
Obszar miast i gmin: IRZĄDZE, KROCZYCE, ŁAZY, OGRODZIENIEC, PILICA, PORĘBA, WŁODOWICE, ZAWIERCIE

POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE

e-mail: kons_dach@op.pl
Ogrodzieniec ul. Kościuszki 69A

tel. 32 673 38 90

F.H.U.

KONS-DACH

WYPOŻYCZALNIA VANÓW, BUSÓW 

tel.: 531 270 166

• 6,7,8,9 osobowe
• wynajem krótko i długoterminowy
• kraj, zagranica
Oferujemy również przewozy okolicznościowe, 
także z naszym kierowcą.
Zarezerwuj już dziś na Święta, ferie 
i Sylwestra samochody z napędem 4x4!!

SPRZEDAŻ
WĘGLA 

• Orzech I
• Orzech II
• Kostka
• Groszek 
• Ekogroszek
• Miałtel. 728 122 613

Policja

PIJANY RECYDYWISTA POSZUKIWANY 
PRZEZ SĄD ZŁAPANY

18.11.2016 r. Zawiercie. Ponad półtora promila miał w organizmie 31-latek, 
zatrzymany przez zawierciańskich policjantów. Mężczyzna kierował samo-
chodem łamiąc dożywotni sądowy zakaz. Ukrywał się też przed wymiarem 
sprawiedliwości. Teraz mieszkańcowi Katowic grożą 3 lata więzienia.
Na ul. Kardynała Wyszyńskiego 
w Zawierciu, policjanci ruchu dro-
gowego udaremnili dalszą jazdę 
nietrzeźwemu mężczyźnie. Badanie 
alkomatem wykazało, że kierujący 
osobowym Volvo ma w organizmie 
ponad półtora promila alkoholu. Po 
sprawdzeniu w policyjnych bazach 
okazało się, że sąd wydał już wobec 
mężczyzny dożywotni zakaz prowa-
dzenia pojazdów. Wyszło także na 
jaw, że 31-letni mieszkaniec Katowic jest poszukiwany w celu odbycia kary pozbawie-
nia wolności. Zatrzymany mężczyzna kolejny raz zasiadł za kierownicą samochodu 
w stanie nietrzeźwości, łamiąc jednocześnie dożywotni zakaz kierowania wszelkimi 
pojazdami. Kilka miesięcy wcześniej uciekał pijany przed zawierciańskimi policjantami, 
narażając na niebezpieczeństwo pasażerkę i jej roczne dziecko. Za kierowanie w stanie 
nietrzeźwości i łamanie sądowych wyroków grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna 
będzie musiał także zapłacić kolejny raz co najmniej 10 tys. złotych na rzecz osób 
poszkodowanych w wypadkach drogowych.
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SYLWESTER 
U CEZARA 
• Muzyka na żywo 
• 3 gorące kolacje
• Bufet: zimny, słodki, kawowy
• Open Bar na napoje 
   bezalkoholwe
• Wiejski stół 
• Fontanna alkoholowa
• Pokaz sztuszcnych ogni 
Rezerwacja: 
tel. 32 67 410 74 
recepcja.cezar@gmail.com
ul. Paderewskiego 69 b, Zawiercie

Cena Balu380 złpara!

„23 Dywizja” jest drugim fil-
mem Patryka Leksa i Adriana 
Patera, dwóch przyjaciół, któ-
rych połączyła wspólna pasja – 
miłość do filmu. Ich pierwszy 
projekt powstał dwa lata temu 
i był to film „Nie trać wiary”. 
Już wtedy młodzi reżyserzy wie-
dzieli, że to dopiero początek 
filmowej drogi. Szybko pojawił 
się pomysł na kolejny film, ale 
wraz z nim przyszły pierwsze 
trudności. Brak sprzętu i fundu-
szy nieco opóźniły rozpoczęcie 
prac na planie filmowym. Mło-
dzi ludzi potrafiący zarażać swą 
pasją pokazali jednak, że wiara 
przenosi góry, a chęć działania 
i optymizm otwiera wszystkie 
drzwi. Pomysłodawcy filmowej 
produkcji rozpoczęli współpracę 
z samorządem, nauczycielami, 
przedsiębiorcami, historykami, 
którzy w różny sposób wspar-
li przedsięwzięcie. Młodzież 
zawsze mogła liczyć na pomoc 
Izabeli Świtalskiej i Teresy 
Kubasik, które przez cały czas 
czuwały nad realizacją projektu. 
„23 Dywizja” przeniosła widzów 
do 16 czerwca 1944 roku, kiedy 
odbyła się krwawa pacyfikacja 
Błojca. Film opowiada o mło-
dych ludziach, dla których 
ojczyzna jest sprawą najważ-
niejszą. Wspólnie prowadzą 
akcje sabotażu i walczą z tyra-
nią w rodzinnej miejscowości. 
Główny bohater Kazimierz, gdy 
do wioski zbliża się oddział par-
tyzancki „Surowiec” 23 Dywi-

zji, poczuwa się do obowiązku 
walki o niepodległość. Od tego 
patriotycznego postępowania 
stara się odwieźć go ukocha-
na, która w trosce o swojego 
narzeczonego woli, aby pozostał 
w domu i nie brał udziału w wal-
ce. Jednak miłość do ojczyzny 
jest zbyt silna, a coraz większe 
okrucieństwo wroga utwier-
dza bohaterów w przekonaniu 
o słuszności wyboru.
 Zdjęcia do filmu trwały kilka 
miesięcy. To czas ciężkiej pra-
cy, nauka odpowiedzialności 
i umiejętności współpracy oraz 
walka z czasem. To również 
łączenie pasji z nauką w szkole 
oraz życiem rodzinnym. Rezul-
tat działań młodzieży z Gminy 
Łazy zobaczyli znajomi, rodzi-
ny i zaproszeni goście podczas 
premiery, która odbyła się 16 
listopada w sali widowiskowej  
Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Zawierciu. Młodzi ludzie, 
którzy stanęli na scenie tuż 
po projekcji filmu emanowali 
optymizmem i z wiarą patrzyli 
w przyszłość. Spontaniczne opo-
wiadania młodzieży o twórczości 
oraz o pracy na planie przekonały 
widzów, że przed nimi stoją silne 
osobowości, dla których nie ma 
rzeczy niemożliwych. Ich stara-
nia docenili łazowscy włodarze 
i radni, kierując w kierunku pro-
ducentów i aktorów ciepłe słowa 
i wręczając listy gratulacyjne 
i upominki. Wyrazy wdzięcz-
ności popłynęły również z ust 
Adriana Patera i Patryka Leksa, 
którzy podziękowali wszystkim 
za wsparcie.
Uroczystość poprowadziła Iza-
bela Świtalska, a muzyka filmo-
wa w wykonaniu Patrycji Got-
fryd uświetniła środową galę.

 v Agnieszka Seweryn

OWACJE NA STOJĄCO NA PREMIERZE „23 DYWIZJI”
Owacjami na stojąco zakończyła się premiera  filmu „23 Dywizja”, która jest dziełem 
młodzieży z Gminy Łazy. Owoc półtorarocznej pracy obejrzał komplet widzów, 
którzy  zasiedli na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu.

