
Obszar gmin, miast i wsi: Biskupice, Chruszczobród, Ciągowice, Dzibice, Dzwono-Sierbowice, Dzwonowice, Fugasówka, Grabiec, IRZĄDZE, Kiełkowice, Kleszczowa, Kostkowice, KROCZYCE,  
Lgota Murowana, ŁAZY, Niegowonice, OGRODZIENIEC, Parkoszowice, PILICA, Podlesice, Podzamcze, PORĘBA, Pradła, Rokitno Szlacheckie, Rudniki, Siedliszowice, Sierbowice, Smoleń, Sokolniki, 
SZCZEKOCINY, Szypowice, Turza, Udórz, Wierbka, WŁODOWICE, Zawada Pilicka, ZAWIERCIE, Zarzecze, Złożeniec, ŻARNOWIEC.

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

TURBO-DIESEL-SERVIS 
NAPRAWA I REGENERACJA:
• TURBOSPRĘŻAREK • WTRYSKIWACZY • POMP PLD 
• POMP WTRYSKOWYCH • POMPO-WTRYSKIWACZY
• CZYSZCZENIE FILTRÓW DPF/FAP 

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

• MECHANIKA
• ZBIEŻNOŚĆ I GEOMETRIA
• DIAGNOSTYKA
• WULKANIZACJA
• TŁUMIKI-SPAWANIE
• SZCZELNOŚĆ KLIMATYZACJI
• OBSŁUGA KLIMATYZACJI
• SPAWANIE ALUMINIUM
• SZKIEŁKOWANIE

tel. 669 502 000
inż. ŁUKASZ JANECZEK

42-400 ZAWIERCIE , ul. Łośnicka 12

ZAPRASZAMY
PN - PT: 8.00 - 16.00

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

• OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica
Tel.: 502 439 059 www.ogrodzeniaarmet.pl

DACHY PRODUCENT
• BLACHY TRAPEZOWE

• BLACHODACHÓWKI

• OBRÓBKI DEKARSKIE

• RYNNY

• AKCESORIA

• TRAPEZOWANIE BLACH

• OBMIARY DACHÓW

• WŁASNY TRANSPORT

kom. 577-911-775
kom. 506-911-986
PokryciaDachoweSosnowski

Grabiec 27
42-445 Szczekociny
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BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM I DOMÓW:
ALARMY • KAMERY • ANTENY • WIDEODOMOFONY

SYSTEMY INTELIGENTNYCH DOMÓW
BEZPŁATNY: PROJEKT • WYCENA • DORADZTWO

DBAMY O WASZE
BEZPIECZEŃSTWO

OD 23 LAT!!!

Wesołych Świąt!

tel: 733 749 921

Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 106

optyk.ogrodzieniec
polub nas na

ZZddrroowwyycchh ii rraaddoossnnyycchh
ŚŚwwiiąątt BBoożżeeggoo NNaarrooddzzeenniiaa

oorraazz sszzcczzęęśślliiwweeggoo NNoowweeggoo RRookkuu!!

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zadbaj o to,
co posiadasz
Dla nas nie jest ważne, co masz,
ale jak ważne jest to dla Ciebie.
Pomożemy Ci zadbać o samochód,
dom, podróż, firmę oraz inne ważne
dla Ciebie rzeczy.

Umów się z agentemPZU

Ewelina Dubińska
ul. Piłsudskiego 113, 42-400 Zawiercie
tel. 727 501 724
edubinska@agentpzu.pl
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PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE
Około 50 członków Koła Polskiego Związku Niewidomych w Zawierciu 
spotkało się podczas uroczystej wigilii w Restauracji „U Taty”. Nie zabrakło 
serdecznych życzeń. Święta Bożego Narodzenia to doskonała okazja do 
tego, by spotkać się nie tylko z rodziną, ale i przyjaciółmi.
- Boże Narodzenie to szczególny 
czas przepełniony życzliwością 
i spokojem. Cieszę się, że możemy 
razem przeżywać radość z nadcho-
dzących świąt – mówi Prezes Koła 
PZN Grażyna Wójcik.
W tym roku wigilia została po-
łączona ze spotkaniem autorskim 
z Agatą Kokowską, która napisała 
książkę „Życie po wypadku”. To 
jej debiut literacki. W książce 
opisuje swoją historię. Wypadek, 
który skutkował poważnymi na-
stępstwami, nigdy jej nie złamał. 
Utalentowana autorka zajmuje się 
także tworzeniem prac plastycz-
nych. Z książki płynie ważne 
i cenne przesłanie, które trzeba 
zapamiętać. W każdej sytuacji, 

w jakiej się znajdujemy, istnieje 
głęboki sens walki o siebie.
S p o t k a n i e  p o p r o w a d z i ł a 
K i e r o w n i c z k a  C e n t r u m 
Organizacji Pozarządow ych 

w Zawierc iu Iwona Wik l ik . 
Gratulacje autorce przekazał 
między innymi Prezydent Miasta 
Łukasz Konarski.

SPOTKANIE WIGILIJNE AMAZONEK
W Klubie Novum odbyło się spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Amazonek 
i Osób z Problemami Onkologicznymi. Zawierciańskie „Amazonki” działają 
już 18 lat. Są jedną z pierwszych organizacji pozarządowych, które powsta-
ły na terenie powiatu zawierciańskiego.
Zadaniem stowarzyszenia jest 
przeciwdziałanie izolacji i osamot-
nieniu chorych, ale również wspie-
ranie i szerzenie informacji o róż-
nych sposobach leczenia chorób 
nowotworowych. Wszystkich gości 
przywitała Prezes Stowarzyszenia 
Czesława Cierpińska. Nie zabrakło 
wyjątkowego rodzinnego i świą-
tecznego klimatu. Serdeczne ży-
czenia zebranym przekazał między 
innymi Prezydent Miasta Łukasz 
Konarski.

HURT - DETAL

Zawiercie, ul. Widok 1 tel. 510 115 055, 501 278 135, 505 252 936

pon. - pt. 9.00 - 17.00, sob. 9.00 - 13.00

Kolormax Zawiercie- sprawdź aktualne promocje!

