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TURBO-DIESEL-SERVIS

Wesołych i Pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

NAPRAWA I REGENERACJA:
• TURBOSPRĘŻAREK • WTRYSKIWACZY • POMP PLD
• POMP WTRYSKOWYCH • POMPO-WTRYSKIWACZY

F.H.U.

TEL.: 697 980 401, 697 319 424
Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 111

SPRZEDAŻ WĘGLA
WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

KONS-DACH
POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE

CHszki 69A
A
D
NS l. Kościu

.
F.H.U
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rodz
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DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

Tel. 728 122 613

tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl
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Informacje

SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

Naszym obecnym
i tym przyszłym klientom
życzymy pełnych ciepła,
spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
i sukcesów w 2019 roku

Zawiercie, ul. Brata Alberta 11
pn. - sob. 8 - 20
00

00

tel.: 32 670 01 30

Myszków, ul. Słowackiego 8
pn. - pt. 9 - 18 , sob. 9 - 14
00

00

00

00

tel.: 794 577 544

PROFESJONALNY SERWIS NARCIARSKI I ROWEROWY

www.sengam.pl

SENGAM-SPORT

XXXIII Turniej Asów Zawiercie za nami
Odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Zawierciu. W turnieju wzięły
udział pary mistrzowskie klasy „S” – które zaprezentowały się w tańcach standardowych
(walc wiedeński, walc angielski, tango, quickstep, fokstrot) i w tańcach latynoamerykańskich
(samba, cza-cza, rumba, pasodoble, jive).
Widzowie mieli okazję podziwiać
również pokazy akrobatyczne.
Turniej prowadziła tancerka, trenerka, sędzina międzynarodowa
i prezenterka, Iwona Pavlović oraz
Sławomir Kurzak.
Pamiątkowe dyplomy wręczyli,
m.in.: przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chawuła i prezydent
miasta Łukasz Konarski oraz przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Benc i starosta zawierciański
Gabriel Dors.

4. Honorata Melania Cieślińska i Paweł Urbański z klubu
ZAMEK Lublin

5. Oleksandra Shulima i Volodymyr Nahirnyk z klubu ESTES
Lviv
6. Katarzyna Pinkowska i Wojciech Rokita z klubu OLIMP-SPORT Kiełczów
Open Latino

W YNIKI:
Open Standard

1. Justyna Możdżonek i Mateusz
Brzozowski z klubu UKS
FEELING Warszawa

2. Klaudia Grabowska i Gabrielius
Vaikasas z klubu ST ELITA
Kraków

Sklep Monopolowy

3. Ugne Bliujute i Gedvinas
Meskauskas z klubu KAUNAS
Kaunas

1. Karolina Anna Wałachowska
i Bartosz Lewandowski z klubu
KTT DUET Warszawa

2. Maria Magdalena Abramowicz
i Mateusz Grzegorz Zmokły
z klubu ZAMEK Lublin

Masaryk z klubu TK CLASSIC
HODONIN CZECH
REPUBLIC Hoc

4. Nadia Spalek i Rene Libera
z klubu GRUN-GOLD-CLUB BREMEN E.V
Bremen

5. Dominika Dana I Marcin Klasz
z klubu SKT STYL Kraków
6. Jaroslava Sklenarova Tietzova i Marek Kypus CZECH
REPUBLIC Czech Republic

Organizatorami tegorocznego Turnieju byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła A.B. Dominiak oraz
Urząd Miejski. Impreza wpisała
się na stałe do kalendarza imprez
kulturalnych w mieście i cieszy się
niesłabnącą popularnością wśród
mieszkańców.

3. Klara Chovancikova i Vaclav

vv zawiercie.eu

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

Życzymy wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku!

DUŻY WYBÓR ALKOHOLI
Godziny otwarcia w święta:
• 24.12 od 7.00 do 15.00 • 25.12 i 26.12 od 8.00 do 23.00
• 31.12 od 7.00 do 21.00 • 1.01 od 7.00 do 23.00

AlkoNaJurze
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balony cyfry

napisy z balonów

balony litery

balony LED

pompowanie

stroje
czapki urodzinowe

NAJWIĘKSZY W REGIONIE SKLEP IMPREZOWY

zaproszenia

winiety

kartki okolicznościowe

zabawne gadżety
girlandy

gry imprezowe

rękodzieło

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

papier do pakowania

Wjazd na plac bramą przy ul. 11 Listopada 6b

świeczki

torebki ozdobne

(na terenie „Starej bawełny”)

słomki

vv www.osir.net.pl
Fot. Łukasz Kurpias

Zawiercie; ul. 11 Listopada 2/4

kieliszki

Ws z y st k i m z awo d n ic z kom
i zawodnikom serdecznie gratulujemy.

kubeczki

Organizatorami II Grand Prix
Polski Seniorek i Seniorów
w Zawierciu był Polski Związek
Tenisa Stołowego, Urząd Miejski w Zawierciu, Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zawierciu, Śląski

Związek Tenisa Stołowego oraz
KS VIRET CMC Zawiercie.

sztućce

Pat r yk Zatówk a pokon a ł Ja k uba Perk a 4:1
(11: 5, 6:11,1 2:10 ,11:8 ,11: 2),
który stanął na drugim miejscu

podium. Trzecie miejsca należały
do Tomasza Kotowskiego i Konrada Kulpy.

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

talerzyki

Nata lia Bajor w ygra ła
w f inale z Klaudią Kusińską
4:0 (11:6,11:4,11:6,11:6), ktora
uplasowała się na drugim miejscu.
Trzecie miejsca zajęły Karolina
Lalak i Roksana Załomska.

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

serwetki

II Grand Prix Polski w Tenisie
Stołowym zakończyło się zwycięstwem Natali Bajor i Patyka
Zatówki.

Oferujemy bardzo duży wybór
balonów i dekoracji sylwestrowych.

obrusy

W sobotę został rozegrany turniej
grupowy a w niedzielę półfinały
i finały. Przez trzy dni można było
obserwować zmagania, zaciętą
rywalizację oraz wiele wspaniałych akcji Seniorek i Seniorów.

poczta balonowa

II Grand Prix Polski w Tenisie Stołowym zgromadziło w hali OSiR II przy ul.
Blanowskiej 40, najlepsze Seniorki i najlepszych Seniorów z całej Polski.
W pierwszym dniu 82 seniorów i 46 seniorek zagrało w turnieju eliminacyjnym
z którego dwie najlepsze zawodniczki oraz dwóch najlepszych zawodników
z każdej grupy awansowało do rundy pucharowej.

butle z helem

II GRAND PRIX POLSKI SENIOREK I SENIORÓW
W TENISIE STOŁOWYM 14-16.12.2018

Wszystkim obecnym i przyszłym
Klientom, Partnerom oraz Sympatykom
Centrum Party Zawiercie
składamy życzenia Spokojnych
i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Pomyślności, Sukcesów
i Pogody Ducha w Nowym Roku

wypuszczanie balonów

peruki

balony dekoracyjne

balonów helem

kapelusze

Informacje

• 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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Reklama

V JUBILEUSZOWA GALA WOLONTARIATU W ŁAZACH
Już po raz piąty Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach podziękował za wsparcie swoich działań podczas Gali
Wolontariatu, która odbyła się 14 grudnia o godz. 17:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. W tym
roku impreza miała szczególnie uroczysty charakter i objęta została honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu,
poseł Barbary Dolniak. Podczas V Gali uhonorowane zostały osoby i podmioty nieprzerwanie wspierające działania
OPS Łazy. Laury otrzymały także bardzo wyjątkowe postaci.