Głównym punktem posiedzenia 
było wręczenie nagród w konkur-
sie fotograficznym, który ogłosiła 
Młodzieżowa Rada Miasta.
Po zapoznaniu się z pracami, 
które wpłynęły na konkurs pn. 
„Zawiercie Młodym Okiem”, 
komisja zdecydowała, że wyróżni 
prace: Anny Szcześniak („Kolo-
rowe Centrum Miasta”, I miej-
sce), Magdaleny Drożdżowskiej 
(„MOK Zawiercie”, II miejsce) 
oraz Julii Sobali („Park Zawier-
cie”, III miejsce), której przypadła 
również nagroda internautów.

Realizacji pozostałych wielu 
pomysłów młodym ludziom życzył 
prezydent miasta Witold Grim, 
który był gościem podczas obrad.

Opiekę nad MRM sprawu-
je zastępca prezydenta Łukasz 
Konarski.

Wystawa została przygotowana 
z okazji drugiej rocznicy otwarcia 
Galerii – w III Zawierciańską Noc 
Muzeum.
W salach wystawowych można 
oglądać prace: Grażyny Bieniasz 
(kurator wystawy), Karoliny M. 
Kowalskiej, Małgorzaty Lazarek, 
Aleksandry Szlęk oraz Katarzyny 
Wieczorek.
Wśród kostiumów Anny Musial-
skiej zobaczyć można: rekon-
strukcje sukni renesansowej do 
obrazu Hansa Helbeina Młod-
szego z 1526 r. „Lais z Koryntu”, 
męski strój renesansowy (wams, 
pludry, beret, pończochy, buty), 
męski strój renesansowy (szuba, 
koszula, kreza, beret) oraz suk-
nię wieczorową zaprojektowaną 
i wykonaną na Galę Finałową do 

Seulu dla reprezentantki Polski 
Magdaleny Kucharskiej na kon-
kurs Super Talent of the Word.
Galeria Muzealna Leszka Dutki 
czynna jest dla zwiedzających od 

wtorku do piątku w godz. 10:00 
– 12:00 oraz 15:00 –  17:00. Zapra-
szamy!

NOWY RADNY I ROZSTRZYGNIĘTY KONKURS

WYSTAWA W GALERII MUZEALNEJ LESZKA DUTKI

Odbyło się kolejne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta, tym razem w gościnnych murach 
Liceum Katolickiego. Radni przyjęli w swoje szeregi Daniela Brojerskiego, który złożył ślubowanie, 
a przyjęli uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Aleksandry Czarneckiej.

Do 20 grudnia br. w Galerii Muzealnej Leszka Dutki w wilii Ernesta Erbego można oglądać dzieła 
zawierciańskich artystek plastyczek oraz kostiumy projektantki Anny Musialskiej współreali-
zatorki Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji „Tajemnice przeszłości”.

PKPS to stowarzyszenie charyta-
tywne, które prowadzi działalność 
na rzecz osób potrzebujących i samot-
nych. Organizacja niesie fachową 
pomoc, udziela materialnego i orga-
nizacyjnego wsparcia w szczególno-
ści osobom biednym, bezdomnym, 
samotnym i opuszczonym. W ramach 
pomocy przekazuje żywność, warzy-
wa i owoce, opał, odzież, środki 
czystości. PKPS współpracuje m.in. 
z miastem Zawiercie ubiegając się 
o dotacje i małe granty na realizację 
zadań publicznych gminy.
Przez wiele lat prezesem zawierciań-
skiego oddziału PKPS była Barbara 
Piotrowska, która za swoją działal-
ność otrzymała godność Honorowego 

Prezesa PKPS. Taką decyzję podjął 
Wojewódzki Zjazd Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej, który odbył 
się 15 listopada br. O uhonorowaniu 
byłej prezes poinformowano podczas 

Dnia Seniora i podziękowano za to 
wyróżnienie Markowi Dorożyńskie-
mu, prezesowi Sląskiemu Zarządu 
Wojewódzkiego PKPS oraz Alinie 
Wichór, dyrektor.

DZIEŃ SENIORA
Ponad 80 osób, członków Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej świętowało Dzień Seniora 
w Pałacyku nad Wartą w Kromołowie. Życzenia z tej okazji złożył prezydent miasta Witold Grim.

Oficjalną część obchodów poprzedził 
przemarsz Jurajskiego Szwadronu 
Kawalerii im. Jana III Sobieskie-
go oraz Msza Św. koncelebrowana 
przez zawierciańskich duchownych 
w intencji Ojczyzny w parafii p.w. 
NMP Królowej Polski. Eucharystii 
przewodniczył ks. proboszcz Jacek 
Reczek. Homilię wygłosił ks. pra-
łat Andrzej Przybylski, proboszcz 
bazyliki p.w. św. App. Piotra i Pawła 
w Zawierciu.
Uroczystości przed Pomnikiem 
Niepodległości rozpoczęto od ode-
grania Hymnu Państwowego. Apel 
Poległych odczytał asp. szt. Tomasz 
Dyńka z Komendy Powiatowej Policji 
w Zawierciu. Po Apelu odmówiono 
modlitwę w intencji Bohaterów pole-
głych w walce o Ojczyznę. Modlitwę 

odczytał ks. prał. Kazimierz Bed-
narski, proboszcz parafii p.w. św. S. 
Kostki w Zawierciu.
Uroczystości uświetnił recital piose-
nek Anny Jantar, Anny German oraz 
Andrzeja Rosiewicza w wykonaniu 

Alicji Paduli, Wiktorii Szlachty i Julii 
Szlachty.  
Na zakończenie delegacje władz oraz 
mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów 
przed pomnikiem. Obchody zakoń-
czono odegraniem Roty.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Na cmentarzu parafialnym odbyły się 11 listopada obchody Narodowego Święta Niepodległości. 
W uroczystościach uczestniczyli samorządowcy na czele z prezydentem Witoldem Grimem, parla-
mentarzyści, przedstawiciele organizacji społeczno-politycznych oraz związkowcy NSZZ Solidarność.