FARBY / LAKIERY
PODKŁADY / EMULSJE

SILIKONY / SPRAYE

AKCESORIA
LAKIERNICZE I MALARSKIE

KOSMETYKA SAMOCHODOWA

- BOLL
- NOVOL
- Spectral
- Farecla
- Sonax
- Gold Car
- Troton
- Perfect
- Plak
- K2
- Formula 1
- Menzerna
- 3M
- Senso
- Nielsen
- Italko
- APP
- Motip

- Śnieżka
- Cynkal
- Dulux
- Nobiles
- Dekoral
- Altax
- Jedynka
- Tajonit
- Bielinka
- Pilmas
- Dimer
- Bakrylex
- Blue Dolphin
- Drewnochron
- Farbowap
- Vidaron
- Renoskór
- QMar

POCZTA KWIATOWA
Zamów kwiaty z dowozem

tel.: 504 853 998

Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 4/11
tel. 504 853 998

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek od 800 do 1900

Sobota od 800 do 1800 • Niedziela od 900 do 1500

Życzymy Państwu radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku!

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Kwiaciarnia Renata Pasierb

tel. 730 667 776 • 884 780 888

Centrum Urody

PODOLOG
Z DOJAZDEM DO KLIENTA

Rozwiążemy wszystkie
problemy z Twoimi stopami

i paznokciami.
BEZBOLEŚNIE

Informacje
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Wbito pierwszą łopatę pod 
najdroższą inwestycję w mieście

Rozpoczęto prace nad rozbudową i modernizacją porębskiej oczysz-
czalni ścieków. Wartość tej inwestycji opiewa na ponad 9 milionów 
złotych, co czyni ją jedną z najdroższych w historii Poręby.
Władze miasta nie ukrywają: - To 
bardzo ważna inwestycja! - . Jej efek-
tem będzie nowoczesna, ekologiczna 
i praktycznie bezobsługowa oczysz-
czalnia ścieków komunalnych, która 
- zgodnie z badaniami - da jakość 
ścieku oczyszczonego porównywalną 
z pierwszą klasą czystości wód pły-
nących, czyli na przykład z górskim 
potokiem.

- Właśnie wbita została pierwsza 
symboliczna łopata. Oznacza to 
fizyczne rozpoczęcie realizacji pro-
jektu - mówi Mariusz Grabarczyk, 
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. 
Tłumaczy, że inwestycja polega 
na przebudowie istniejącej oczysz-
czalni. - Przebudowana zostanie 
w technologii MBR (ang. Membrane 
Biological Reactor), czyli najlepszej 
możliwej technologii oczyszczania 
ścieków. Dzięki temu istnieć będzie 
możliwość ponownego wykorzysta-
nia ścieku oczyszczonego, po dezyn-

fekcji lampą UV, do 
celów takich jak 
utrzymanie czysto-
ści czy nawadnia-
nie, co prowadzi 
do oszczędności 
cennych zasobów 
wodnych.

- Nasza porębska oczyszczalnia 
ścieków po gruntownej przebudowie 
będzie nie tylko niezwykle ekolo-
giczna, będzie też sterowana w pełni 
automatycznie, bez konieczności 
stałej obecności personelu. Dozór 
będzie miał charakter zdalny po-
przez dowolne urządzenie posiada-
jące dostęp do Internetu - podkreśla 
Mariusz Grabarczyk.

Całkowita wartość tej inwestycji wy-
nosi 9 134 545,28 zł. Warto podkre-
ślić, że porębski MPWiK zdobyła na 
nią dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju regionalnego 
w kwocie nieco ponad 6,3 mln zł, 

oraz dofinansowanie z budżetu pań-
stwa z Kontraktu Terytorialnego, 
które wynosi niemal 743 tys zł.

Zadanie będzie wykonywane w ra-
mach realizacji projektu dofinanso-
wanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, oś priorytetowa 
V Ochrona środowiska i efektywne 
wykorzystanie zasobów, działanie 
5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, 
poddziałanie 5.1.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa - ZIT i Konkursu nr 
RPSL.05.01.01- IŻ.01-24-329/19.

DOŻYNKOWA JUŻ GOTOWA
Zakończyła się już przebudowa ulicy Dożynkowej. 
Całość inwestycji została sfinansowana z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotychczas 
gruntowa część drogi zyskała nową asfaltową 
nawierzchnię. Dzięki temu ułatwiony został dojazd 
do ul. Filaretów.
Powstał także nowy chodnik, krawężniki i kanali-
zacja teletechniczna. Rozbudowano też odwod-
nienie drogi. Inwestycję wykonała firma PJ BUD-
-REM z Zawiercia. Koszt to około 370 tys. zł.

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 28 • tel. 886 886 280

Polerowanie i wielostopniowa
korekta lakieru
Glinkowanie (pozbywanie się 
drobin smoły i asfaltu z lakieru)
Pranie tapicerki
Profesjonalne nakładanie wosków i politur
Powłoki ceramiczne, kwarcowe i polimerowe
Polerowanie kloszy lamp
Szykowanie aut na sprzedaż, 
zloty, targi i inne eventy
Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej
Ozonowanie (pozbywanie sie przykrych zapachów)

O
F

E
R

T
A

INTERNETOWA GIEŁDA
części w Twojej kieszeni • Sprzedawaj i Kupuj
KROK 1
DODAJ OGŁOSZENIE I OPISZ
W FORMULARZU,
CZEGO SZUKASZ

KROK 2
TWOJE OGŁOSZENIE TRAFI
DO WIELU SPRZEDAWCÓW.
TERAZ WYSTARCZY
POCZEKAĆ NA OFERTY

KROK 3
WYBIERZ
NAJLEPSZĄ
DLA SIEBIE
OFERTĘ!
NIE TYLKO
TANIO, ALE TEŻ
BLISKO I SZYBKO

KROK 4
SKONTAKTUJ SIĘ
ZE SPRZEDAWCĄ
I SFINALIZUJ
TRANSAKCJĘ

WWW.MOTOSZROCIK.PL

JAK TO DZIAŁA?
ZOBACZ JAK HANDLOWAĆ NA NASZEJ GIEŁDZIE

WWEESSOOŁŁYYCCHH ŚŚWWIIĄĄTT!!