PORĘBA O NICH PAMIĘTA!
Poręba o nich pamięta! Zasłużonym dla ojczyzny burmistrz podziękował. Symbolicznie. Za pośrednictwem
czerwonej róży, z listem gratulacyjnym i okolicznościowym albumem w ręku. W taki sposób – uhonorowaniem
walczących o odzyskanie niepodległości Polski – zakończono w Porębie obchody 100-lecia „Niepodległej”.
Było naprawdę patriotycznie.
29 listopada, na zakończenie
porębskich obchodów przypadającego w tym roku stulecia
odzyskania niepodległości,
Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Kultury zaprosili najbardziej zasłużonych dla Poręby
m.in. kombatantów, byłych
więźniów obozów koncentracyjnych, związkowców Solidarności, potomków walczących
o odzyskanie niepodległości,
nauczycieli i strażaków.
Symboliczne kwiaty
i pamiątkowe albumy

Podczas uroczystości burmistrz Poręby Ryszard Spyra
podziękował zebranym za ich
wkład w wolną Polskę. W symbolicznym geście zasłużonym
wręczył czerwone róże, listy
gratulacyjne i okolicznościowe albumy. Niespodziankę
dla gości przygotowali rów-

nież uczniowie i pedagodzy ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Wojska Polskiego w Porębie. Na
warsztat wzięli fragment „Pana
Tadeusza” – naszej epopei narodowej – i zgrabnie wystawili go
na deskach w MOK-u.
Młodzi aktorzy
w strojach wzorowanych
na tych z XIX wieku

Młodzi aktorzy na scenie pojawili
się w strojach wzorowanych na
tych z epoki. Były także prezentacje multimedialne, które przygotowały mgr Beata Kubicz i mgr
Marta Wilczyńska. Reżyserkami
spektaklu zostały mgr Jadwiga
Karcz i mgr Magdalena Mysur.
Jak na prawdziwy teatr przystało,
nie zabrakło także wyjątkowej
oprawy muzycznej. Tę część
widowiska wzięła na swoje barki
mgr Katarzyna Kołton.
vv mokporeba.pl

Już od 5 lat Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje
niecodzienne przedsięwzięcie jakim jest Gala Wolontariatu zbiegająca się zawsze z Międzynarodowym
Dniem Wolontariusza. W tym szczególnym czasie wszyscy pracownicy OPS mobilizują siły, aby
podziękować społecznikom za ich dobrowolną pracę
i pokazać, jak potrzebny i wartościowy jest wolontariat
w codziennym życiu.
„Podczas tej gali chcieliśmy wyróżnić osoby ściśle
współpracujące z nami od pięciu lat, nie tylko doraźnie.
Takie właśnie Jubileuszowe Złote Laury Wolontariatu
wręczyliśmy tym razem. Łącznie to 30 Jubileuszowych
Złotych Laurów Wolontariatu. Wśród osób wyróżniony będzie m.in. Janusz Kmiecik, prezes firmy
„Dolomit” wspierający naszą świetlicę środowiskową.
Oprócz tego Laury za ostatni rok współpracy dla
wyjątkowych osób. Wśród wyróżnionych jest m.in.
Patrycja Gotfryd, kompozytorka, gitarzystka pracująca
z podopiecznymi naszej świetlicy środowiskowej. Drugą osobą jest radna sejmiku wojewódzkiego Katarzyna
Stachowicz, która wspiera osoby zmagające się z chorobą nowotworową” – dodaje dyrektor OPS w Łazach.

Gala Wolontariatu w Łazach organizowana jest
w związku z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza obchodzonym 5 grudnia. W czterech dotychczasowych Galach Wolontariatu wzięło udział około
800 osób. Co roku uroczystość wspierają władze samorządowe Łaz oraz Starostwo Powiatowe w Zawierciu.
Podczas wcześniejszych wręczeń Laurów wystąpiło 30
artystów. Wszyscy wykonawcy wsparli to wydarzenie
społecznie.
„Każdy z nas potrzebuje relacji z kimś, kto zaakceptuje,
zrozumie, doceni, pokrzepi swym ciepłem, serdecznością, rozmową, ale również wsparciem materialnym. Myślę, że kontakty z ludźmi są niezbędne, aby
dzięki nim poznawać prawdę o nas samych, a także
o otaczającej nas rzeczywistości. Im bardziej nie jesteśmy wzajemnie obojętni, lecz zależy nam na drugim
człowieku, tym bardziej stajemy się szczególnymi
zwierciadłami, w których odnajdujemy własne myśli
i odpowiedzi na nurtujące nas wątpliwości, a nawet
drogę życia” – podkreśla Bożena Strzelecka-Kłopot.
W każdym człowieku kryje się potencjał dobra, lecz
tylko otwarcie na drugiego człowieka daje szansę, by

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
to
• Ozdoby, bibeloty
• 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

to dobro rozwinęło się przez co świat staj się lepszy.
Podczas Gali wręczone zostały statuetki w kategorii
Dobroczyńca Roku 2018 oraz Jubileuszowe Złote
Laury Wolontariatu za 5-letnią współpracę z OPS”.
Tymi tytułami zostali wyróżnieni:

Dobroczyńca Roku 2018: Patrycja Gotfryd, Anna
Nemś, Ewa Bulwa, Janusz Kmiecik, Marta Grzesica.

Złote Laury Wolontariatu za 5-letnią współpracę
z OPS: Grzegorz Migdał, asp. szt. Michał Turlej, asp.
Konrad Różański, asp. szt. Dariusz Tabas, Agnieszka
i Grzegorz Piekaj, Barbara Brodecka, Marcin Serwicki, Magdalena Wspaniała, Katarzyna Walnik, Katarzyna Stachowicz, Adam Witkowicz, Jacek Szaleniec,
Agnieszka i Grzegorz Horbatiuk, Bartosz Straszak,
Elżbieta Gradzik, Urszula Grzywa, Magdalena
Kizlich, Adrian Kała, Tomasz Wyrwas, Grzegorz
Piłka, Karol Hadrych, Anna Halejak, Monika Bober,
Marzena Olejnik, Grazyna Kopeć-Chudzicka, Piotr
Haczyk, Grzegorz Czech, Sylwester Kasperczyk,
Sławomir Ziaja, Leszek Bogłowski, Justyna Snopek,
Henryk Mogieła, Anna Garbarczuk, Maciej Kubiczek,
Marcin Kubik, Anna Staniaszek, Zespół Wokalny
„Przyjaciele”, Beata Burnicka, Łukasz Gałka, Michał
Sroka, Klaudyna Olszewska, Małgorzata Poskrobko,
Bogusława Serzysko, Michał Łada, Beata Kuc, Małgorzata Orzoł, Damian Ociepka.
Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Ochrony Praw
Dziecka "INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI" – Tomasz Męcik-Kronenberg.

Oprócz statuetek darczyńcy zostali obdarowali
specjalnie dla każdego wykonanymi przez dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” prezentami. Były
to t-shirty ręcznie malowane obrazujące sympatię,
serce, dobroć uzupełnione o komentarze trafiające
do wszystkich serc.
„Dziś przedstawiliśmy Państwu ludzi, którzy swoją
postawą starają się tak żyć, aby ich praca, robienie
kariery i zdobywanie władzy nie stanowiło celu samego w sobie, lecz były środkiem, aby stawać się coraz
lepszym człowiekiem, by rozwijać w sobie zdolność
do czynienia dobra i dawania siebie, aby ich życie nie
trafiło w próżnię, lecz by było źródłem ubogacenia,
radości i rozwoju dla drugiej osoby. Dzisiaj zabraliśmy
Państwa w najpiękniejszą podróż do najwspanialszych
ludzi” – podsumowała V Galę Wolontariatu Bożena
Strzelecka-Kłopot.
Jubileuszową Galę uświetniły występy artystyczne. Na scenie wystąpili m.in. Joanna Janus, Patrycja
Gotfryd, Grzegorz Piłka, Karol Hadrych, Zespół
Wokalny „Przyjaciele” oraz podopieczni Świetlicy
Środowiskowej „Stokrotka”.
Tradycyjnie podczas Gali Wolontariatu Marta Grzesica, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski wręczyła dyplomy
tegorocznym stypendystom.

vv nowe.lazy.pl
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PIECE KOMINKOWE
PIECE NA PELLET • BIOKOMINKI
Zawiercie, ul.Paderewskiego 136B
tel.: 32 677-11-15 • 507-241-597
www.goldkom.com.pl

Informacje
KĄCIK KULINARNY

NALEWKA JABŁKOWA

Nalewkę jabłkową dostałam kiedyś w prezencie. Jakie było wtedy moje
zdziwienie - jabłkowa? Hmm... no ale w sumie, czemu nie? Ta nalewka była
znakomita, a jako że w tym roku w naszym sadzie jabłek było multum,
jak w całej Polsce, postanowiłam przerobić je na prezenty świąteczne dla
najbliższych. Można ją również wykorzystać na karnawałowe wieczory :)
To prosty pomysł. Można ją zrobić w każdej
chwili, bo jabłka na całe szczęście dostępne
są cały rok.oja nalewka robiła się w sumie
około miesiąca, teraz już stoi zapakowana
w piękne butelki i czeka na swój czas.
Nalewka jabłkowa
• 20 jabłek (u mnie różnej
wielkości i odmian)
• 1,5 litra wódki
• 40 dkg cukru
• duży słoik