Informacje
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AGENCJA REKLAMOWA

Kreacja marki
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
Strony WWW
Drukbiuro@mobioos.pl

600 424 117

www.mobioos.pl
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Ciążyła na niej bowiem niepraw-
dopodobna liczba afer – FBI pro-
wadziło przeciw niej śledztwo 
na temat ujawnienia tajemnic 
państwowych, krążyły też plot-
ki na temat finansowania przez 
rodzinę Clintonów Państwa 
Islamskiego czy przywłaszcze-
nia pieniędzy zebranych przez 
własną fundację charytatywną. 
Pojawiły się również doniesienia 
nt. oszustw wyborczych, takich 
jak podpowiadanie Hilary przez 
jej sztab podczas pierwszej deba-
ty prezydenckiej oraz znajomość 
pytań, które padły w trakcie tej 
ostatniej. To wszystko spowodo-
wało, że oddanie głosu na taką 
osobę byłoby niezwykle nieodpo-
wiedzialne. Prezydentem został 
więc kontrowersyjny kandydat 
republikanów. Trudno ocenić, czy 
jego prezydentura będzie dobra, 
czy nie - jest to jedna wielka 
zagadka, ale przynajmniej jest 
to lepszy wybór, niż „pospolita 
kryminalistka”.
Dla nas, Polaków, wynik wybo-
rów prezydenckich w USA ma 
raczej niewielkie znaczenie. 
Można spekulować, że Polska 
zyska na zwycięstwie Trumpa, 
gdyż ten zapowiadał zniesienie 
dla nas wiz oraz w przeciwień-
stwie do Hillary Clinton nie jest 
aż tak negatywnie nastawiony 
do Rosji – co obniża szanse na 
wybuch wojny pomiędzy tymi 
mocarstwami. Wynik wyborów 

w USA zwraca jednak uwagę na 
inny problem – czy można ufać 
sondażom? Jak wiadomo, nie 
ma całkowicie wolnych mediów 
(a co za tym idzie: sondaży), 
lecz do obiektywizmu jest zde-
cydowanie dalej, niż się wyda-
wało. Na całym świecie istnieją 
różne stronnictwa polityczne 
i w każdym kraju istnieją (mniej 
lub bardziej liczne) partie oraz 
media odpowiadające tym stron-
nictwom. Wybory prezydenckie 
w Polsce i USA oraz referendum 
nt. Brexitu w Wielkiej Brytanii 
miały ze sobą wiele wspólnego, 
m.in. walkę dwóch stronnictw 
– socjalistycznych demokratów 
(w postaci Bronisława Komo-
rowskiego, Hilary Clinton oraz 
zwolenników pozostania w Unii) 
oraz republikanów (reprezento-
wanych przez Andrzeja Dudę, 
Donalda Trumpa oraz zwolen-
ników wyjścia ze wspólnoty). 
Wszędzie wygrali republikanie, 
lecz, co ciekawsze, za każdym 
razem mieli sromotnie przegrać 
(we wszystkich krajach większość 
medialną miały środowiska socja-
listyczno-demokratyczne).
W Polsce żaden sondaż nie dawał 
Andrzejowi Dudzie zwycięstwa 
w pierwszej turze. Ba! Żaden nie 
dawał Bronisławowi Komorow-
skiemu przewagi mniejszej niż 
20 punktów procentowych. Czy 
to oznacza, że Polacy okłamywali 
ankieterów na ogromną skalę? 

Nic niezwykłego nie wydarzyło 
się na kilka dni przed wyborami, 
by obywatele mieli w tak dużym 
stopniu zmienić swoje prefe-
rencje. Jeszcze ciekawiej było 
w przypadku wyborów w USA 
i referendum w Wielkiej Bryta-
nii. Tam nawet exit polle (son-
daże polegające na pytaniu ludzi 
opuszczających lokale, na kogo 
głosowali) znacząco różniły się 
od rzeczywistości. Brexitu jeszcze 
na kilka godzin przed oficjalny-
mi wynikami miało nie być. Na 
dzień przed wyborami Hillary 
Clinton miała zmiażdżyć Trum-
pa (Gazeta Wyborcza dawała jej 
nawet 90% szans na zwycięstwo), 
a okazało się, że to on wygrał. 
Czy to oznacza, że prawie połowa 
pytanych kłamała? Te 3 wydarze-
nia ostatecznie obnażyły prawdę 
o sondażach, pokazując, że punkt 
widzenia zależy od miejsca sie-
dzenia. Wyniki sondaży pomię-
dzy poszczególnymi mediami, 
zależnie od tego, jakie stronnic-
two reprezentowały, różniły się 
niekiedy o nawet kilkadziesiąt 
punktów procentowych.
Jaki jest z tego wniosek? Nie 
warto się sugerować sondażami, 
tylko głosować zgodnie z wła-
snym sumieniem. Dzięki temu 
oszczędzimy sobie sporo nerwów, 
związanych z medialną gorączką.

 v Michał Pasternak

CZY MOŻNA UFAĆ SONDAŻOM?
Tydzień temu 45. prezydentem USA został Donald John Trump. Jest to 
jednak bardziej porażka Hillary Clinton, aniżeli zwycięstwo Trumpa. To 
była historyczna kampania wyborcza – kandydatka demokratów do 
samego końca nie mogła być pewna, czy wieczór wyborczy spędzi na 
swoim wiecu, czy w więzieniu…