Informacje
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MYJNIA
BEZDOTYKOWA

PROGRAMY MYJNI:
• felgi/owady
• mycie pianą
• turbo szczotka / turbo piana (kolorowa)
• spłukiwanie
• woskowanie
• nabłyszczanie

PONADTO:
• odkurzacz dwustanowiskowy
• rozmieniarka
• płatność kartą lub gotówką
• możliwość wystawienia FV
• sprzedaż żetonów

ul. Filaretów 4, 42-400 Zawiercie / Kromołów
604 089 819 • 784 088 784

C

ZY
NNE

CAŁĄ DO

B
Ę24h

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.

Pobieramy wymaz w domu pacjenta Wynik w ciągu 24h
Testy robione przez akredytowane laboratorium

� �
�

MASZ OBJAWY CHOROBY?
Chcesz wiedzieć czy chorujesz na koronawirusa?

ZRÓB TEST PCR!

Zadzwoń: 513 130 787

DYŻURY APTEK - ZAWIERCIE

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.

DATA ADRES TELEFON
22.12 Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

23.12 Apteka Panaceum ul. Nowowierzbowa 10 32 672 11 54

24.12 Wigilia Apteka Plus ul. Polska 46B 32 671 28 19

25.12  
Boże Narodzenie Apteka Sikora ul. Sądowa 10 32 670 22 22

26.12 
II Dzień Bożego Narodzenia Apteka Dbam o Zdrowie ul. Piłsudskiego 16 800 110 110

27 - 28.12 Apteka Dbam o Zdrowie ul. Sikorskiego 21A/2/4 800 110 110

29 - 30.12 Apteka Rodzinna ul. Powstańców Śląskich 15 32 646 62 35

31.12 Apteka Cefarm 36,6 ul. Bohaterów Westerplatte 33 32 670 01 61

Firma "DEKO" z 20-letnim doświadczeniem,
mieszcząca się w Bukownie przy ul. Kolejowej 37,

zatrudni na atrakcyjnych warunkach :

Kierowców C+E
w ruchu międzynarodowym

Kierunek Niemcy i Kraje Beneluksu, na plandeki
"firanki" (wyjazdy tygodniowe - weekendy wolne)

Mechanika
Samochody ciężarowe i maszyny budowlane.

PRACA !

CV prosimy kierować
na adres email:

lukaszbialas80@wp.pl

Więcej informacji
pod nr tel.:

606-254-375

Reklama
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SPRZĘT • OBUWIE • ODZIEŻ
SPORT TURYSTYKA REKREACJA FITNESS WĘDKARSTWO

PROFESJONALNY SERWIS
NARCIARSKI i ROWEROWY

-

Zawiercie, ul. Brata Alberta 11 • tel.: 32 670 01 30
poniedziałek - sobota 900 - 1800 niedziele handlowe 900 - 1700

www.sengam.pl

Naszym obecnym
i tym przyszłym klientom
życzymy pełnych ciepła,

spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności
i sukcesów w 2022 roku

Zdrowych spokojnych

i pełnych rodzinnego ciepła

świąt Narodzenia Pańskiego.

Odpoczynku od codziennego zabiegania

oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

oraz spełnienia w życiu osobistym

i zawodowym

życzy

Sklep Medyczny MEDYK

Magia świąt dawniej i dziś
Czas Bożego Narodzenia ma swoją wyjątkową, ukrytą symbolikę. I choć współcześnie staramy się łączyć tradycję z nowocze-
snością, szanując piękne zwyczaje przodków, jesteśmy bardzo otwarci na nowe elementy, wzbogacające ten magiczny czas.
Po czym rozpoznać święta Bożego Narodzenia? Przede wszystkim po zapachu! 
W wigilię i święta po całym domu roznosi się zapach drożdżowych ciast, 
cytrusów, korzennych przypraw, czy maślano-mlecznych makówek. Dzięki 
nim wracamy myślami do rodzinnych spotkań sprzed lat. I dlatego tak zależy 
nam, by każdego roku ta tradycja była kontynuowana.

Czym pachną święta?

Przed laty na świątecznym stole królowały żur grzybowy lub barszcz oraz 
śledzie, podawane na przeróżne sposoby – w śmietanie, oleju, lub maryno-
wane, a także inne ryby, przyrządzane z aromatycznymi przyprawami. Nie 
mogło zabraknąć także grochu z kapustą, ciast drożdżowych z orzechami 
oraz kompotu z suszu.
Dziś w wielu domach, w czasie wieczerzy wigilijnej, króluje aromat karpia 
smażonego na klarowanym maśle oraz maku gotowanego w tłustym mleku, 
który jest nieodłącznym składnikiem m.in. „makówek”. Dla sporej części 
z nas, pierwszym świątecznym, aromatycznym wspomnieniem z rodzin-
nego domu, jest zapach makowca na cieście krucho-drożdżowym, którego 
przepis zamieszczamy pod artykułem. Ci, którzy nie wyobrażają sobie, by 
tego wypieku mogło zabraknąć na świątecznym stole, zwracają uwagę na 
jakość każdego poszczególnego składnika. – O ile nie każdy ma dostęp do 
jaj „prosto ze wsi”, o tyle dobrej jakości masło – które zdecydowanie wpływa 
na walory smakowe ciasta - możemy dziś kupić w każdym sklepie. - zauważa 
Ewa Polińska z MSM Mońki. 

Choinka – nieodłączny atrybut świąt

Najważniejszym symbolem świąt jest choinka. Intensywny zapach świerku 
lub jodły pobudza, orzeźwia i pozwala się zrelaksować. Wiecznie zielone 
drzewa są symbolem trwałości i odporności na przemijanie. Kiedyś choinki 
przystrajane były dopiero w dzień wigilii Bożego Narodzenia. Na gałązkach 
wieszane były orzechy, owoce lub korzenne pierniczki. Ubieranie choinki to 
jedna z najpiękniejszych tradycji świątecznych. Gwiazda, umieszczana na 
wierzchołku drzewka, symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, którą podążali Trzej 
Królowie. Czerwone i złote ozdoby symbolizują bogactwo i mają przyciągać 
urodzaj w kolejnym roku.

Jaka wigilia, taki cały rok!

Wigilia oznacza czuwanie. Dawniej wierzono, że to czas magiczny, dla-
tego należało wystrzegać się wtedy wszelkich złych uczynków. Wieczerza 
wigilijna stanowiła dar dla żywych i duchów, którzy mogli nawiedzać 
domostwa pod postacią zwierząt lub zbłąkanych wędrowców. Przy siadaniu 
do stołu należało najpierw dmuchnąć w stołek, aby przypadkowo nie usiąść 
na „niewidzialnym” gościu.