IV JURAJSKI FESTIWAL KOLĘD I
PASTORAŁEK - ŁAZY 2019 - RUSZAMY!
Ruszyły przygotowania do IV edycji Jurajskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek - Łazy 2019. W dniach
10-12 stycznia 2019r., Łazy ponownie staną się
Jurajską Stolicą Polskiej Kolędy! Zeszłoroczna
edycja zgromadziła ponad 100 podmiotów wykonawczych. Na festiwalowej scenie wystąpiło ponad
600 osób. Jest to jedyny tego typu Festiwal na
terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej.
Zapraszamy solistów, duety, zespoły, chóry!
Przesłuchania uczestników odbędą się w dniach:
10-11 stycznia 2019r../czwartek, piątek/. Zmagania uczestników oceni profesjonalne
Jury. Koncert Laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w sobotę 12
stycznia o godzinie 17.00. Już niebawem na naszej stronie będą zamieszczone materiały
do pobrania - regulamin oraz karta zgłoszenia.
vv www.moklazy.pl

Jabłka myjemy, nie obieramy (!), wycinamy z nich gniazda nasienne i w kawałkach
wkładamy do słoja, przesypując cukrem.
Odstawiamy słój na okno na tydzień, raz
na jakiś czas nim potrząsając.
Sok z jabłek spłynie na dno; po tygodniu
dolewamy wódki, zamykamy, mieszamy
potrząsając słojem i odstawiamy na 2 tygodnie. Zlewamy cały płyn – nalewkę – do
butelek i gotowe.

Na koniec można nalewkę doprawić np.
goździkami, cynamonem, dorzucając do
środka te przyprawy.
PS. Spróbowałam :) Jest pyszna i delikatna,
w sam raz na świąteczne lub karnawałowe
wieczory :)
Wesołych Świąt! Smacznego!

vv Ulla Pałka

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

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
W ostatni weekend przed świętami, w dniach 21-23 grudnia
(piątek, sobota, niedziela) na fontannie miejskiej w Zawierciu
czeka na Was moc świątecznych atrakcji! W jarmarkowych
budkach na placu Jana Pawła II, znajdziecie świąteczne
przysmaki, "coś na gorąco", przekąski, rękodzieło, przepiękne
ozdoby i wiele innych atrakcji. Oprócz tego, szykujemy też
świąteczne koncertowanie! W sobotę 22 grudnia na scenie
wystąpią dla Was zawierciańscy artyści w świątecznym
repertuarze. Szykujemy też atrakcje dla dzieciaków, kiermasz i wiele więcej! Szczegóły podamy niebawem! Bądźcie
z nami w ten weekend. Odwiedźcie zawierciański Jarmark
Bożonarodzeniowy!
Wszystkie osoby, zespoły, firmy zainteresowane współpracą
przy Jarmarku lub wystawieniem stoiska proszone są o kontakt w wiadomości prywatnej lub pod numerami telefonu
517 195 958 - osoby, zespoły, 662 295 053 - wystawcy, firmy, stowarzyszenia.
vv zawiercie.eu

Na czas Bożego Narodzenia
składam serdeczne życzenia
zdrowych, dobrych i rodzinnych Świąt,
aby ten czas był okazją
do radosnych spotkań w gronie najbliższych.
Nowy Rok niech przyniesie
spełnienie marzeń, zdrowie, szczęście
i radość każdego dnia.
Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku 2019!
Rafał Porc

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
życzymy naszym Czytelnikom,
Klientom, Współpracownikom,
dużo szczęścia, radości
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym
Redakcja Gwarka Zawierciańskiego

5

6

ŚWIĄTECZNE OZDOBY ROBIONE RĘCZNIE
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a my dokładamy wszelkich starań, aby ten czas był magiczny i wyjątkowy. Zaczynamy od gonitwy po sklepach za wymarzonymi prezentami dla bliskich i ustalaniem wigilijnego menu a kończymy
na świątecznych dekoracjach domu.
Malownicze wnętrze to nieodłączny element świąt. Każdy z nas stara się,
aby choinka czy świąteczny stół w tych dniach wyglądały wyjątkowo.
Często z braku czasu lub zwyczajnej wygody sięgamy po te gotowe ozdoby
dostępne w każdym markecie, większość z nich jest plastikowa i raczej dość
tandetna i nie trudno tu o efekt przybliżony do wyglądu witryny sklepowej
ociekającej w światełkach i sztucznych łańcuchach.
Aby uniknąć takiej sytuacji dekorację możesz wykonać samemu.
Ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie niosą za sobą kilka zalet,
a mianowicie są często tańsze, sprzyjają spędzaniu czasu z bliskimi oraz są
oryginalne i niepowtarzalne!
Niżej znajdziesz kilka pomysłów, z których niektóre z nich zajmą ci zaledwie
kilka chwil.
Suszone owoce na choinkę
Do przygotowania tych ozdób możesz wykorzystać takie owoce jak:
pomarańcze, cytryny, grejpfruty, a nawet jabłka. Najpierw owoce należy
umyć, osuszyć i pokroić w plastry dowolnej grubości. Następnie bierzemy
się za suszenie. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem jest ich suszenie
w suszarce spożywczej. Drugi sposób to suszenie w piekarniku. Wystarczy blaszkę wyłożyć folią aluminiową i "piec" owoce przez ok. 1 godzinę
w 100ºC. Ta metoda jest mniej wygodna, gdyż owoce co jakiś czas należy
przewracać, by się nie powykręcały. Kolejny sposób to suszenie na kaloryferze – jest to najtańszy sposób suszenia, ale najbardziej czasochłonny
a owoce łatwo się wykrzywiają i jeśli chcemy zachować proste plasterki,
to niestety często musimy ich doglądać i obracać.
Gotowe, plastry można nawlec na nitkę lub ozdoby sznureczek i powiesić
na choince, lub w oknie. Suszone owoce również idealnie się sprawdzą jako
element dekoracyjny do świątecznych stroików, czy świeczek.
Pierniczki na choinkę lub stół wigilijny
Kolejnym pomysłem na oryginalne i do tego smaczne ozdoby to pierniczki.
W ich kształcie, wielkości i dekoracjach możemy nas ograniczyć jedynie
nasza wyobraźnia.
Pieczenie pierniczków to chyba jeden z popularniejszych i przyjemniejszych
ozdób do zrobienia. Gotowe świetnie nadają się do przyozdobienia świątecznego drzewka, stołu czy jako drobny upominek dla bliskich.
Przepis:
• 300 g mąki pszennej
• 100 g mąki żytniej pełnoziarnistej
• 2 duże jajka
• 130 g cukru pudru

• 100 g masła, roztopionego i lekko przestudzonego
• 100 g miodu
• 1 łyżka przyprawy do piernika
• 1 łyżka kakao
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
Wszystkie składniki wsypujemy do naczynia, wymieszać i wyrobić do
otrzymania gładkiego ciasta (można mikserem). Ciasto może być klejące,
ale nie dodawać mąki.
Ciasto rozwałkuj na grubość 4 mm, podsypując je małą ilością mąki - tylko tyle, by ciasto nie kleiło się do stolnicy.
Do wykrojenia pierniczków użyj dowolnych foremek. Układaj je na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia w niewielkich odstępach. Piec w temperaturze 180ºC przez około 8 - 10 minut.
Pierniczki po wystudzeniu dowolnie udekoruj - lukier, czekolada,
posypki.Jeśli twoje pierniczki mają zawisnąć na choince to pamiętaj, aby
na etapie wycinania nie zapomnieć o wycięciu dziurki na nitkę do
zawieszenia ozdoby.
Figurki z masy papierowej i masy solnej
Masę solną oraz masę papierową można wykonać samodzielnie w domu.
Do zrobienia pierwszej wystarczą: mąka pszenna lub żytnia, mąka ziemniaczana, sól i letnia woda, a do drugiej: stare gazety, sól, mąka pszenna
i ziemniaczana. Z pomocą kuchennych akcesoriów uformujesz z nich
zarówno drobne ozdoby choinkowe, jak i świąteczną chatkę czy żłóbek.

