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Wielka urodzinowa gala
OK Banku Spółdzielczego

Z widocznym rozmachem 110. urodziny świętował niedawno Orzesko-Knurow-
ski Bank Spółdzielczy. Na miejsce tego niezwykłego wydarzenia organizatorzy ob-
rali Czerwionkę, a ściślej rzecz biorąc nowoczesne Centrum Kulturalno-Edukacyj-
ne. Brakowało miejsca, więc na potrzeby uroczystej gali zagospodarowano
również sporą część parkingu, gdzie stanął olbrzymi namiot.

      
       
      

      
     

        
       
       
        
    
     

    
      

  
     

       
    

     
      

    
      

      
     

       

      
     

   
      
     

       
     
    

      
      

       
   
     

    
     

     
      

     
        

    
   

         
     

   

Tam może czekać
Twoja druga połówka
Świat pędzi do przodu, żyjemy co-
raz szybciej i dłużej, jednak uczu-
cia osób samotnych nie zmieniają
się od pokoleń.

– Wprawdzie w dzisiejszych cza-
sach społeczeństwo nie piętnuje
żyjących w pojedynkę, ja jednak
przyznam uczciwie, że nie wierzę
w ich szczęście. Dlaczego? Od po-
czątku prowadzenia Centrum Zapo-
znawczego Zolyty napotkałam na
swojej drodze zbyt wielu smutnych
klientów… – mówi właścicielka Cen-
trum Anna Guzior.

Zolyty działają w Czerwionce przy
ul. Furgoła 46.

Dla kogo powstało
Centrum Zapoznawcze Zolyty?

Do Centrum przychodzą ludzie
samotni, którzy mają nadzieję spo-
tkać swoją drugą połówkę. Ludzie
zapisują się z różnych powodów –
szukają miłości, przyjaźni lub dobrej
zabawy, która jest dawkowana na
organizowanych regularnie wieczor-
kach taneczno-zapoznawczych. Każ-
dy może liczyć na dyskrecję – wie-
czorki są imprezami zamkniętymi
i zawsze lokal w całości jest rezer-
wowany tylko dla Zolytnic i Zolytni-
ków.

W Zolytach pojawia się coraz
więcej osób rozczarowanych inny-
mi biurami zapoznawczymi i matry-
monialnymi, gdzie za sporą kwotę
otrzymali zaledwie kilka (i to nie za-

wsze aktualnych) numerów telefo-
nów i praktycznie zero informacji
o danej osobie. Stracili nie tylko go-
tówkę, ale również zaczęli tracić
nadzieję na wyjście z samotności…
Na szczęście Zolyty to zmieniły.

Centrum Zapoznawcze Zolyty jest
dla osób w każdym wieku. Najstar-
szy klient ma 87, a najmłodszy 20 lat.
Samotność może dotknąć każde-
go… – Najbardziej dotkliwa jest jed-
nak dla 35-45-latków, którym nie uda-
ło założyć się rodziny, niemniej jesz-
cze mają cichą nadzieję na potom-
stwo i małżeństwo, a także dla osób
starszych. Te dwie grupy u nas do-
minują – mówi A.Guzior. Rygory-
stycznie przestrzega się tu jednak za-
sady: stan cywilny – wolny.

Centrum Zapoznawcze Zolyty ser-
decznie zaprasza wszystkich, któ-
rzy mają już serdecznie dosyć sa-
motności, chcą poznać nowe oso-
by i może przyszłą miłość… Już
10 grudnia 2014 r. w Czerwionce
o godz. 18.00 w Kawiarni „Esen-
cja” odbędzie się Wieczorek Roz-
rywkowo-Zapoznawczy. Więcej
szczegółów na www.zolyty.pl
Ilość miejsc ograniczona.

Jedna z zolytowych par

T  E  K  S  T   S  P  O  N  S  O  R  O  W  A  N  Y

Myśliwska tradycja
   

    
   

   
     

    
    

    
    
     

     
    

    
    

   
     

    
    

    
   
   
  
   

Jak co roku skorzystaliśmy z zaproszenia na uroczyste ob-
chody Dnia Św. Huberta, który jest patronem myśliwych.
Scenariusz zawsze taki sam – msza polowa, odprawa myśli-
wych, polowanie, pokot, zaś na koniec wspólna biesiada.