Świadczenia, do jakich zobowią-
zany jest nabywca nieruchomości 
względem dożywotnika powin-
na precyzować zawarta pomię-
dzy tymi stronami umowa. Jeśli 
w umowie kwestie te nie zostały 
sprecyzowane zastosowanie znaj-
dzie w pełni art. 908 § 1 kodek-
su cywilnego, zgodnie z którym 
nabywca zobowiązany będzie 
przyjąć zbywcę lub wskazaną 
w umowie osobę mu bliską jako 
domownika, dostarczać mu wyży-
wienie, ubranie, mieszkanie, świa-
tło i opał, zapewnić odpowiednią 
pomoc i pielęgnowanie w chorobie 
oraz sprawić mu własnym kosztem 
pogrzeb odpowiadający zwycza-
jom miejscowym. Poza tym na 
treść prawa dożywocia składać się 
mogą renta, użytkowanie części 
lub całości nieruchomości oraz 
służebność mieszkania.
Umowa dożywocia zapewnia 
dożywotnikowi niepodlegające 
egzekucji prawo dożywocia obcią-
żające nieruchomość bez względu 
na to, kto w przyszłości stanie się 
jej właścicielem.
Co istotne, umowy dożywocia 
nie można odwołać. Możliwość 
rozwiązania umowy przez sąd na 
żądanie jednej ze stron istnieje 
w wyjątkowych sytuacjach, jed-
nakże dotyczy to przypadków 

takiego pogorszenia się stosun-
ków pomiędzy dożywotnikiem 
a zobowiązanym, że nie można 
wymagać, by dalej pozostawali oni 
w bezpośredniej ze sobą styczno-
ści. W innym wypadku, a także 
wtedy, gdy zobowiązany z tytułu 
dożywocia dokona zbycia nieru-
chomości osobie trzeciej, można 
jedynie żądać zmiany niektórych 
lub wszystkich uprawnień doży-
wotnika w dożywotnią rentę.
Należy również wiedzieć, iż 
prawo dożywocia ma charakter 
osobisty, jest niezbywalne, nie 
podlega dziedziczeniu i gaśnie 
wraz ze śmiercią dożywotnika. 
Oznacza to tyle, że dożywotnik 
nie może w żaden sposób prze-
nieść na inną osobę uprawnień 
przysługujących mu z  tytułu 
omawianej umowy.
Na skutek umowy o dożywocie 
można przenieść własność każ-
dej nieruchomości, w tym lokalu 
stanowiącego odrębną własność. 
Przedmiotem takiej umowy nie 
może być jednak spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego.
Umowa o  dożywocie powinna 
być zawarta w formie aktu nota-
rialnego jako że zobowiązuje do 
przeniesienia własności nieru-
chomości zaś niezachowanie tej 

formy oznaczać będzie nieważ-
ność umowy. Ponadto podlega 
ona opodatkowaniu podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych 
w wysokości 2% wartości rynkowej 
nieruchomości. Obowiązek podat-
kowy ciąży wyłącznie na nabywcy 
nieruchomości. Notariusz będący 
w tym przypadku płatnikiem tego 
podatku jest obowiązany pobrać go 
od nabywcy i wpłacić na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego.
Istotnym jest, że umowa o doży-
wocie nie wyklucza możliwości 
dalszego zbycia nieruchomości 
przez zobowiązanego, gdyż pra-
wo dożywocia obciąża nierucho-
mość niezależnie od tego, kto 
jest jej aktualnym właścicielem. 
Każdy nowy właściciel nieru-
chomości będzie więc tak samo 
osobiście zobowiązany do wypeł-
niania należnych dożywotnikowi 
świadczeń. Jeżeli zobowiązany 
z  tytułu umowy o dożywocie 
zbył otrzymaną nieruchomość, 
dożywotnik, zgodnie z treścią 
przepisu art. 914 k.c. może żądać 
zamiany prawa dożywocia na 
dożywotnią rentę odpowiadającą 
wartości tego prawa.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

UMOWA O DOŻYWOCIE
Zgodnie z przepisem art. 908 kodeksu cywilnego przez umowę o doży-
wocie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność 
na nabywcę, który w zamian zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub 
osobie mu bliskiej dożywotnie utrzymanie.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.  
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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STUDIO ODNOWY BIOLOGICZNEJ 
I WARSZTAT FRYZUR Iwona Grabowska 

Serdecznie zapraszamy.
Łazy ul. Kościuszki 15 (I piętro), tel. 603 711 482
godziny otwarcia: pon.- pt. 9.00-18.00, sob. 9.00 - 14.00

znajdź nas na fb 

Jeżeli ważny jest dla Ciebie zdrowy i piękny wygląd 
Studio Odnowy Biologicznej w Łazach jest dla Ciebie 
idealnym miejscem. Mamy do zaoferowania szeroki 
wachlarz usług wykonywanych przez specjalistów 
w swoich dziedzinach. Niewątpliwie hitem ostatnich 
tygodni jest nasz nowo otwarty Warsztat Fryzur. 
Katarzyna Mitka - stylista  pracuje według najnow-
szych trendów w fryzjerstwie. Mamy również do 
zaoferowania usługi dietetyka klinicznego – mgr 
Ewy Skorek. Pomożemy Ci pozbyć się problemów  
z wagą poprzez wprowadzenie nowych nawyków ży-
wieniowych pełnych zdrowych i pysznych przepisów. 
Ponadto pani Iwona Grabowska w swoim gabinecie 
odnowy oferuje szereg zabiegów pielęgnacyjnych 
na ciało, twarz ,dłonie i stopy .Na szczególną uwagę 
zasługują zabiegi laserowe - zamykanie naczynek  
i usuwanie owłosienia. Specjalizujemy się także w 
zabiegach z użyciem kwasów medycznych takich jak 
fenol , ferulak, glikol, pirogron. Współpracujemy także  
z lekarzem medycyny estetycznej. Nie 
można zapominać o naszej sty-
listce paznokci, Ewelinie 
Kamińskiej, która potrafi 
dobrać wzór i kolor pa-
znokcia na każdą okazję.

KĄCIK KULINARNY

Pierniczki wg Silije 
(tym razem robiłam  
z połowy porcji) 
•	 1	kg	mąki
•	 1/2	litra	miodu
•	 2	szklanki	cukru
•	 1	kostka	smalcu
•	 1/2	szklanki	mleka
•	 3	płaskie	łyżeczki	sody	

oczyszczonej
•	 3	jajka
•	 szczypta	soli
•	 1	torebka	gotowej		

przyprawy	do	pierników,
ale to nie wystarczy,  
do tego osobno:
•	 imbir
•	 cynamon
•	 gałka	muszkatołowa
•	 kardamon (czasem  

trudno kupić, więc  
można opuścić)

•	 mielone	goździki
•	 +	paczka	landrynek	

(pokruszony osobno każdy 
kolor – najlepiej to zrobić 
przekładając landrynki do 
woreczka, zakręcić i ude-
rzać w landrynki młotkiem). 