Dekoracja o zapachu lasu
Potrzebne będą: szyszki, jarzębina, kasztany, żołędzie, patyki, kora drzewa,
liście, gałązki drzew iglastych, mech. Tworząc z nich dowolne kompozycje, przygotujesz oryginalne dekoracje, które upiększą wigilijny stół lub
wybrane miejsca w domu (parapet okna, drzwi domu, choinka) i dodadzą
mu naturalnego zapachu. Ciekawie wyglądają też gałązki tui i bukszpanu
z dodatkiem jarzębiny, przewiązane grubszym sznurkiem jutowym lub
wstążką. Ciekawymi akcentami mogą być różnego rodzaju przyprawy:
gwiazdki anyżu, goździki, laski cynamonu czy kolorowe kulki pieprzu.
Filcowe ozdoby
Do przygotowania tych ozdób potrzebujesz kolorowy filc, mulinę lub nitkę
watę i wstążki.
Zacznij od przygotowania kilku szablonów wyciętych z papieru lub wykorzystaj foremki do ciastek. Na fragmencie filcu odrysuj wybrane kształty,
a następnie je wytnij – każdy x2.
Teraz możesz zszyć ze sobą dwa elementy, do tego wykorzystaj kolorową mulinę lub nitkę, dobrze jest, gdy kolor ściegu żywo kontrastuje z kolorem filcu.
Kiedy będziesz przy końcu, przez niewielki otwór wsadź do środka watę
i zszyj do końca. Aby powstała ozdoba zawisła na choince przyszyj do niej
wstążkę. Możesz również łącząc kolejno powstałe dekoracje sznurkiem
lub kolorową tasiemką i stworzyć niepowtarzalną girlandę, która może
zawisnąć w oknie.

vv AM

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

MATERACE
na każdą kieszeń

ŁÓŻKA

DREWNIANE
I TAPICEROWANE
STELAŻE, PODUSZKI
Profesjonalne doradztwo!
Zawiercie, ul. Porębska 48A • tel.: 531 487 856
email: zawiercie@swiatsypialni.com.pl
www.swiatsypialni.com.pl

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!
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ZapaleTAK zatok –
„pozytywne myślenie” a depresja
Trafiłam ostatnio na żartobliwy komiks, którego bohater odnalazł „genialny” sposób
na depresję. Wystarczy zamienić wszystkie „nie” na „tak”. A więc wstawać z radością
w poTAKdziałek, wpatrywać się w TAKbieskie TAKbo i pokochać swoje zapaleTAK zatok. Finału, w którym entuzjastyczne TAK padło na pytanie „a w zęby to nie chcesz?”
(mniej więcej tak) nie trzeba widzieć, żeby odczuć (autor komiksu: facebook.com/
drzwinarzepy). Czym różni się tak szeroko reklamowane pozytywne myślenie u ludzi
zdrowych i cierpiących na depresję?
„Weź nie…”
Rady na depresję wywodzące się
z psychologii ludowej zna każdy.
„Weź się w garść”, „weź nie smęć”,
„myśl pozytywnie”, „zajmij sobie
czymś czas”. Wydają się być życzliwą poradą, ale można je sobie tłumaczyć w dwóch płaszczyznach. Po
pierwsze „nie chcę widzieć twoich
problemów i uczuć, chcę myśleć,
że wszystko jest dobrze”. Często wynika to z troski o bliskich.
Każdy chciałby, żeby jego rodzina
i przyjaciele byli zawsze zdrowi
i szczęśliwi, trudne uczucia kogoś
w najbliższym otoczeniu bywają
trudne do przyjęcia. Smutek, strach,
wstyd czy lęk bywają odbierane jako
coś, czego natychmiast trzeba się
pozbyć. A w stanach depresyjnych,
niezależnie od tego czy powstają
na tle psychologicznym czy fizjologicznym (depresja endogenna), tych
uczuć nie brakuje. Po drugie takie
komentarze sugerują, że chory może
pokonać swoją niemoc wyłącznie
odcięciem od przykrych doznań. To
tak jakby leczyć zapaleTAK zatok
tym, że się je pokocha. Depresja
jest chorobą, stanem, w którym za
późno na „branie się w garść”, to ona
przejmuje kontrolę. Pomóc może
tylko profesjonalne leczenie – wizyta
u psychiatry, być może rozpoczęcie
leczenia farmakologicznego, oraz
psychoterapia. Ta ostatnia nie jest

tym samym, co rozmowy jak wziąć
się w garść. To obserwacja swoich
reakcji i ich przebudowa, dokonywana spokojnie i z szacunkiem do
własnych uczuć.
Maski

wziąć odpowiedzialność. Tyle, że
kolejne próby „wzięcia się w garść”
nie będą skuteczne. Aby pomóc
w podjęciu decyzji o konsultacji
u specjalisty warto wiedzieć, że
depresja to nie tylko smutek czy
przygnębienie. Często dużo bardziej
przytłaczają wstyd, poczucie winy
czy bezsensu, własnej słabości, bezradności. Może pojawić się poczucie
bezsensu dotyczące świata, negatywne myślenie o innych ludziach.
Zdarza się, że takie przekonania
tkwią głęboko, znacznie pod deklarowanym zaufaniem do świata i ludzi,
w które tak naprawdę chory nie wierzy, co nie przeszkadza takie sądy
wygłaszać. Najbardziej dojmującym
uczuciem jakie zgłaszają chorzy jest
pustka, która jest związana z obojętnością, nawet na smutek, ale też
z brakiem dążeń ukierunkowanych
w przyszłość. Jeśli podejrzewamy,
że bliska osoba może zmagać się
z depresją warto zwrócić uwagę na
zaburzenia snu i apetytu, które często pojawiają się w przebiegu choroby
(może wystąpić ich osłabienie ale
też wzmocnienie, na przykład pod
postacią nadmiernej senności).

Tak częste podejście spod znaku
„weź się w garść” wiąże się z narastającym wstydem czy poczuciem
winy, słabości chorego. Błędne koło
powinności i bezradności może
pochłaniać i nie wspiera leczenia.
W związku z intensywnymi reakcjami otoczenia wiele osób ukrywa
swój nastrój. Tak zwana depresja
maskowana to bardzo częsty problem, w którym chory nie jest gotów
pokazać światu tego, co przeżywa
naprawdę. Jego zachowanie może
nie budzić niepokoju, czy nawet prowadzić do myśli takich jak „o, już ci
lepiej, bo się uśmiechasz”. Utrzymanie takiej pozytywnej maski kosztuje
mnóstwo wysiłku, paradoksalnie
więc pogarsza stan chorego. Może
to zaskakujące, że ktoś, kto sprawia
„gorsze wrażenie” może być zdrowszy
niż wiecznie uśmiechnięta osoba,
ukrywająca depresję głęboko w sobie.
Choremu może być trudno rozpoznać, że uczucia, z którymi się zmaEmilia Owoc
ga wymagają wsparcia medycznego.
Psycholog - Psychotrapeuta
Ktoś nastawiony na to, żeby pokazać
tel. 508 341 423
sobie i światu, że „właściwie, to jest
emilia.owoc@gmail.com
dobrze”, może rozumieć depresję
jako własną słabość, za którą trzeba www.psychologkrzeszowice.pl

„DWÓJKA” - SZKOŁA NA MEDAL 2018!
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawierciu została wyróżniona w kategorii Szkoła Roku
w powiecie zawierciańskim. Placówka zajęła I miejsce. Gratulujemy.
- Ten tytuł, to dla nas ważne i cenne
wyróżnienie, a przede wszystkim
gest wdzięczności za naszą pracę –
podkreśla dyrektor szkoły Marlena
Szczęśniak, która odebrała nagrody
podczas gali w Teatrze Rozrywki
w Chorzowie. - Nasza szkoła uczy,
wychowuje i bawi. Stwarza warunki
aktywnego, samodzielnego i w pełni odpowiedzialnego uczestnictwa
w procesie zdobywania wiedzy. Klimat życzliwości, przyjaźni i otwarto-

ści panujący w naszej szkole sprawia,
że jest ona miejscem bezpiecznego,
radosnego i twórczego rozwoju
uczniów. Rodzice naszych uczniów
z chęcią i dużym zaangażowaniem
uczestniczą w życiu szkoły – czego
dowodem są głosy oddane w plebiscycie Szkoła Roku 2018, za które
z głębi serca dziękujemy!
vv www.zawiercie.eu

MAJĄ ANIELSKIE GŁOSY. PORĘBIANKI
Z NAJWYŻSZYMI NOTAMI KONKURSU
Opłacił się czas poświęcony na próby i mozolne szkolenia głosu. Wielkie brawa!
„Sweet Voices” i „Studio Art” – dwa zespoły z Poręby zdobyły najwyższe miejsca
w patriotycznych konkursach piosenki.
Dobrze je już znacie. Zwłaszcza właścicielki iście anielskich głosów, czyli
Amelię Skop, Dobrosławę Smugorzewską, Julię Machurę i Patrycję
Krzykawską – tworzące zespół
„Sweet Voices”, który umila porębianom większość miejskich imprez.
Nastolatki (mają po 14, 15 lat) ćwiczą
przynajmniej raz w tygodniu i marzą,
by muzyka stała się ich przyszłością.
Wiele wskazuje na to, że szanse są
naprawdę duże.
– Zespół zdobył właśnie najwyższe
miejsce w festiwalu muzycznym „Tu
wszędzie jest moja Ojczyzna”, który
odbył się w Poczesnej – mówi Karol
Hadrych, opiekun muzyczny „Sweet
Voices”. Dodaje, że nagroda smakuje
tym bardziej, że do konkursu zgłosiło
się aż 60 wykonawców z województwa śląskiego. Konkurencja była
zatem duża.