Dobór produktów, wykorzystywanych przy wigilijnych potrawach, nie był 
przypadkowy. Na stole od zawsze gościły tzw. „dary ziemi”: zboża, strączki, 
orzechy, grzyby czy warzywa korzeniowe, które w tradycji ludowej stanowiły 
także rekwizyty różnych obrzędów zadusznych. - Ich nieodłącznym towarzy-
szem był najlepszej jakości nabiał – tłuste mleko i masło dodawane były zarówno 
do wypieków, jak i gotowanego maku. – wylicza Ewa Polińska z MSM Mońki.
Jedną z ciekawszych świątecznych tradycji jest umieszczanie sianka pod ob-
rusem. Gospodarz zapewnia sobie w ten sposób pomyślność na kolejny rok. 
Pozostali goście wykorzystują je do różnego rodzaju wróżb. Dawniej wierzono, 
że osoba, która wyciągnęła spod obrusu zielone źdźbło, będzie cieszyła się do-
brym zdrowiem, a ten kto wylosował źdźbło z kłosem, będzie żył w dostatku.

Grudzień – czas oczekiwania

Dla dzieci, czas przygotowań do świąt i oczekiwania na pierwszą wigilijną 
gwiazdkę, to czas wyjątkowy. Piękną, choć stosunkowo nową tradycją w pol-
skich domach, są kalendarze adwentowe, które umilają czas oczekiwania na 
pierwszy dzień świąt. Każdego dnia odsłania się jedno okienko, za którym 
czeka drobna niespodzianka – słodycz, ozdoba lub symboliczny prezent.
Wieczerza wigilijna składała się przed laty z nieparzystej, czyli szczęśliwej 
liczby dań – w biedniejszych domach z trzech, a w bogatszych z dziewięciu 
posiłków. Dziś rządzi zasada 12 posiłków, upamiętniających liczbę apostołów. 
Jeżeli chodzi o gości przy stole, od dawna panuje przesąd, że nieparzysta liczba 
biesiadników oznacza dla jednego z nich nieszczęście. Niemniej w wigilię 
nikomu nie odmawiano gościny, stąd popularne do dziś zostawianie jednego 
pustego miejsca przy stole dla zbłąkanego wędrowca.
Jedną z ciekawszych tradycji, które przyjęły się także w Polsce, są przedświą-
teczne kiermasze i jarmarki, podczas których można zaopatrzyć się nie tylko 
w specjały, którymi będziemy częstować naszych gości podczas wigilii, ale 
także oryginalne podarunki dla najbliższych. 

Tradycyjny makowiec

Ciasto krucho-drożdżowe:
• 40-50 dag mąki pszennej,
• 15 dag masła MSM Mońki,
• 5 dag drożdży,
• 3 łyżki kwaśnej śmietany,
• 2 czubate łyżki cukru pudru,
• 2 całe jaja + jedno żółtko,
• szczypta soli.

Nadzienie:

• gotowa masa lub samodzielnie przygotowana 
od podstaw z suchego maku.

Polewa:

• lukier z cukru pudru i soku z cytryny.
Wykonanie:

Do misy przesiewamy mąkę i stopniowo dodajemy roztopione i schłodzone 
masło. Dodajemy jajka, cukier, sól i drożdże rozrobione w trzech łyżkach 
śmietany. Ciasto mieszamy do uzyskania jednolitej masy i rozwałkowujemy 
na kształt prostokąta. Na rozwałkowane ciasto nakładamy masę makową i za-
wijamy w rulon, pamiętając by dokładnie zlepić obydwa końce. Przekładamy 
do for-my wysmarowanej masłem i odkładamy na godzinę do wyrośnięcia. 
Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 45-50 minut. Schłodzone ciasto 
lukrujemy z góry.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych w gronie najbliższych,
odpoczynku od codziennych trosk 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy

Informacje
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SYN_OPTYK500 200 941 Zawiercie

CENY
JUŻ OD 10 zł/m2

KRZYŻÓWKA
Poziomo:

1. Kłująca część cyrkla

4. Przypinany kawalerowi

7. Kasowy film

8. Prosta gra w karty

9. Linia okalająca bryłę

10. Np. asonans

11. Uchodzi do Wisły w Modlinie

12. Kwiat organizacji

13. Filmowy zalotnik

16. Np. trójdźwięk

20. Brak wrażliwości na cierpienia innych

21. Ma skromne wymagania

22. Foksal w Warszawie

23. Płyta marmuru

Pionowo:

1. Na ramię broń!

2. Internistka

3. Pd. sąsiad Węgra

4. Niska kanapa z oparciem

5. Dobrowolne ofiarowywanie swojej krwi

6. Pochodzenie, geneza

14. Mistrzostwa świata w futbolu

15. Np. Martin Schmitt

17. Wgłębiony ślad kół auta

18. Solowy koncert piosenkarza

19. Ptak na czereśni

Litery na zielonychpolach
czytane odgóry dodołu utworzą hasło.

Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w
poniedziałek (27.12. br.) między 9.00 a 9.30 do redakcji
Gwarka Zawierciańskiego pod numer tel.: 510 190 038

i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Wypełnij diagramw taki sposób, aby w każdymwierszu,
w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych
kwadratów 3x3 znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.

NAGRODY:
Sarah Hilary

„NIE MA INNEJ CIEMNOŚCI”
Aleksandra Marinina

„ŚMIERĆ NADESZŁAWCZORAJ”
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DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, domok. 200m kw,
III kondygnacje, z niezależnymiwejściami,

stan surowo zamknięty, położony
w atrakcyjnymmiejscuwChechle z szeroką

44 a budowlaną działką oraz 62 a roli.
Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom180mkw II kondygnacje,
podpiwniczony, z garażem, do

zamieszkania, położony na 6 a. działce,
przygotowany pod prowadzenie

działalności gospodarczej, gm. Bolesław.
Cena:395 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka 35 a z czego 10,6, a to działka budowlana,
pozostały 25 a fragment to las. Działka ma kształt
zbliżony do prostokąta, dojazd drogą asfaltową,

z dostępem do mediów: gaz, prąd, woda, położona
w spokojnym miejscu w miejscowości Ryczówek.

