022 • 698 134 400 

   tel. 883 555 937

obok Biedronki

T E L .  6 9 0  6 0 7  6 0 5

ZAPRASZAMY NA
ŚLĄSKĄ AKCJĘ BEZPŁATNYCH

POMIARÓW OSTROŚCI WZROKU

Zawiercie, ul. Wierzbowa 36 (Przeniesiony z ul. Wierzbowej 16a)  

SKLEP Z ART. ZOOLOGICZNYMI 
• Karmy 
• Pokarm dla ryb, 
   ptaków, gryzoni 
• Żwirki
• Ubranka
• Legowiska oraz wiele 
   innych akcesoriów!

Atrakcyjne
ceny i rabaty!

Możliwość
płatności kartą

Tel. 575-080-497

Zapraszamy! Pn.- Pt 9.00 - 17.00 • Sob. 9.00 - 13.00

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
 v GRINCH 

Reżyseria: Yarrow Cheney, Scott Mosier, Gatunek: animacja, Produkcja: USA  
• 2018-12-01 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-01 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-01 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-02 13:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-12-02 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-02 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-03 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-03 17:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-12-04 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-04 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-05 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-05 17:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-12-06 08:30 - 2D (Dubbing) • 2018-12-06 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-07 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-07 17:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-12-08 11:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-08 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-08 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-09 11:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-12-09 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-09 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-10 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-10 17:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-12-11 15:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-11 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-12 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-13 15:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-12-13 17:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-14 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-15 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-16 16:00 - 2D (Dubbing)  
• 2018-12-17 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-18 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-19 16:00 - 2D (Dubbing) • 2018-12-20 16:00 - 2D (Dubbing)

 v MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM  
Reżyseria: Michał Kwieciński, Gatunek: komedia, Produkcja: Polska 
• 2018-12-15 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-12-16 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-12-17 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-12-18 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-12-19 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-12-20 18:00 - 2D (Oryginalny)  
• 2018-12-21 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-12-22 18:00 - 2D (Oryginalny) • 2018-12-23 18:00 - 2D (Oryginalny)

XXIII PRZEGLĄD POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH
ZIMNA WOJNA  

Reżyseria: Paweł Pawlikowski, Gatunek: dramat 
2018-12-01 19:00 

TWARZ 
Reżyseria: Małgorzata Szumowska, Gatunek: dramat 

2018-12-01 20:30 

JAK PIES Z KOTEM 
Reżyseria: Janusz Kondratiuk, Gatunek: dramat/komedia 

2018-12-02 19:00 

WIEŻA. JASNY DZIEŃ 
Reżyseria: Jagoda Szelc, Gatunek:  thriller/psychologiczny 

2018-12-03 19:00 

POMIĘDZY SŁOWAMI 
Reżyseria: Urszula Antoniak, Gatunek:  dramat 

2018-12-04 19:00  

KLER 
Reżyseria: Wojciech Smarzowski, Gatunek: obyczajowy 

2018-12-05 19:00 

DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA  
Reżyseria: Denis Delić, Gatunek: wojenny/akcja 