Świetnie poszło
także zespołowi
„Studio Art”. Choć
– jak uchyla rąbka
tajemnicy Hadrych
– zespół do festiwalu
w Myszkowie zgłosił
się dość spontanicznie, nie odbywając
wcześniej zbyt wielu prób. – „Studio
Art” tworzą osoby, które pracują już
zawodowo, mają rodziny, a śpiewanie traktują jak pewnego rodzaju
hobby lub odskocznię – zaznacza
Karol Hadrych.

Okazuje się jednak, że talentu
członkom „Studio Art” nie brakuje.
Zespół w składzie: Joanna Mazur,
Katarzyna Mazur, Amelia Skop,
Julia Machura, Patrycja Krzykawska, Anna Nowakowska, Martyna

Parzniewska, Anna Dudzińska,
Dobrosława Smugorzewska i Karol
Hadrych, zdobył pierwsze miejsce
w kategorii „zespoły dorosłe”. Tegoroczny Wojewódzki Festiwal Piosenki Patriotycznej w Myszkowie będą
zatem długo wspominać.

Serdecznie obu zespołom gratulujemy!
vv www.umporeba.pl

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. Znajdującego się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.
Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycznych, oraz fizjoterapeutów, 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

Pilica
22 stycznia 2019
przy Szkole Podstawowej nr 1
ul. 17 Stycznia 2A
Zarejestruj się:
58 666 24 44
www.mammo.pl

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 fizjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces
rehabilitacji.
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA
ZWIĄZANE Z WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU
Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na
utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka
przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie
takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni
i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie
organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie!

RITA

NORCIA

BONUSIK

Piękna duża trójkolorowa suczka
Rita to wesoła, pogodna suczka o łagodnym usposobieniu. Jest w wieku około
6-7 lat, jest w bardzo dobrej kondycji.
Sunia waży około 27-28 kg, jest dość
spora.
Rita ma piękne, trójbarwne umaszczenie, niesamowite spojrzenie, jest piękna.
Bardzo lubi ruch i spacery. Będzie wszędzie tam, gdzie jej aktywni opiekunowie.
Rita potrzebuje ruchu, zabawy. Ładnie
chodzi na smyczy, zwraca uwagę na
człowieka, nie wyrywa się na spacerach. Jest bardzo bystra i świetna z niej
obserwatorka.
Być może w jej żyłach płynie krew psów
w typie krótkowłosego collie. Sunia ma
wąski pyszczek i sposób poruszania się
zbliżony do tej rasy.
Dla Rity szukamy domu bez innych psów
lub psami tak aktywnymi jak ona.
Suczka ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona
i odpchlona. Jest zaczipowana i wysterylizowana.

Pogodna mała suczka
Norcia to niewielka, bardzo miła,
grzeczna suczka o łagodnym usposobieniu.
Suczka trafiła do nas z licznymi ranami
na pyszczku. Być może została pogryziona przez inne psy, być może uczestniczyła w norowaniu :(. Rany na pysiu
super się goją.
Norcia przypomina teriera trochę niemieckiego teriera myśliwskiego, jest
świetna, przemiła, wykonuje polecenia, jest bardzo posłuszna. Na pewno
ktoś ją szkolił.
Suczka bez problemu dogaduje się
z innymi psami, jest wesoła i towarzyska. Dobrze reaguje także na psiaki
znacznie większe od siebie.
Suczka waży około 5-6 kg, nie więcej, ma około 5-6 lat. Sunia doskonale
odnajdzie się w rodzinie.
Suczka ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona
i odpchlona. Jest zaczipowana i wysterylizowana.

Przedstawiamy Bonusika - przemiłego, wesołego, bardzo pogodnego
pieska. Bonusik to psiak młodziutki;
ma około 1 roku, waży 8-9 kg i to jego
właściwa masa ciała.
Psiak jest bardzo pozytywnie nastawiony do ludzi, Uwielbia się przytulać, być
głaskanym, bawić się. Świetnie reaguje
na dzieci, nie ma w nim najmniejszej
agresji.
Bonusek to piesek przyjaźnie nastawiony do świata, a także do innych
zwierzaków.
Bonus potrafi chodzić na smyczy, nie
ciągnie, nie wyrywa się. Jest czyściutki,
załatwia się na spacerach, a jego sierść
jest piękna, zadbana, błyszcząca.
Na pewno miał dom i jest pieskiem typowo domowym. Bardzo prosimy o szansę
dla Bonusika. To przemiły mały czarny
piesek do adopcji.
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: 793 993 779. 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

Jak co roku, w chwili gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej
zera, policjanci zwracają się do
wszystkich z apelem o to, aby nie
byli obojętni na czyjąś krzywdę.
Na wychłodzenie organizmu są
szczególnie narażeni bezdomni,
osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze.
Jeśli widzimy takiego człowieka,
nie wahajmy się zadzwonić na
numer alarmowy aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde
takie zgłoszenie jest natychmiast
sprawdzane.

Okres jesienno - zimowy to czas,
kiedy policjanci podczas patroli
zwracają szczególną uwagę na
miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są
to zazwyczaj pustostany, ogródki
działkowe, altanki. Każdego roku
monitorujemy sytuację tych osób,
sami oferujemy pomoc każdemu,
kto jej potrzebuje - odnajdując
takie osoby zawsze proponujemy
przewiezienie ich do ośrodków,
w których jest ciepło, gdzie mogą
zjeść ciepły posiłek i przespać się
w normalnych warunkach.

czuje ciepło, to jednak za chwilę
jej organizm jest jeszcze bardziej
narażony na wyziębienie. Dużym
niebezpieczeństwem jest wychodzenie na zewnątrz będąc pod
wpływem alkoholu. Wystarczy
chwila nieuwagi, śliska, nierówna
nawierzchnia i można się potknąć,
wywrócić i nie mieć siły się podnieść. Wtedy o tragedię nietrudno. Dlatego też nie należy przechodzić obojętnie obok osób po
alkoholu podczas silnych mrozów.
Pamiętajmy, ze wymagają one od
Jednym z najczęstszych a zarazem
nas szczególnej pomocy – członajbardziej mylnych mitów jest
wiek nietrzeźwy zdecydowanie
ten, że na rozgrzewkę najlepszy
szybciej traci ciepło.
jest alkohol. To nieprawda. Faktycznie przez chwilę osoba pijąca Zwracamy się z apelem aby nikt

z nas nie był obojętny na potrzeby
drugiego człowieka. Zgłoszenia
można przekazywać pod numerami telefonów 997, 112 lub pogotowia ratunkowego. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni
się do tego, że uratujemy komuś
życie. Sami również starajmy się
okazać życzliwość i wyciągnąć
pomocną dłoń w kierunku tych,
którzy tej pomocy potrzebują. Nie
przechodźmy obok takich osób
obojętnie.
Pamiętajmy, jeden telefon może
uratować czyjeś życie!