Cena: 135 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 139 aw całości teren obiektów
produkcyjnych, składów imagazynów. Bezpośrednio

przy drodze wojewódzkiej nr 790
z dostępem domediów: prąd, woda,

telekomunikacja, w kształcie kwadratu, położona w
gminie Łazy.

Cena: 389 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka25a, z czegoczęśćbudowlanaok.15a,pozostały
fragmentRola,możliwośćzabudowydwomadomamiz
dostępemdodrogi asfaltowej, pierwsza linia zabudowy,
media: gaz, prąd,woda, kanalizacja, położonawdobrze

skomunikowanymmiejscuwUjkowieNowymgminaBolesław.
Cena: 239 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok. 280mkw, II kondygnacje,
podpiwniczony, dowykończenia,
położony na 7,8 arowejwpełni
ogrodzonej działcewwillowej

dzielnicywOgrodzieńcu
Cena: 364 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom 120 m kw II kondygnacje,
plus stodoła oraz murowane
pomieszczenie gospodarcze,

położony na prostokątnej 5,6 a. działce,
w ścisłym centrum Ogrodzieńca.

Cena: 289 tys. PLN

• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Wykonujemy sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem
nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu

• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali płatnych i
bezpłatnych

Dla naszych Klientów oferujemy darmową publikację ogłoszeń w gazetach "Gwarek" ukazujących się
na terenie całego powiatu zawierciańskiego „Gwarek Zawierciański” oraz na terenie całego powiatu
olkuskiego „Gwarek Olkuski”, a także wybranych ofert na łamach „Gwarka Małopolskiego”.

WESOŁYCHŚWIĄT!

Ceny nieruchomości rosną, a popyt nie słabnie. W 2022 roku nie będzie inaczej
Rok 2022 nie przyniesie dużych zmian na rynku nieruchomości, chociaż wielu liczyło na to, że pandemia spowoduje 
spadek cen. Jest wręcz odwrotnie. Ludzie w dalszym ciągu będą chętnie inwestować, popyt na mieszkania i domy 
nie osłabnie, a ceny wciąż będą rosły.
W 2022 roku najprawdopodobniej nie zmieni się wiele względem 
tego, co widzimy już dzisiaj. Z danych NBP wynika, że mieszkania 
na rynku pierwotnym podrożały o ponad 2%, a na rynku wtórnym 
aż o 5,2%. Wszystko to w przeciągu ostatniego kwartału i wiele 
wskazuje na to, że podwyżki cen będą jeszcze większe.

Rok inwestycji
Podsumowując 2021 rok, nieruchomości cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Nie brakowało chętnych na zakup mieszkań 
i domów, poprawiła się również sytuacja na rynku wynajmu, 
który przez pewien okres mocno cierpiał ze względu na pande-
mię. W wielu przypadkach inwestycje były podyktowane chęcią 
ochrony kapitału. - Główny Urząd Statystyczny podaje, że obecnie 
inflacja jest na poziomie 6,8%. Jednak każdy z nas, konsumentów, 
obserwuje, że ten wzrost jest znacznie większy, a ceny zdecydowa-
nie poszły w górę. Inwestycja w nieruchomości to dla wielu osób 
jeden z najlepszych sposobów na ochronę własnego kapitału, stąd 
też obserwujemy duże zainteresowanie domami i mieszkaniami. - 
komentuje Marcin Kuryło, ekspert Horyzontu Inwestycji. 
Duża inflacja to nie jedyny powód, dla którego tak wielu ludzi 
zainteresowało się nieruchomościami. Przejście na zdalny tryb 
pracy, niskie oprocentowanie na kredycie hipotecznym i zatwier-
dzony przez sejm Nowy Ład realnie wpływają na obecną sytuację 
na rynku nieruchomości. 

Własny ogród w cenie
Home off ice zmienił bardzo wiele w postrzeganiu Polaków. 
Pracownicy zdalni zdają sobie sprawę, że zamknięcie w mieszkaniu 
o niewielkim metrażu, w otoczeniu hałasu i zgiełku dobiegającego 
z zewnątrz, nie sprzyja produktywnej pracy. Firmy z kolei nie chcą 
rezygnować z home office’u i najprawdopodobniej część z nich po-
zostanie przy zdalnym trybie pracy nawet wtedy, kiedy pandemia 
koronawirusa odejdzie w zapomnienie. - Wiele osób próbuje uciec 
z dala od miasta właśnie ze względu na pracę zdalną. Szukają ciszy 
i spokoju, stąd też duże zainteresowanie zakupem domku z ka-
wałkiem ogródka, aby w dowolnej chwili móc wyjść na zewnątrz 
i zaczerpnąć świeżego powietrza. Balkon jest jedynie połowicznym 
rozwiązaniem problemu i nie gwarantuje tak dużej prywatności 
jak ogródek. - informuje Marcin Kuryło. - Każdy, kto ma na tyle 

dobrze płatną pracę, że stać go 
na spłacenie kredytu, decyduje 
się właśnie na taki zakup i ucieka 
poza miasto. Widać duże zain-
teresowanie różnego rodzaju 
projektami dewelopersk imi. 
Większość z nich sprzedaje się 
na etapie tzw. dziury w ziemi. 
Kiedy tylko deweloper ogłosi, że 
będzie miał domy na sprzedaż, 
to natychmiastowo pojawiają się 
chętni, którzy są skłonni podpi-
sać umowę. Nawet kiedy nie ma 
wylanych jeszcze fundamentów. 
- dodaje ekspert. 

Trendy na 2022 rok
Wszystko wskazuje na to, że nad-
chodzący rok będzie rokiem dynamicznego rozwoju szczególnie 
w sektorze domków jednorodzinnych. Dużym powodzeniem będą 
cieszyły się domki zarówno w zabudowie szeregowej, jak i bliź-
niaki. Jak tłumaczy Marcin Kuryło z Horyzontu Inwestycji – Jest 
wysoce prawdopodobne, że będzie rozwijał się trend na większe 
domu z dużą działką. Chodzi tu przede wszystkim o samodzielne 
domy jednorodzinne, niekoniecznie w zabudowach szeregowych. 
Nabywcy będą szukali coraz większych przestrzeni. Nie będą do-
brze sprzedawały się domy z ogrodem o powierzchni 30 czy 50 
metrów kwadratowych. Już teraz znamy wiele takich przypadków, 
w których ludzie pytali o domki z większą działką, a nieruchomości 
z niewielkim ogrodem sprzedawały się znacznie wolnej. Jeśli ktoś 
kupuje domek o metrażu 80 czy 100 metrów kwadratowych, często 
decyduje się na niego przez wzgląd na skromniejszy budżet. Takie 
osoby są w stanie zaakceptować mniejsze ogrody, bo to w dalszym 
ciągu większy komfort niż mieszkanie w bloku. 
Na podstawie obecnej sytuacji i preferencji nabywców łatwo wy-
wnioskować, że to co obserwujemy dzisiaj, najprawdopodobniej 
nasili się w przyszłym roku. Domy z dostępem do własnego ogródka 
będą cieszyły się coraz większym powodzeniem. 