W dużym rondlu na małym ogniu 
rozpuszczamy miód, smalec i cukier 
na jednolitą masę i czekamy.
Kiedy ostygnie, dodajemy mieszając 
i ugniatając rękami mąkę, jajka, sodę 
rozpuszczoną w chłodnym mleku, 
szczyptę soli oraz przyprawy – do 
gotowej mieszanki dodajemy tyle 
oryginalnych przypraw, by wszyst-
kich było pół szklanki (jak ktoś nie 
lubi aromatycznie, to można wziąć 
troszkę mniej, ale ja polecam tę pełnię 
korzennych aromatów).
Zagniatamy na jednolitą masę, 
odklejamy ręce (i oblizujemy mniam 
mniam:) po czym miskę okrywamy 
ręcznikiem i folią, ale nie całkiem 
szczelnie i stawiamy w chłodnym 
miejscu (balkon, lodówka) na 4-5 

tygodni. Tak więc mamy przed sobą 
5 tygodni walki ze sobą by nie wyjeść 
pysznego surowego ciasta:) Ja tym 
razem odłożyłam ciasto tylko na  
24 godzin... i pierniczki też wyszły 
pyszne.
Później ciasto cienko wałkujemy, 
wycinamy pierniczki foremkami, 
w środku niektórych pierniczków 
wycinamy np. małym kieliszkiem 
otwór - kółeczko. Przekładamy na 
papier do pieczenia, którym wykła-
damy formę do pieczenia i delikatnie 
do środka wsypujemy pokruszone 
landrynki.
Pieczemy maksymalnie 10-15 minut 
w temperaturze ok. 160 C. Uwaga, pil-
nować, by pierniczki się nie spaliły :)

Pierniczki z okienkiem, to takie pierniczki, które wymagają od nas tro-
chę więcej cierpliwości w przygotowaniu, ale efekt gdy już wiszą na 
choince, to jest to. Ten świąteczny przepis polecam już dziś, ponieważ 
ciasto powinno kilka tygodni leżakować, by było najlepsze. Pierniczki 
robię z różnych przepisów, najczęściej jednak z przepisu, który daw-
no, dawno temu pojawił się na forum dla mam, maluchy.pl.

PIERNICZKI Z OKIENKIEM

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

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

„BĄDŹ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” 
i przyłacz się do akcji organizowanej przez  
Studio Odnowy Biologicznej i Warsztat Fryzur.  

ZBIERAMY ARTYKUŁY SZKOLNE, KOSMETYKI 
I ŚRODKI PIELĘGNACYJNE DLA DZIECI 
W WIEKU 3-17 LAT (kredki, bloki, ciastolinki, 
kolorowanki, szampony, mydła, pasty, szczoteczki, 
preparaty do higieny osobistej itp.). 
PREZENTY BĘDĄ PRZEKAZANE DO PLACÓWKI 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ "PEGAZ" 
W CHRUSZCZOBRODZIE. 

ZBIÓRKA TRWA W NASZYM SALONIE 
DO 12 GRUDNIA. 

ŁAZY, UL. KOŚCIUSZKI 15 (I piętro). 
Więcej informacji pod numerem: 603 711 482.

Informacje
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• SKUP WSZYSTKICH 
   SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ 

• SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH

• BEZPŁATNY ODBIÓR WŁASNYM 
   TRANSPORTEM - LAWETA 3,5 TONY

• WYREJESTROWANIE SAMOCHODU 
   I SPRZEDAŻ CZĘŚCI (OPONY, SZYBY)

BIURO:  32 67 32 148  • skupzlomu.jerzy@onet.pl
CZĘŚCI: 601 422 448 • 601 440 161

CZYNNE :  Pon. - Pt. - 700 - 1700, Sob. 700 - 1300

Kościus
zki

Kierunek

KIELCE

Kierunek

SIEWIERZ

Kierunek
Józefów

Kieru
nek

Oczy
szcza

lnia

OGRODZIENIEC

NAJLEPSZE CENY !!

OGRODZIENIEC, UL. KOŚCIUSZKI 107e

facebook.com/noconzlom

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

znajdź nas na
Facebooku

Czynne Pon. - Pt. 700 - 2000

                         Sob.  700 - 1400

tel. 32 646 62 84

DO KAŻDEGO BADANIA 
TECHNICZNEGO 

ATRAKCYJNE GRATISY !

W maratonie uczestniczyło 
ok. 250 Polaków, a wśród nich 
zawiercianka. W biegu wzięło 
udział ok. 50 tys. biegaczy róż-
nych narodowości.  
Pani Magdalena, która na co 
dzień związana jest ze stowarzy-
szeniem Grupa Jura PL, podczas 
biegu promowała nasze miasto.  
W trakcie wizyty w USA spo-
tkała się również z Konsul Gene-
ralną Rzeczpospolitej Polskiej 
Katarzyną Padło, której przeka-
zała w imieniu prezydenta Witol-
da Grima materiały promujące 
Zawiercie i Jurę Krakowsko-
-Częstochowską.

W tym roku odbyła się 46. edycję 
jednego z najbardziej znanych 
maratonów na świecie. Pierwszy 
bieg wystartował w 1970 r. i od 

tego momentu cieszy się nie-
słabnącą popularnością wśród 
biegaczy.

ZAWIERCIANKA PRZEBIEGŁA 
MARATON NOWOJORSKI

Mieszkanka naszego miasta Magdalena Gruca – Maciążek wzięła udział w TCS New York 
City Maraton 2016, który 6 listopada br. odbył się w Stanach Zjednoczonych.