vv zawiercie.slaska.policja.gov.pl

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. Figura akrobacji lotniczej
7. Zespół muz. R. Riedla
9. ... z makiem
10. Osobowe to personalia
11. Atmosfera danego miejsca
12. Marka ros. Ciężarówki
13. Fałszywe doznanie zmysłowe
15. Fusy na dnie szklanki
18. Przyprawa uniwersalna Knorra
20. "Krzepkie" warzywo
21. Cudzoziemska lub honorowa
24. Gwoździa w deskę przy użyciu młotka
27. Krzew z żołnierskiej piosenki
28. Los przypadający komuś w udziale
29. Jest nim, np. "Marsylianka"
30. Bieleje ze zdumienia
31. Ciężka, twarda lub żelazna
Pionowo:
1. Imię twórcy kabaretu Dudek
2. Specjalista od chorób nerek
4. Płynny składnik krwi, osocze
5. Wyparte przez sochę
6. Bogusław, aktor ("Kroll" , "Psy")
8. Główne miasto Florydy
14. Mogą być tajne
16. Zawód J. Kilińskiego
17. Drobne okrągłe cukierki
19. Rowki na walcu lub stożku
22. Zmysłowy wiersz
23. Świętuje razem z Adamem i Ewą
24. Krzewinka zwiastująca jesień
25. Samiec z koralami
26. Jodła, sosna lub modrzew

NAGRODY:
Karolina Wilczyńska
ROK NA KWIATOWEJ. ZAMARZNIĘTE SERCA
Zima przychodzi nieoczekiwanie.
A z nią mróz tak wielki, że mrozi
serce. Wtedy potrzebujemy kogoś,
kto otuli je ciepłem, roztopi lód
i pozwoli uwierzyć w nadejście
wiosny.
Liliana stoi przed trudnym zadaniem:
musi zaopiekować się córką kuzynki,
która zatrzymuje się u niej na jakiś czas.
Nastolatka sprawia sporo kłopotów i gdy
Liliana postanawia z nią poważnie
porozmawiać, dowiaduje się o traumatycznych przeżyciach
dziewczyny. Pod adresem partnera Liliany padają poważne
oskarżenia. Niespodziewanie okazuje się też, że Liliana musi
zmierzyć się z własną, trudną przeszłością. Jakie decyzje
podejmie? I czy ostatecznie uda jej się odnaleźć wspólny
język z zamkniętą w sobie nastolatką?

Agnieszka Lis LATAWCE

Litery na zielonych polach czytane
od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się
w sobotę (22.12.br.) między 8.30 a 9.00 do redakcji
Gwarka Zawierciańskiego pod numer tel.: 510 190 038
i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Grzegorz ma kilka lat, gdy jego ojciec
opuszcza rodzinę. Chłopiec został
z matką, z którą z każdym rokiem coraz
trudnej mu się porozumieć. Ojciec był
mistrzem i autorytetem, matka jest
łatwowierną, kochającą, uległą kobietą.
Ona wybacza kolejne błędy, Grzegorz
przekracza kolejne granice.
Myliłby się jednak ten, kto by uznał, że to
zwyczajna opowieść o konﬂikcie pokoleń,
toksycznych relacjach i braku zrozumienia. Bo „Latawce” to próba nieustannego poszukiwania wolności, tęsknota za nią. Ale czy Grzegorz ją odnajdzie, czy też da
się oszukać jej złudzeniu? W pewnej chwili chłopak dotkliwie
się przekona, że jednak człowiek nie ma skrzydeł…
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UWAGA KIEROWCY - NA DROGACH ŚLISKO!
Apelujemy o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków pogodowych! Nadchodzące dni na drogach naszego
regionu mogą stworzyć wiele zagrożeń, na które kierowcy nie zawsze są przygotowani. Użytkownicy dróg w czasie
zmiennej aury muszą mieć świadomość, że na jezdni będzie bardzo ślisko. Padający śnieg, deszcz ze śniegiem albo
zamarzająca mżawka stwarzają bardzo duże zagrożenie. W takich warunkach, kierujący pojazdem obowiązany jest
zachować szczególną ostrożność.
Okres jesienno-zimowy to trudny czas, spędzający niejednemu kierowcy sen z powiek. Warunki
na drodze wymagają od posiadaczy "czterech
kółek" większego refleksu i wyobraźni. Opady
śniegu, które towarzyszą nam w ciągu ostatnich
godzin, utrudniają prowadzenie samochodu. Na
drogach jest bardzo ślisko, a prognozy pogody
na najbliższe dni nie napawają optymizmem.
Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości samochodu do warunków panujących na drodze! To
właśnie niedostosowanie prędkości do warunków
panujących na drodze jest powodem powstawania największej ilości poważnych zdarzeń
drogowych. Śliska nawierzchnia drogi znacznie
wydłuża odcinek, na którym zatrzyma się pojazd.
Warto pamiętać, że przy prędkości 50 km/h
samochód w ciągu 1 sekundy przejeżdża około 14
metrów. Droga zatrzymania przy tej prędkości na
suchej nawierzchni wynosi 26 metrów, na mokrej
30, a na śliskiej jezdni 46 metrów. Natomiast przy
prędkości 90 km/h w ciągu 1 sekundy samochód
przejeżdża dystans 25 metrów. Droga zatrzymania przy tej prędkości na suchej nawierzchni
wynosi 70 metrów, na mokrej 90, a na śliskiej
140 metrów.

Szybciej zapadający zmrok również wpływa niekorzystnie na komfort i bezpieczeństwo podróżowania i na naszą sprawność psychofizyczną.
Na nieoświetlonej drodze, kierowcy samochodów
widzą przede wszystkim silne światła pojazdów
nadjeżdżających z przeciwka i znaki poziome
wymalowane na jezdni. Sylwetki pieszych i rowerzystów dostrzegają w ostatniej chwili, zazwyczaj
w odległości 30 – 40 metrów. Przy złej pogodzie
widoczność jeszcze bardziej się pogarsza. Jeśli
pieszy wyposażony jest w element odblaskowy
odbijający światła samochodu, kierowca dostrzeże go już z odległości 130 – 150 metrów, czyli
o około 5 razy wcześniej! To może uratować
pieszemu życie! Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego nader często ulegają złudzeniu, że

skoro widzą nadjeżdżający pojazd, to i kierujący
ich widzi. To błąd, którego konsekwencje mogą
być tragiczne.

Wszystko to przemawia za powszechnym używaniem elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży niezależnie od wieku. Prawidłowo
noszone odblaski powinny być umieszczone na
przedniej i tylnej części ubrania, w sposób pozwalający na dostrzeżenie ich w światłach kierujących
nadjeżdżających z obu kierunków. Z elementów
odblaskowych powinno korzystać każde dziecko
poruszające się po drodze, niezależnie od tego,
którą częścią drogi się porusza – chodnikiem,
poboczem, czy jezdnią.
Problemem w najbliższym czasie może być nie
tylko aura, czy też stan techniczny samochodu,
lecz również zalegający na nadwoziu i szybach
śnieg oraz lód. Zdarza się, że zaszronione są
wszystkie szyby, a przednia jest odśnieżona tylko
w części, dzięki której kierujący cokolwiek widzi
przed sobą. Cokolwiek, bo jego pole widzenia jest
praktycznie zerowe. Kierowca takiego pojazdu
nie ma możliwości zobaczyć pieszego, nawet
w pełnym świetle, nie widzi też dobrze innych
pojazdów. Porusza się na wyczucie zagrażając
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
Często też podczas jazdy z takiego samochodu
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odpadają kawałki lodu czy śniegu upadając potem
na jadące za nim pojazdy, powodując uszkodzenia
szyb lub zmuszając kierujących do gwałtownego
hamowania. Przy większych prędkościach mogą
być one śmiertelnym zagrożeniem. Policjanci
przypominają, że zgodnie z prawem o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak
wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego
nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu. Nie może
naruszać też porządku ruchu na drodze i narażać kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu
w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole
widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne
posługiwanie się urządzeniami do kierowania,
hamowania i sygnalizacji.