Co z wynajmem?

Rynek wynajmu przeżywał trudny moment, ale sytuacja zaczęła się 
stabilizować z końcem lipca bieżącego roku. Prognozy ekspertów 
na 2022 są w przeważającej części pozytywne. W dalszym ciągu 
spore grono osób nie chce, a często nie może, kupić nieruchomości 
na własność.
- Jeśli chodzi o wynajem, to ten trend zawsze był i w najbliższym 
czasie nie zaniknie. Jestem przekonany, że rynek cały czas będzie 
rozwijał się w tym kierunku. Mieszkanie na wynajem będzie dla 
osób, które nie chcą wiązać się z danym miastem albo nie stać ich 
na zakup własnej nieruchomości. Z kolei ci, którzy mają odpo-
wiedni kapitał, będą kierować się w stronę domów zlokalizowanych 
poza miastem. Stąd też widać znaczne wzrosty cen działek i jest 
to ten segment rynku nieruchomości, który jest dzisiaj najlepszym 
miejscem na inwestycje. - reasumuje Marcin Kuryło.



10

Z 4 PROMILAMI ZA KIEROWNICĄ. ZAREAGOWAŁ INNY KIEROWCA
Dnia 20.12.br. po godzinie 14:00 policjanci z zawierciańskiej drogów-
ki otrzymali informację o ujęciu nietrzeźwej kierującej na terenie gminy 
Włodowice. Zdarzenie zgłosił inny kierowca, który widząc tor jazdy po-
ruszającego się przed nim citroena, podejrzewał, że kierująca nim osoba 
może być pijana. Samochód jechał od krawędzi do krawędzi pasa. 
Zgłaszający wyprzedził citroena i uniemożliwił siedzącej za kierowni-
cą kobiecie dalszą jazdę. Kierująca próbowała przekonać mężczyznę, że 
jest trzeźwa, jednak ten postanowił zgłosić całą sytuację. Przeprowadzone przez mundurowych badanie sta-
nu trzeźwości 48-latki wykazało 4 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. 
Dzięki reakcji 30-latka nie doszło do tragedii na drodze.

KTO ROZPOZNA SPRAWCĘ KRADZIEŻY?
Poszukiwany mężczyzna w listopadzie br. z jednego ze sklepów ze skle-
pów budowlanych w Zawierciu dokonał kradzieży zestawu akumulatoro-
wego. 
Wartość skradzionego towaru to prawie 1400 złotych. Sprawca kradzieży 
ubrany był w charakterystyczną czarno zieloną kurtkę, ciemne spodnie 
i beżowe, zimowe obuwie oraz czarną czapkę. Mężczyzna miał ze sobą 
czarny plecak. Każdy, kto go rozpoznaje, proszony jest o pilny kontakt pod 
numer telefonu 47 85 352 55. Gwarantujemy anonimowość!

CHCIAŁ WŁAMAĆ SIĘ DO SKLEPU. ZOSTAŁ ZATRZYMANY
Dnia 13.12.br. we wczesnych rannych godzinach policjanci otrzymali in-
formację o próbie włamania się do jednego z lokali handlowych przy ulicy 
Wojska Polskiego w Porębie. W trakcie dojazdu do wskazanego miejsca 
patrol zauważył mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął uciekać. Po-
licjanci podczas pieszego pościgu widzieli, jak uciekinier odrzuca trzyma-
ny dotychczas w dłoni łom. 
Chwilę później mężczyzna został zatrzymany. Mundurowi potwierdzili, że 
usiłował się włamać do jednego z lokali. W pobliżu znaleźli należący do 
zatrzymanego plecak z narzędziami. Mężczyzna był dobrze przygotowany 
do swojej „roboty”. Jak się okazało 37-letni mieszkaniec sąsiedniego powiatu miał już na swoim sumieniu wła-
mania, za które był już karany, a teraz działał w warunkach multirecydywy. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut, 
do którego się przyznał. Dziś prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Za popełnione przestępstwo 
grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

OSZUŚCI WCIĄŻ ATAKUJĄ! UWAŻAJCIE NA PRZESYŁANE LINKI!
Od początku grudnia br. zawierciańscy policjanci przyjęli 12 zgłoszeń do-
tyczących oszustw. Większość z nich związana była ze sprzedażą na ser-
wisach ogłoszeniowych. Sprzedający otrzymał od kupującego SMS-a, e-
-mail lub wiadomość wysłaną za pomocą komunikatora. Następnie oszust 
deklarował chęć natychmiastowego zakupu przedmiotu i przesłał link do 
rzekomego odbioru płatności. Sprzedający klikając w otrzymany link zo-
stał skierowany na stronę internetową. Tam wystarczyło, że sprzedający 
podał numer karty płatniczej i inne niezbędne do logowania w bankowo-
ści elektronicznej dane i już nieuczciwy kontrahent miał dostęp do cu-
dzych oszczędności. To przykładowe działanie przestępców, którzy wyko-
rzystują sieć do kradzieży pieniędzy.
Niestety wśród oszukanych w grudniu osób znalazła się 33-latka, która straciła ponad 1 tys. złotych, jak i 25-la-
tek, któremu z konta zniknęło prawie 2 tys. złotych. Warto do tematu podejść poważnie i dokładnie sprawdzić 
swojego kontrahenta, żeby nie dać „nabić się w butelkę”