GRAND PRIX ZAWIERCIA W TENISIE 
STOŁOWYM II TURNIEJ

W dniu 21.11.2016 w hali OSiR III przy 
ul. Piłsudskiego 73a odbył się już dru-
gi turniej z cyklu Grand Prix Zawiercia 
w tenisie stołowym. Wydarzenie to cieszy 
się dużym zainteresowaniem nie tylko 
wśród mieszkańców Zawiercia. Zawod-
nicy i miłośnicy tenisa stołowego rywali-
zują ze sobą w dwóch kategoriach: Open 
i Dzieci Szkół Podstawowych.
Wyniki z drugiego turnieju oraz klasyfika-
cja generalna znajduje się w załączniku.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 
oraz do udziału w kolejnym turnieju już 
w poniedziałek 28.11.2016 o godz. 17:00

Informacje
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Humana Anna Przetacznik

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

510 190 038

gwarekzawiercianski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-zawiercianski.pl

"Gwarek Zawierciański" swym zasięgiem obejmuje cały powiat zawierciański. Jest kolportowany na obszarze miast i gmin takich jak: 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. 

Wydawca "Gwarka Zawierciańskiego" jest założycielem gazety "Gwarek Olkuski", kolportowanej na całym terenie powiatu olkuskiego, w miastach 
i gminach takich jak: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom. Prowadzimy stałą, ścisłą współpracę z "Gwarkiem Małopolskim", 
kolportowanym na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażonymi na łamach "Gwarka 
Zawierciańskiego". Redakcja odmówi  opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi 
obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią 
programową lub charakterem tytułu. Wydawca zastrzega sobie możliwość skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne 
ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

BALUSTRADY I OGRODZENIA 
ZE STALI NIERDZEWNEJ 

POLICJA

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

KRONIKA POLICYJNA
• 20.11.2016, PORĘBA,  ul. Zakładowa.

Policjanci z zawierciańskiej komendy poszukują sprawcy włamania do 
hali produkcyjnej jednej z firm przy ul. Zakładowej w Porębie. Do prze-
stępstwa doszło w nocy z 19 na 20 listopada br. Włamywacz po przedo-
staniu się do wnętrza zamkniętej hali, skradł elektronarzędzia o wartości 
około 5 tys. złotych. Były to dwie duże szlifierki kontowe marki Bosch i 
Makita, cztery małe szlifierki kontowe marki Metabo oraz jedna szlifierka 
czołowa marki Bosch. Policjanci proszą o przekazanie każdej informacji 
mogącej pomóc w ustaleniu sprawcy włamania, jak również informacji o 
oferowaniu do sprzedaży skradzionych szlifierek.

• 17.11.2016 r. OGRODZIENIEC. Zuchwała kradzież w Smoleniu!
Policjanci z Ogrodzieńca poszukują sprawcy kradzieży drewnianej fi-
gury Jezusa Chrystusa. Do przestępstwa doszło 1 listopada w miejsco-
wości Smoleń. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera. Każdy kto rozpo-
znaje złodzieja lub posiada informacje pomocne w jego identyfikacji 
proszony jest o pilny kontakt tel. 997 lub 32 673 82 55. Gwarantujemy 
anonimowość!

• 14.11.2016 r. ZAWIERCIE. 
Policjanci z wydziału prewencji zawierciańskiej komendy zatrzymali męż-
czyznę, który okradł kierownika pociągu. Sprawca wszedł do wagonu i 
skradł z przedziału służbowego tablet. Po kilkunastu minutach został za-
trzymany. Mieszkaniec Wrocławia decyzją sądu został tymczasowo aresz-
towany. Teraz grozi mu 5-letni pobyt w więzieniu.
Do kradzieży doszło 10  listopada br. na dworcu kolejowym w Zawierciu. 
Sprawca wykorzystując krótki postój pociągu osobowego relacji Gdynia – 
Katowice, wszedł do wagonu i skradł z pomieszczenia służbowego tablet 
marki Lenovo. Złodziej wykorzystał nieuwagę kierownika pociągu, który 
pozostawiając niezabezpieczone pomieszczenie wyszedł na peron podać 
sygnał do odjazdu. Poszkodowany zapamiętał wygląd wybiegającego z 
pociągu mężczyzny. Po chwili zauważył brak służbowego sprzętu. Kra-
dzież natychmiast telefonicznie zgłosił dyżurnemu zawierciańskiej policji. 
Podany rysopis, pozwolił policyjnym wywiadowcom zatrzymać sprawcę 
zanim ten zdążył wsiąść do następnego pociągu. 31-letni mieszkaniec 
Wrocławia był zaskoczony tak szybką reakcją stróżów prawa. Mężczyzna 
miał przy sobie skradziony łup. Śledczy ustalili, że sprawca ma na swoim 
koncie kilkadziesiąt podobnych przestępstw.  Zatrzymany trafił do poli-
cyjnej izby zatrzymań. Następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży.  Za takie 
przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

• 08.11.2016 r. OGRODZIENIEC. 
Policjanci z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu otrzymali zgłoszenie o roz-
boju, do którego doszło w nocy w jednej z kamienic przy ul. Kościuszki w 
Ogrodzieńcu. Do mieszkania 40-latka wszedł młody mężczyzna, który po 
krótkiej wymianie zdań bez powodu zaczął bić i kopać pokrzywdzonego. 
Napastnik zdemolował mieszkanie, a następnie oderwaną od stołu nogą 
bił pokrzywdzonego do czasu, gdy ten nie był już w stanie się bronić ani 
wezwać pomocy. Przed wyjściem skradł z mieszkania sprzęt RTV, doku-
menty osobiste i wyposażenie kuchenne. Policjanci z Ogrodzieńca bez-
pośrednio po zgłoszeniu i ustaleniu okoliczności wytypowali sprawcę. Po 
kilkunastu minutach zatrzymali go w jego mieszkaniu. Mundurowi odzy-
skali również wszystkie skradzione rzeczy. Mieszkaniec Ogrodzieńca ukrył 
łup w samochodzie swojej matki. Poturbowanemu mężczyźnie udzielono 
pomocy medycznej. Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym na 
przedstawienie zatrzymanemu 20-latkowi zarzutu rozboju. Dzisiaj sąd za-
stosował wobec niego 3-miesięczny areszt tymczasowy. Sprawca takiego 
przestępstwa może trafić za kratki nawet na 12 lat. 