Pamiętajmy więc, aby przed wyjazdem swoim
samochodem zadbać o bezpieczeństwo własne
i innych uczestników ruchu. Czasem wystarczy poświęcić tylko kilka minut by właściwie
przygotować auto do podróży i zapewnić sobie
tym samym komfort oraz bezpieczeństwo jazdy,
a nawet uniknąć tragedii na drodze.

vv zawiercie.slaska.policja.gov.pl
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NIE DAJ SIĘ OKRAŚĆ PRZED ŚWIĘTAMI
Każdego roku przed świętami odnotowujemy większą liczbę włamań
do domów i kradzieży kieszonkowych. Okres gorączki przygotowań
przedświątecznych sprzyja bowiem rabusiom... często z nieświadomą
„pomocą” samych okradzionych. Aby święta rzeczywiście przebiegły
w szczęśliwej atmosferze, należy pamiętać o kilku fundamentalnych
zasadach bezpieczeństwa.
Pośpiech, roztargnienie, a czasem
nawet przedświąteczne przepracowanie sprawiają, że skupiając uwagę
na zakupach często zapominamy
o własnym bezpieczeństwie. W takich
momentach możemy stracić telefon,
portfel, dokumenty. Uważajmy więc
w sklepach, na targowiskach, przy
bankomatach, nie pozostawiajmy
wartościowych przedmiotów w samochodach. Zadbajmy też o swoje domy
i mieszkania na czas nieobecności.
Policjanci przypominają:
• nie zostawiaj wartościowych przedmiotów w widocznym miejscu
w samochodzie;
• podczas zakupów pilnuj swojego
bagażu;
• trzymaj pieniądze i dokumenty w bezpiecznym miejscu i nie
demonstruj zawartości portfela;
• nie noś karty bankomatowej razem
z nr PIN;
• torebkę zawsze noś zamkniętą
i unikaj noszenia jej na pasku z tyłu;
• nie zostawiaj torebki na wieszaku , oparciu krzesła w punktach
usługowych.
• nie noś przy sobie więcej gotówki,
niż wynika to z potrzeby zakupów
w danym dniu;
• nie noś portfela w tylnej kieszeni
spodni;
Nasze mieszkania i domy, szczególnie w okresie świątecznym, to łakomy
kąsek dla złodzieja. Pamiętajmy, aby
wyjeżdżając na święta do najbliższych
pozostawić je pod okiem przyjaznego
sąsiada. Wspólnie wracajmy uwagę na
podejrzane pojazdy i obce osoby, które
kręcą się w pobliżu naszych domów
bądź mieszkań.
Wychodząc z domu:
• zamknij wszystkie okna i drzwi.

Większość włamywaczy dostaje się
do mieszkań przez okno,
• nie zostawiaj kluczy w "dobrych
schowkach" (pod wycieraczką,
za doniczką na oknie, za framugą
drzwi) - złodziej zazwyczaj zna te
miejsca nie gorzej od Ciebie;
• zamknij również okienka piwniczne i innych pomieszczeń gospodarczych, przez które można przedostać się do mieszkania;
• wychodząc wieczorem z domu
zaciągnij zasłony lub opuść żaluzje i pozostaw w pokoju włączone
światło - stwórz pozory, że w domu
ktoś jest;
• nie pozostawiaj w drzwiach żadnych kartek typu "wyszłam do
Krysi", włamywacz bardzo lubi
gwarancje, że mieszkanie jest puste;
• wychodząc, nawet na krótko, po list
do skrzynki czy wyrzucić śmieci zamykaj drzwi na klucz. Złodziej
nie potrzebuje wiele czasu, aby
wtargnąć do Twojego mieszkania.
W tych najbliższych dniach gorączkowych zakupów i pospiechu wiele
zależy od nas samych. Pamiętajmy, że
okazja czyni złodzieja, dlatego też nie
dajmy szans przestępcom.

vv zawiercie.slaska.policja.gov.pl
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Reklamy

POLICJA

PRZEDŚWIĄTECZNA
AKCJA „CHOINKA”

POMOC DROGOWA 24H
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

Prowadzimy również
sprzedaż samochodów
osobowych sprowadzonych
z zagranicy

Konkurencyjne ceny!
F.H.U. MADACARS, 42-400 Zawiercie

www.pomocdrogowazawiercie.pl

Tel. 515-6666-20

Zawierciańscy dzielnicowi wspólnie z funkcjonariuszami straży leśnej prowadzą działania mające na celu zapobieganie nielegalnej wycince świątecznych
drzewek. Mundurowi oprócz kontroli targowisk, sprawdzają także leśne szkółki
i drogi dojazdowe do miejsc, w których może dojść do kradzieży świerków
i gałęzi drzew iglastych.
Od kilku dni dzielnicowi wspólnie ze strażnikami leśnymi, patrolują leśne
drogi oraz sprawdzają miejsca sprzedaży choinek. Celem tych działań jest
przeciwdziałanie bezprawnej wycince i niszczeniu drzew. Mundurowi sprawdzają także legalność choinek i gałązek na stroiki świąteczne sprzedawane
na targowiskach. Kara za nielegalną wycinkę takich drzewek może wynieść
nawet do kilku tysięcy złotych.

ZNALEZIONO ROWER. WŁAŚCICIELA
PROSIMY O KONTAKT Z POLICJĄ
Rower został znaleziony przez jednego z mieszkańców Zawiercia w zaroślach
przy ulicy Stanisława Staszica. Znaleziony pojazd nie figuruje w policyjnej
bazie rzeczy utraconych. Właściciela jednośladu prosimy o kontakt telefoniczny z dzielnicowym sierż.szt. Bartłomiejem Krzyżowskim tel. 32 67 38
267 lub tel. kom. 694 458 883. W tej sprawie można się także kontaktować
z dyżurnym zawierciańskiej komendy tel. 32 6738 255. Rower zostanie wydany
w przypadku okazania dokumentów zakupu.

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE ROWERZYSTKI
Przed godziną 22:00 w rejonie skrzyżowania ulicy Źródlanej ze Słoneczną
w Zawierciu doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń
policjantów wynika, że rowerzystka nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu
20-letniemu kierowcy volkswagena polo. W wyniku doznanych obrażeń 65-letnia kobieta poniosła śmierć na miejscu. Przeprowadzone przez policjantów
badanie wykazało, że kierujący osobówką był trzeźwy. Obecny na miejscu
prokurator zdecydował o zabezpieczeniu pojazdów do dalszych badań oraz
o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Dokładne okoliczności wypadku zostaną
wyjaśnione w postępowaniu prowadzonym przez zawierciańskich śledczych.
Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie przy dojeżdżaniu do
skrzyżowań i przejść dla pieszych. Ostrzegamy także pieszych i rowerzystów,
aby zachowali szczególną ostrożność przy wkraczaniu na jezdnię.

DO ARESZTU ZA ROZBÓJ W SKLEPIE
Nie Czekaj i Dołącz do Najlepszych!

REKLAMA W GAZECIE
 698 805 242

Do zdarzenia doszło w nocy 10 grudnia br. na ul. Daszyńskiego w Łazach.
Zamaskowany napastnik wszedł do sklepu i zaatakował sprzedawcę ciężkim
metalowym kluczem. Żądał wydania papierosów. Zdecydowana postawa
właściciela sklepu skłoniła go jednak do ucieczki.
Wieczorem tego samego dnia wtargnął na jedną z posesji w Łazach. Był pijany.
Awanturował się z właścicielem i groził, że porozbija stojące tam samochody.
W czasie zgłoszonej interwencji zachowywał się agresywnie. Ubliżał, groził,
a nawet uderzył interweniującego policjanta.
Śledczy bardzo szybko skojarzyli te dwa zdarzenia. Zatrzymany mężczyzna
po wytrzeźwieniu usłyszał kilka zarzutów. Sąd Rejonowy w Zawierciu zastosował wobec niego dwumiesięczny areszt. Teraz mieszkańcowi Łaz grozi do
12 lat więzienia.

ZDERZENIE CIĘŻARÓWEK W PORĘBIE
Do zderzenia ciężarówek doszło o 5.30 na łuku drogi krajowej nr 78 w Porębie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że naczepa ciężarowego
mercedesa, jadącego w kierunku Zawiercia uderzyła w kabinę nadjeżdżającej
z przeciwka ciężarówki. Rannego 50-letniego kierowcę scanii przewieziono
do szpitala. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Kilkadziesiąt
minut później, w czasie wykonywania czynności służbowych został potrącony
policjant. Potrąciła go 55-letnia kobieta kierująca oplem movano. Ranny
policjant i kierowca ciężarowej scanii pozostali w szpitalu pod opieką lekarzy.
Obywatel Słowacji kierujący mercedesem jest aktualnie przesłuchiwany.
Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Usuwanie uszkodzonych pojazdów
wypełnionych ciężkim ładunkiem trwało ponad 7 godzin.