DZIELNICOWI APELUJĄ O REAKCJE  
NA OSOBY ZAGROŻONE WYCHŁODZENIEM

Okres zimowy to najcięższy czas dla osób bezdomnych. Niskie temperatu-
ry i brak ciepłego schronienia stanowi dla nich ogromne zagrożenie. Próby 
ogrzania się za pomocą prowizorycznych piecyków, umieszczonych w po-
mieszczeniach pustostanów często kończą się pożarem lub zatruciem dwu-
tlenkiem węgla. Już samo przebywanie w miejscach zabronionych, takich 
jak opuszczone budynki, które z uwagi na stan techniczny przeznaczone są 
do rozbiórki, jest bardzo niebezpieczne. Zagrożeń czyhających na bezdom-
nych jest wiele. Widząc osoby potrzebujące pomocy, nie bądźmy obojętni. 
Reagujmy. Być może dzięki naszej reakcji i przekazanej służbom informacji, 
uratujemy czyjeś życie!
Pomimo tego, że śnieg, który jeszcze wczoraj był za oknem, chwilowo znikł, 
dzielnicowi wciąż kontrolują pustostany. Mundurowi sprawdzają także inne 
miejsca, w których osoby bezdomne szukają schronienia. Podczas dzisiej-
szej kontroli pustostanów na terenie Zawiercia, policjanci nie zastali żad-
nych osób, choć widać było, że osoby bezdomne tam przebywają. Właśnie 
takie pustostany będą stale sprawdzane przez mundurowych. Dzielnicowi 
wskazują potrzebującym miejsca, w których można otrzymać konkretną po-
moc, a także namawiają do korzystania z ciepłych i bezpiecznych noclegowni.
Nie tylko pustostany są sprawdzane przez policjantów. Dzielnicowi także podczas innych czynności w swoich 
rewirach zwracają uwagę na osoby zagrożone wychłodzeniem. W rozmowach z mieszkańcami swoich dzielnic 
przypominają o specjalnej, całodobowej infolinii pod nr tel: 987 obejmującej całe województwo śląskie, która 
uruchamiana jest każdego roku w porze jesienno-zimowej.

POLICJA

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

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH

OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Firma EFEKT

tel. 519 575 126

ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie,
tel: 32 670 26 06 • 602 395 436

e-mail: biuro@e-domax.pl • www.e-domax.pl

SCHODY
I PARKIETY
Z DREWNA
SCHODY NA WYMIAR
- wykonanie i montaż
PARKIETY I PODŁOGI
- sprzedaż, montaż
i cyklinowanie

Bogaty wybór materiałów polskich oraz egzotycznych.

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

• SPRZEDAŻ: węży hydraulicznych i przemysłowych 

• WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH 
   I WARSZAWSKICH
• HYDRAULIKA SIŁOWA 
• WYNAJEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

WIKBUD

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

www.wikbud.com.pl 

Chcesz szybko i bezpiecznie
sprzedać/wynająć Swój Dom, Mieszkanie, Działkę?

Zapytaj o szczegóły!

Reklamy
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 CZEKAMY NA WOLONTARIUSZY WOŚP
Przypominamy, że trwa nabór wolontariuszy, którzy będą 
kwestować na ulicach naszego miasta już 30 stycznia pod-
czas kolejnego finału WOŚP w Zawierciu. Rejestracja jest 
dostępna na stronie: iwolontariusz.wosp.org.pl.

Jednocześnie prosimy o kontakt wszystkie osoby, które 
będą chciały zaangażować się w organizację zawierciańskie-
go finału: macie pomysł na wydarzenie? Chcecie przekazać 
przedmiot na licytacje? Macie pytania związane z finałem? 

Można pisać na maila:  
p.drabek@zawiercie.eu

ul. Króla KazimierzaWielkiego
29pokój 34, 32-300Olkusz

gwarekzawiercianski@wp.pl

GwarekZawiercianski

www.gwarek-zawiercianski.pl

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

510 190 038

Wydawca:
Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:
Mateusz Mucha
Skład i łamanie:
Krzysztof Kurdyła
Druk:
Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec.

„Gwarek Zawierciański” jest kolportowany w miejscowościach: 
• Biskupice • Chruszczobród • Ciągowice • Dzibice • Dzwono-Sierbowice • Dzwonowice • Fugasówka • 
• Grabiec • Irządze • Kiełkowice • Kleszczowa • Kostkowice • Kroczyce • Lgota Murowana • Łazy • 
• Niegowonice • Ogrodzieniec • Parkoszowice • Pilica • Podlesice • Podzamcze • Poręba • Pradła •  
• Rokitno Szlacheckie • Rudniki • Siedliszowice • Sierbowice • Smoleń  • Sokolniki • Szczekociny • Szypowice  
• Turza • Udórz • Wierbka • Włodowice • Zawada Pilicka • Zawiercie • Zarzecze • Złożeniec • Żarnowiec.
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.

SZCZEKOCINY
UL. SANECKIEGO 6
(obok BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

• EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ 

• PROTEZY 
ELASTYCZNE - NOWOŚĆ

• PROTEZY ZĘBOWE 

• NAKŁADKI DO 
WYBIELANIA 

tel. 601 767 479 • mateldentt@gmail.com

Kompleksowa obsługa w zakresie
usług księgowych i płacowych.

Księgowość: Świadczymy usługi dla małych i średnich
przedsiębiorstw, spółek prawa cywilnego i handlowego,
indywidualnych osób �izycznych.

Kadry i płace: Zapewniamy Państwu kompleksową
obsługę kadrowo-płacową.

Reprezentujemy Państwa przed organami kontroli: ZUS,
Urzędem Skarbowym, Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza strona internetowa: www.andsour.eu @AndsourKsiegowoscKadryPlace

ANDSOUR Sp. z o. o.
ul. Borowe Pole 69, 42-400 Zawiercie, tel.: (32) 670 35 20, e-mail: biuro@andsour.eu

KKoommpplleekkssoowwaa oobbssłłuuggaa ppooggrrzzeebbóóww
uull.. OObbrroońńccóóww PPoocczzttyy GGddaańńsskkiieejj 2288,, 4422--440000 ZZaawwiieerrcciiee

CCaałłooddoobboowwoo:: tteell.. 778800 112211 116633 •• 778800 115511 886666

wwwwww..kkaalliinnsskkii2244..ppll

TEL. 783 614 732

HIRUDOTERAPIA - LECZENIE PIJAWKAMI
• Profesjonalna pomoc
w likwidowaniu różnych dolegliwości

• Certyfikat pochodzenia pijawek lekarskich

• Dyplomowany Hirudoterapeuta

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU - KINO

 v SPIDER-MAN: BEZ DROGI DO DOMU 
• 18-19. 12 godz. 15.00, 18.00, 20.45 • 21-23. 12 godz. 17.00, 20.00  
• 26.12 godz. 14.00, 17.00, 20.00 • 27.12 godz. 14.00, 17.00, 20.00  
• 28-30. 12 godz. 17.00,  20.00

 v MISIEK: EKIPA NA WAKACJACH

 v • 31.12 godz. 16.00 • 2-6.01 godz. 16.00

 v SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI 
• 31.12 godz. 17.45

 v LOKATORKA 
• 2-6.01 godz. 17:45

 v MATRIX ZMARTWYCHWSTANIE   
• 31.12 godz. 20.00 • 2-6.01 godz. 20.00

GwarekZawiercianski

Polub nas na
Facebooku i śledź zawsze

aktualne informacje!