• 06.11.2016 r. godz.18:10, HUCISKO,  ul. Skalny Widok.
Patrol ruchu drogowego zatrzymał  22-letniego zawiercianina, który kiero-
wał samochodem  marki Volkswagen Golf będąc w stanie nietrzeźwości. 
Młody mężczyzna złamał również sądowy wyrok  zakazujący mu prowa-
dzenia pojazdów. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, 
że miał w organizmie  ponad 1,5 promila alkoholu. Przypominamy, że za 
jazdę w stanie nietrzeźwości i naruszenie zakazu sądowego sprawcy może 
grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności i kara finansowa w wysokości 
nie mniejszej niż 10 tys. złotych.

• 06.11.2016 r. godz. 01:25, ZAWIERCIE, ul. Górnośląska.
Policjanci z wydziału ruchu drogowego  zatrzymali 25-letniego mieszkań-
ca powiatu myszkowskiego, który kierował Fordem Fiesta w stanie nie-
trzeźwości. Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie prawie 
3 promile alkoholu.   Mężczyźnie za jazdę samochodem w takim stanie 
stanie grozi teraz 2-letnie więzienie, utrata prawa jazdy na co najmniej 
3-lata oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 
5 tys. złotych.

• 05.11.2016 r. ŁAZY. 
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 39-letni kierowca Opla Astry 
wyprzedzał na zakręcie inny pojazd. W tym czasie z przeciwka nadjechał 
samochód marki Audi A3 kierowany przez 45-letnią mieszkankę Niego-
wonic. W wyniku czołowego zderzenia osobówek trzy osoby trafiły do 
szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarze-
nia doszło na drodze wojewódzkiej nr 790 w Niegowonicach. Mieszkaniec 
Dąbrowy Górniczej kierujący Oplem przewoził trzech pasażerów, którzy 
w czasie zderzenia wylądowali na przedniej szybie. Kierowca i siedzący 
obok niego mężczyzna doznali obrażeń ciała. W wypadku ucierpiała też 
kobieta, która jechała w kierunku Ogrodzieńca. W jej przypadku skutki 
zderzenia częściowo zniwelowały poduszki powietrzne. Przeprowadzo-
ne badanie wykazało że obaj kierujący byli trzeźwi. Na miejscu policjanci 
zabezpieczyli ślady i zebrali relacje świadków. Zatrzymali także dowody 
rejestracyjne rozbitych pojazdów oraz prawo jazdy kierowcy opla. Ustalili 
również, że astra nie posiadała obowiązkowego ubezpieczenia OC. Przez 
kilka godzin ruch na drodze był utrudniony. Śledczy wyjaśniają przyczyny 
i okoliczności tego zdarzenia.

• 02.11.2016 r. Zawiercie. 
Policjanci z wydziału kryminalnego KPP w Zawierciu ustalili, że 40-letni 
mieszkaniec PORĘBY może posiadać środki odurzające. Uzyskane in-
formacje potwierdziły się. W trakcie przeszukań pomieszczeń śledczy 
znaleźli znaczne ilości narkotyku. Z zabezpieczonego przez policjantów 
suszu można było przygotować prawie 140 działek dilerskich marihuany. 
40-latek przyznał się do posiadania narkotyków i usłyszał już zarzuty. Te-
raz policjanci ustalają miejsce nielegalnej uprawy. O dalszym losie podej-
rzanego porębianina zdecyduje prokurator i sąd. Za takie przestępstwo 
grozi do 10 lat więzienia.

9-osobowy Opel Vivaro 9-osobowy Opel Vivaro 
Do wynajęcia na ferie, święta, 

imprezy okolicznościowe,
imprezy sportowe, wyjazdy integracyjne.

Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów.

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Do wynajęcia na ferie, święta, 
imprezy okolicznościowe,

imprezy sportowe, wyjazdy integracyjne.
Wynajem krótko i długoterminowy

bez limitu kilometrów.
Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl

Reklamy
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Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

• Ogrodzenia  • Bramy 
• Balustrady • Gabiony • Automatyka • 

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

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

 v „VAIANA: SKARB OCEANU” prod. USA. dubbing, animacja/
przygodowy, familijny, bez ograniczeń wiekowych  
• 25.11 godz. 16.00, 18.00 (3D) • 26.11 godz. 9.00 •  
• 27.11 godz. 11.00, 16.00, 18.00 (3D) 
• 28.11. godz. 16.00, 18.00 (3D) 
• 3-4.12 godz. 11.00, 13.00, 16.00 (3D) 
• 5.12 godz. 16.00, 18.00 (3D) 
• 6.12 godz. 8.30 (3D), 11.15 (3D), 16.00, 18.00 (3D) 
• 7.12 godz. 16.00, 18.00 (3D) • 9.12 godz. 16.00, 18.00 (3D)  
• 10.12 godz. 13.00, 16.00 (3D) • 11.12 godz. 11.00,16.00 (3D)  
• 12.12 godz. 17.00• 13.12 godz. 17.00  

 v „SMOLEŃSK” prod. Polska, dramat katastroficzny, od lat 12 
• 25.11 godz. 20.00

 v „EXCENTRYCY, CZYLI PO SŁONECZNEJ STRONIE ULICY”  
prod. Polska, komedia / od lat 12 
• 26.11 godz. 20.00

 v „NIEWINNE” prod. Polska, dramat/ od lat 15 
• 27.11 godz. 20.00

 v „NA GRANICY” prod. Polska, dramat/ od lat 15 
• 28.11 godz. 20.00

 v „LETNIE PRZESILENIE” dramat/ od lat 15 
• 29.11 godz. 20.00

 v „KAMPER” prod. Polska; komedia/ od lat 15 
• 30.11 godz. 20.00

 v „HEL” prod. Polska, thriller/ od lat 15 
• 1.12 godz. 20.00

 v „ZJEDNOCZONE STANY MIŁOSNE”  
prod. Polska, Szwecja, dramat obyczajowy/ od lat 15 
• 2.12 godz. 20.00

 v „POWIDOKI”  prod. Polska 
biograficzny, dramat historyczny / od lat 15 
• 3.12 godz. 18.00

 v „CZERWONY KAPITAN” prod. Czechy, Polska, Słowacja 
thriller sensacyjny/ od lat 15 
• 3.12 godz. 20.00

 v „CZERWONY PAJĄK” prod. Polska, thriller / od lat 15  
• 4.12 godz. 18.00

 v „OSTATNIA RODZINA” prod. Polska, biogr., dramat / od lat 15  
• 4.12 godz. 20.00