POSZUKUJEMY SKRADZIONEJ AUTOLAWETY
Do kradzieży doszło na parkingu zewnętrznym autosalonu, bezpośrednio
przyległego do stacji benzynowej. Samochód był wyprodukowany w 2018
roku i przejechał około 100 km. Miał białą kabinę i grafitową tapicerkę.
Część najazdowa lawety pomalowana była na żółto. Pojazd wyposażony był
w wyciągarkę marki SuperWinch.
Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy, jak również miejsca
ukrycia skradzionego samochodu prosimy kierować pod nr tel: 32 67 38
255 lub 32 67 38 280. Informacje można także przekazać drogą elektroniczną
na adres: kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl lub za pomocą formularza
„Powiadom nas”. W każdym przypadku gwarantujemy anonimowość!

Firma GRUWAR

• USŁUGI TRANSPORTOWE
• USŁUGI AUTOLAWETĄ
• POMOC DROGOWA 24/H
tel. 694 656 022 • 698 134 400

• AUTOSZYBY
• WULKANIZACJA OPON
• MECHANIKA POJAZDOWA
tel. 883 555 937

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

ARESZT ZA KOLEJNY ROZBÓJ
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu
zatrzymali 29-letniego mieszkańca Zawiercia podejrzanego o rozbój. Do
zdarzenia doszło 4 grudnia po godz. 17.00 na ul. Mickiewicza w Zawierciu.
Napastnik przewrócił 58-letnią kobietę na ziemię i wyrwał jej z ręki torebkę.
Śledczy po kilkunastu godzinach namierzyli i zatrzymali sprawcę. Mężczyzna
trafił do aresztu. Wczoraj usłyszał zarzut. Wcześniej popełniał już podobne
przestępstwa. Na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

PRZEKAZALI OSZUSTOM PONAD 70 TYS ZŁOTYCH
Dwaj mieszkańcy Zawiercia zostali oszukani metodą „na wnuczka”. Na ich telefony stacjonarne zadzwoniła kobieta podszywająca się pod córkę.
Twierdziła, że jest w banku i pilnie potrzebuje większej ilości gotówki. W obu przypadkach pieniądze miał odebrać specjalnie wysłany pracownik
banku. Przestępcy działający metodą "na wnuczka” czy „na policjanta" wciąż oszukują starsze osoby. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią
oszczędności ich życia. Około 13.00 do 85-letniego mężczyzny zadzwoniła kobieta podszywająca się pod córkę. Potrzebowała 40 tys. złotych na
pilny wykup obligacji. Godzinę później podobny telefon odebrał 88-letni zawiercianin. Tym razem „fałszywa córka” musiała pilnie spłacić zaciągnięty wcześniej dług. Mężczyzna przygotował dla niej 30 tys. złotych i 2 tys. dolarów. W obu przypadkach oszustka mówiła, że nie może opuścić
placówki bankowej i że po odbiór pieniędzy wyśle pracownika banku. Niestety starsi mężczyźni dopiero po przekazaniu gotówki skontaktowali
się z swoimi prawdziwymi córkami.
Nie bądź obojętny i ostrzeż swoich krewnych przed oszustami. Powiedz swoim rodzicom, babci i dziadkowi, że są osoby, które mogą chcieć
wykorzystać ich życzliwość. Przekaż im jak mają się zachować, kiedy ktoś zadzwoni do nich z „pilną” prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy.

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

Informacje
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO
vv MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM
Reżyseria: Michał Kwieciński; Gatunek: Komedia; Produkcja: Polska
• 2018-12-20 18:00 - 2D (Oryginalny), • 2018-12-21 17:00 - 2D (Oryginalny), • 2018-12-22 17:00 - 2D (Oryginalny), • 2018-1223 17:00 - 2D (Oryginalny)
vv BOHEMIAN RHAPSODY
Reżyseria: Anthony McCarten; Gatunek: Biograficzny, Dramat, Muzyczny; Produkcja: USA, Wielka Brytania
• 2018-12-20 20:15 - 2D (Napisy pl), • 2018-12-21 19:15 - 2D (Napisy pl), • 2018-12-22 19:15 - 2D (Napisy pl), • 2018-12-23 19:15 2D (Napisy pl)
vv NARODZINY GWIAZDY
Reżyseria: Bradley Cooper; Gatunek: Dramat, Muzyczny; Produkcja: USA
• 2018-12-27 18:00 - 2D (Napisy pl), • 2018-12-28 18:00 - 2D (Napisy pl), • 2018-12-29 18:00 - 2D (Napisy pl), • 2018-12-30 18:00 2D (Napisy pl), 2019-01-02 18:00 - 2D (Napisy pl), 2019-01-03 18:00 - 2D (Napisy pl)

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

WYDARZENIA KULTURALNE

KONCERT NOWOROCZNY

Sięgając do wspaniałych tradycji Koncertów Noworocznych odbywających się w całej Europie,
Prezydent Miasta Zawiercie Łukasz Konarski zaprasza Państwa na KONCERT NOWOROCZNY
w Zawierciu. Będzie to już drugi Koncert Noworoczny organizowany przez Miejski Ośrodek
Kultury Centrum im A. Mickiewicza w Zawierciu.
1 stycznia 2019 r., o godz. 17:00 gośćmi Sali Widowiskowej MOK Centrum będą: Jurajska
Orkiestra Kameralna (założona przez muzyków nieistniejącego już Gliwickiego Teatru
Muzycznego), a także soliści - Agnieszka Ciupek, Agnieszka Łazarowicz, Katarzyna Plewniak
i Kamil Bień. Orkiestrę, podobnie jak w ubiegłym roku poprowadzi Leopold Stawarz, a przerwy
w muzyce słowem wypełni Anita Maszczyk.
W repertuarze koncertu znajdą się najpiękniejsze arie i duety kompozycji G.Bizeta, G.
Verdiego, J.Straussa, F. Lehara, R. Stolza.
Na zawierciańskiej estradzie zabrzmią melodie bliskie sercom nie tylko melomanów:
Habanera, Pokochaj mnie, Tłumy fraków, Twoim jest serce me…
Nie zabraknie także wirtuozwskich popisów w wykonaniu Jurajskiej Orkiestry Kameralnej.
Jeśli jeszcze nie wiedzą Państwo jak spędzić Noworoczny wieczór, to serdecznie polecamy
Zawierciański Koncert Noworoczny 2019. 			
•• www.mok.pl

ZAPRASZAMY NA
ŚLĄSKĄ AKCJĘ BEZPŁATNYCH
POMIARÓW OSTROŚCI WZROKU
obok Biedronki

TEL . 690 607 605

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" - Filia w Kromołowie
zaprasza na

SPOTKANIE Z KOLĘDĄ I PASTORAŁKĄ
W programie:
• Występy zespołów z "Pałacyku nad Wartą"
w Kromołowie: Super Nutki, Kromołowianie, Folky Band
• Występy zaproszonych zespołów folklorystycznych
z Karlina, Marciszowa, Łośnic i Bzowa

Pałacyk nad Wartą w Kromołowie • 4 stycznia 2019 - godz. 17:00
ZAPRASZAMY!

www.MEBLEbenek.pl

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

DYŻURY APTEK
DZIEŃ

ADRES

TELEFON

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.

Wydawca:

Humana Anna Mucha
www.gwarek-zawiercianski.pl

Biuro czynne:

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

Anna Mucha

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

Druk:

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

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

• Zabiegi również w sedacji wziewnej
(podtlenek azotu tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

"Gwarek Zawierciański" jest kolportowany w miejscowościach:
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice •
• Fugasówka • Irządze • Kiełkowice • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy •
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba •
• Pradło • Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń • Sokolniki •
• Szypowice • Turza • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych
na terenie powiatu zawierciańskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest
własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

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
DO KAŻDEGO BADANIA
TECHNICZNEGO
ATRAKCYJNE GRATISY !

732 878 697
Antyczny Zakątek

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

Cen
już o y
89,9 d
0 zł*

• Rozliczenia roczne szybko, tanio i solidnie!

Odwiedź to miejsce jeśli kochasz podróżować w czasie!

ul. Zawierciańska 4, 32-310 Klucze

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 900 do 1700

* dla każdego klienta prezent

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

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku
życzymy wszystkim naszym klientom
nieprzemijającego szczęścia, wielkiej miłości
oraz wytrwałości w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom.

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

* Cena zależna od ilości dokumentów.

Rok zał. 2000

tel. 32 646 62 84