„ZAPROŚ MNIE NA PUMPKIN LATTE” ANNA CHABER

Modna kawiarnia w centrum miasta zawsze tętni życiem, ale wśród tłumu klientów przystojny barista 
dostrzega właśnie ją. Dziewczynę, która skrywa sekret.
Paula to perfekcjonistka – całym sercem angażuje się w swoją pracę i liczy na to, że jej starania zostaną 
docenione. Zamiast awansu w pracy dostaje jednak zadanie specjalne. Ma zorganizować jesienny event, 
który będzie sprawdzianem jej kompetencji. Paula przyjmuje wyzwanie, zagłuszając obawy, jakie budzi 
w niej wspomnienie z przeszłości.
Greg od dłuższego czasu pracuje w kawiarni, choć tak naprawdę ma już dosyć miejsca, które udaje, że dla 
wielkich korporacji liczą się nie tylko pieniądze, ale i wyższe idee. Marzenie o otwarciu własnej kawiarni 
w mieście, które nigdy nie śpi, wydaje mu się jednak nieosiągalne. Mimo obaw mężczyzna wie, że to 
najwyższy czas, aby ruszyć do przodu. Zaproś mnie na pumpkin latte to powieść, która kołysze jak szum 
wielkiego miasta i smakuje niczym najbardziej aromatyczna kawa.

„BĘDĄ Z TEGO KŁOPOTY” AGATA PRZYBYŁEK

Potrzebujesz chwili wytchnienia? Zrób sobie dłuższą przerwę na książkę, która pozwoli oderwać się od 
codzienności! Jakby Asia miała mało obowiązków na głowie! Ktoś „uprzejmie doniósł” pani burmistrz na 
nią i na szanowne grono pedagogiczne, nastoletnia córka przyprowadza do domu pierwszego chłopaka, 
a ciotka postanawia rozpocząć przygotowania do końca świata.
Przyjaciółki zawsze wspierają ukochaną dyrektorkę, ale ich życie też nie jest usłane różami… Ela zawsze 
marzyła o własnej firmie, ale wszyscy w rodzinie przepowiadają jej katastrofę. Czy uda jej się spełnić 
marzenie i odnieść sukces?
Magda z tęsknoty za byłym mężem wypłakuje oczy. Gdy tylko nadarza się okazja, prosi go o przysługę. 
Może istnieje cień szansy, by odzyskać utraconą miłość? Ciepła opowieść o tym, że szczęście jest bliżej, niż 
myślimy. I że czasami warto przestać za nim gonić i zacząć je dostrzegać w małych, codziennych rzeczach.

„ŚWINIA NA SĄDZIE OSTATECZNYM.  
JAK POSTRZEGANO ZWIERZĘTA W ŚREDNIOWIECZU” MAJA IWASZKIEWICZ 

O TAKIM ŚREDNIOWIECZU NIKT JESZCZE NIE PISAŁ
Co wówczas człowiek myślał o zwierzętach? Jak wyglądała praca dawnego zoologa i jego magiczne eks-
perymenty? Jak powstały wyobrażenia o ludzko-zwierzęcych hybrydach? Czy w średniowieczu istniały 
ogrody zoologiczne? Czy wierzono, że zwierzęta pójdą do nieba i należy je sądzić jak ludzi? Barwne 
opowieści o średniowiecznej faunie wzbogacone zostały o oryginalne ilustracje, które mogą wzbudzać 
zarówno śmiech, jak i przerażenie. Znaczną część autorka poświeciła opisom stworów fantastycznych: 
smoków, gargulców i jednorożców. Nie zapomniała też o ówczesnych wegetarianach. Wszystko to prowadzi 
do zastanawiającego wniosku: świat zwierząt oddziaływał na ludzi w średniowieczu silniej niż obecnie.
Maja Iwaszkiewicz jest historyczką sztuki i mediewistką zakochaną w kulturze średniowiecznej i odszy-
frowywaniu jej tajemniczego języka symboli. Próbuje zarazić tą miłością innych.

Informacje



12

Pon. - Pt. 9.00 - 18.00
Sob. 9.00 - 13.00

Czynne:

AKUMULATORY 
CIĄGOWICE

Sprzedaż • Serwis • Wymiana
Zapraszamy do autoryzowanej

stacji obsługi akumulatorów

tel. 32 671-90-41 • tel. kom. 502-034-851
www.startbat.pl

Ciągowice, ul. 1 Maja 40

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW W ŁAZACH

znajdź nas na
Facebooku

Czynne:  Pon. - Pt. 700 - 2000

      Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

MYJNIA SAMOCHODOWA
BEZDOTYKOWA

ul. Konstytucji 3 Maja 38A, 42-450 Łazy • oskplazy@interia.pl

USŁUGI ZWYŻKĄ
I MINIKOPARKĄ

21
metrów

+48 608 394 729
+48 608 342 273

Atrakcyjne
ceny!

MOŻLIWOŚĆ
WYPOŻYCZENIA

Łazy
ul. Brzozowa 29
Godziny otwarcia:

pon. - pt. 8⁰⁰ - 16⁰⁰
sob. 8⁰⁰ - 13⁰⁰

EKOPAL XXI Tomasz Rudy

tel. 603 387 695

• ZŁOM STALOWY
• ŻELIWO
• METALE KOLOROWE

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU
WŁASNYM TRANSPORTEM

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

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

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

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

USŁUGI ROZSIEWU
pylistych i granulowanych
nawozów wapiennych
TEL: 606 322 291

Reklamy