 v „SPRAWIEDLIWY” prod. Polska, dramat / od lat 15 
• 5.12 godz. 20.00

 v „TŁUMACZ” prod. Polska, Włochy, dramat / od lat 15 
• 6.12 godz. 20.00

 v „MODELKA” prod. Polska, Dania, dramat / od lat 15 
• 7.12 godz. 20.00

 v „PROSTA HISTORIA O MORDERSTWIE” prod. Polska 
kryminał / od lat 15  
• 9.12 godz. 20.00 

 v „SŁUGI BOŻE” prod. Polska, kryminał / od lat 15 
• 10.12 godz. 18.00 

 v „JESTEM MORDERCĄ” prod. Polska, kryminał / od lat 15 
• 10.12 godz. 20.00

 v „PLAC ZABAW” prod. Polska, dramat/ od lat 15  
• 11.12 godz. 18.00 

 v „ZAĆMA” prod. Polska, biograficzny, historyczny/ od lat 15 
• 11.12 godz. 20.00

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE

ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ •  
• MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

DLACZEGO WARTO
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

• 10 LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU PRASOWYM

• 20 TYS. GAZET NA KAŻDE WYDANIE 

• ZASIĘG NASZEGO KOLPORTAŻU: 
   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, Turza, Włodowice, 
   Zawada Pilicka, Zawiercie, Zarzecze, Złożeniec.

• MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA 
   REKLAMY O POWIAT OLKUSKI 
   I 5 PODKRAKOWSKICH GMIN 

• NASZ ŁĄCZNY NAKŁAD TO 50 TYS.!!!

• ATRAKCYJNE CENY I RABATY!

• DARMOWY PROJEKT GRAFICZNY 

• REKLAMA JUŻ OD 45 ZŁ

 gwarekzawiercianski@wp.pl 

 698 805 242
 510 190 038

IMPREZY
 v 24.11 godz. 18.00 – artSALON ZAWartE - debatę pod 

tytułem "Po co nam kultura?" w Galerii Dolnej Miejskiego 
Ośrodka Kultury "Centrum" w ramach cyklu spotkań 
artSALONU ZAWartE.  

 v 26.11 godz. 17.00 - SYMFONIA NIEJEDNO MA IMIĘ 
(Schubert, Morricone i inni) – Zapraszamy na koncert. 
W programie : Msza G-dur F. Schuberta, a także utwory  
Ch. Gounod, E. Moriccone (muzyka filmowa)

 v 30.11 godz. 18.00 - Audycja MOK'n'ROLL - King 
Crimson: In The Court Of The Crimson King - Zapraszamy 
serdecznie na inauguracyjną audycję z cyklu MOK'n'ROLL 
poświęconego płytom rockowym. Podczas spotkań 
mówić będziemy i – co chyba najważniejsze – słuchać nie 
tylko albumów uznawanych za klasykę, ale także i tych 
niesłusznie zapomnianych. Będą to albumy, których młode 
pokolenie urodzone na przełomie lat osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych nie jest w stanie pamiętać. 

 v 4.12. godz. 9.30 - Kosmiczny Przyjaciel Kłamczuszka - 
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zawierciu 
zaprasza na spektakl teatralny który odbędzie się w sali 
widowiskowej MOK "Centrum" 

 v 8.12 godz. 19.00 – Hiszpańska Mucha - Serdecznie 
zapraszamy wszystkich miłośników teatru w czwartek 
8 grudnia na spektakl Jamesa Lee Astora „Hiszpańska 
mucha” w reżyserii Jakuba Przebindowskiego, który okaże 
się pełną dobrego humoru gratką dla każdego dorosłego 
widza.  Uśmieją się Państwo do rozpuku!   

 v 10.12 godz. 11.00 – Sobotni Poranek Teatralny : Co się 
stało z Mikołajem? - Spektakl zaprezentują aktorzy Teatru 
TAK, których zawierciańska publiczność powinna kojarzyć 
ze spektaklami wykorzystującymi elementy nauki języka 
angielskiego.  

Informacje
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Pilica ul. Mickiewicza 6
tel. 601 464 046

POKRYCIA DACHOWE
BLACHY, GONTY Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ!!!

• OKNA DACHOWE •  MEMBRANY • RYNNY •
POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 28 • tel. 886 886 280
www.motomorfoza.com.pl • e-mail: biuro@motomorfoza.com.pl

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

F
E

R
T

A
HOSTEL CMC Putex Sp. z o.o.

Luksusowe
APARTAMENTY

1 i 2 pokojowe
WiFi, TV, Łazienka, Parking, Śniadania

Luksusowe
APARTAMENTY

1 i 2 pokojowe
WiFi, TV, Łazienka, Parking, Śniadania

Organizacja imprez okolicznościowych
z tradycyjną, domową kuchnią

Organizacja imprez okolicznościowych
z tradycyjną, domową kuchniąCMC Putex Sp. z o.o.

42-400 Zawiercie, 
ul. Paderewskiego 61
tel. 695 107 115, 
32 67 15 610
www.putex.pl

CMC Putex Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, 
ul. Paderewskiego 61
tel. 695 107 115, 
32 67 15 610
www.putex.pl Hostel

Cmentarz Parafialny

Kościół

SP nr 5

STYPY 
od 30 złSTYPY 
od 30 zł

ul. PaderewskiegoWarty Centrum

LAWENDOWY DWOREK

zapraszamy na

Bal Sylwestrowy
Wyśmienite menu: przystawka, danie główne, 
dwa posilki gorące, Zimna płyta, bufet słodkości
Zabawa przy muzyce na żywo
Napoje zimne i gorace bez limitu
Butelka wódki (0,5) lub wina na parę
Wybór „Króla i Królowej Balu"
Tort noworoczny i lampka szampana o północy

w Kluczach, ul. Bolesławska 53A

210 zł 
/ osoba

31.12.2O16 Sobota, godz. 20.00

zapraszamy na

Bal Sylwestrowy

31.12.2O16 Sobota, godz. 20.00
ZAPRASZAMY: 796 720 700, 602 574 450
Możliwość rezerwacji noclegów w cenie 80 zł (w cenę wliczone jest śniadanie noworoczne)!
ZAPRASZAMY: 796 720 700, 602 574 450
Możliwość rezerwacji noclegów w cenie 80 zł (w cenę wliczone jest śniadanie noworoczne)!

Reklamy