2018-12-07 19:00 

JULIUSZ  
Reżyseria: Aleksander Pietrzak, Gatunek: komedia 

2018-12-07 21:00  

53 WOJNY 
Reżyseria: Ewa Bukowska, Gatunek: dramat 

2018-12-08 19:00  

7 UCZUĆ 
Reżyseria: Marek Koterski, Gatunek: dramat/komedia 

2018-12-08 20:30 

KAMERDYNER 
Reżyseria: Filip Bajon, Gatunek: dramat historyczny 

2018-12-09 19:00 

GOTOWI NA WSZYSTKO. EXTERMINATOR  
Reżyseria: Michał Rogalski, Gatunek: komedia 

2018-12-10 19:00  

KOBIETY MAFII 
Reżyseria: Patryk Vega, Gatunek: sensacyjny 

2018-12-11 19:00  

ATAK PANIKI  
Reżyseria: Paweł Maślona, Gatunek: dramat/komedia 

2018-12-12 18:00 

PITBULL. OSTATNI PIES  
Reżyseria: Władysław Pasikowski, Gatunek: sensacyjny 

2018-12-12 20:00 

USERS, RELAX, JERRY  
Reżyseria: Jakub Piątek, Gatunek:dramat/krótkometrażowy  

Useres: 2018-12-13 19:00, Relax: 2018-12-13 19:35, Jerry: 2018-12-13 20:05 

KATYŃ – OSTATNI ŚWIADEK  
Reżyseria: Piotr Szkopiak, Gatunek: historyczny/thriller 

2018-12-14 18:00 

PODATEK OD MIŁOŚCI  
Reżyseria: Bartłomiej Ignaciuk, Gatunek: komedia romantyczna  

2018-12-14 20:00

Jarmark Bożonarodzeniowy
Świąteczne dekoracje, rękodzieło, ozdoby, Święty Mikołaj, 
smakołyki - to tylko nie które atrakcje Jarmarku Bożona-
rodzeniowego, który odbędzie się w Łazach. 15 grudnia 
przestrzeń Placu przy Fontannie w Łazach wypełnią 
świąteczne stoiska. Jarmark odbędzie się w godzinach 
10.00 - 19.00. Tegoroczna edycja połączona jest z Gmin-
nym Festiwalem Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 
w sali widowiskowej o godzinie 10.00 oraz dwudniowym 
zlotem Food Trucków. Info: 32 67 29 453. 

Mikołajki w Łazach 
6 grudnia do sali widowiskowej MOK w Łazach przybędzie 
Święty Mikołaj. Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie 
z wyjątkowym gościem, który przywiezie ze sobą mnó-
stwo prezentów! Dodatkowo odbędzie się bajka „Nie-
spodzianka Mikołajka”. Zapraszamy na godzinię 18.00. 
Dorośli - wstęp 10 zł. Ilość miejsc ograniczona. Paczki 
we własnym zakresie. Info: 530 850 193, 32 67 29 453. 

Byczek Fernando w Porębie 
Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra oraz Miejski 
Ośrodek Kultury w Porębie serdecznie zaprasza na spek-
takl dla dzieci „Byczek Fernando” w wykonaniu teatru 
"Na przekór".
Spektakl odbędzie się 7 grudnia o godzinie 17.00 – Sala 
widowiskowa MOK. Wstęp wolny!

WYDARZENIA KULTURALNE

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

znajdź nas na
Facebooku

Czynne Pon. - Pt. 700 - 2000

                         Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !
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• Księgi przychodów i rozchodów 
• Księgi handlowe
• Ewidencja ryczałtowa
• Rozliczenia VAT, ZUS
• Rozliczenia roczne szybko, tanio i solidnie!
* dla każdego klienta prezent 

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

* 
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Ceny już od 89,90 zł* 

PIZZA  WINO  SERY  DOLCI

Z tą gazetą otrzymasz 10% rabatu na pizzę. Oferta ważna do 15.12.2018

ADRES:
ul. Miejska 12, 42-400 Zawiercie 

Zamów na dowóz
575 123 730

     Zawiercie
ul. Daszyńskiego 8a

tel. 601-176-831

    Kromołów
ul. Filaretów 6

tel. 603-451-908

     Poręba
ul. LWP 24A

tel. 785-993-444

   Pilica
ul. Plac Mickiewicza 11

tel. 607-449-010

     Zawiercie
ul. Piłsudskiego 87A

tel. 607-123-245

     Zawiercie
ul. Zegadłowicza 36

tel. 607-357-823

     Zawiercie
ul. Okólna 103

tel. 691-141-470

Posiadamy bogaty asortyment:

ciast • tortów • pieczywa
Zapraszamy

do współpracy 
tel. 32 672-29-89

   Zawiercie
Wschodnia 5a/2
tel. 667 640 667

NOWY

Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 51
Poniedziałek - piątek od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 14.00 • Tel. 695 882 795

Reklamy


