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Z CYKLU INSPIRUJĄCY LUDZIE

WYWIAD Z ANNĄ CHRZĄŚCIK
- mieszkanką Krzeszowic, uczestniczką prestiżowego
ultrabiegu wokół Mont Blanc.

• Co się czuje biegnąc na trasie 171 km
wokół najwyższego szczytu Europy?

• Samo uczestnictwo w biegu to już
ogromny sukces, a jego ukończenie
dla wielu pozostaje wyłącznie w sferze marzeń. Tobie się udało…

Czuje się wolność, radość i podniosłość chwili, euforię i pozytywną energię bijącą od
uczestników biegu. Człowiek jest taki mały Mnie się udało, bo bardzo tego pragnęłam,
wśród tych gór, a jednocześnie tak wielki, że obrałam sobie cel i konsekwentnie dążymoże wbiegać na nie. Wspaniałe uczucie.
łam do jego zrealizowania, a tym samym
• Trasa przebiegała przez kilka krajów… spełniłam swoje marzenie. W tym biegu
wystartowało 2567 zawodników z całego
Trasa prowadziła wokół masywu Mont
świata, niestety nie ukończyło aż 783. Ja
Blank, wybiegaliśmy z Francji z przepiękprzybiegłam jako trzecia Polka z czasem 41
nego miasteczka Chamonix, przez Włochy,
godzin i 37 minut.
malowniczą Szwajcarię z powrotem do Francji do Chamonix, łącznie 171 km.
ciąg dalszy na str. 2

MALOWANIE DACHÓW

.
SPRZEDAZ: ,
WYKŁADZIN, ,DYWANOW
CHODNIKOW, MEBLI
Pralnia dywanów
KRZESZOWICE, ul. Krakowska 49
(za stacją Orlen, obok Bostaru)

Tel. 600 353 141
Skutery • Motocykle • Quady
Sprzedaż - Serwis od 1991
Autoryzowany dealer:

Romet • Zipp • Junak 

530 781 146

- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Krzeszowice

!
RATY

Sklep: ul. Legionów Polskich 8
Serwis: ul. Krakowska 22

DO SPRZEDANIA

piękna, widokowa
działka budowlana 17 a
w Rudnie koło Tenczynka.
Okazyjna cena: 73 tys. PLN
tel. 796 351 499

tel. 535-013-523

SALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

(przy trasie 79)

Zapraszamy:
pn. - pt. 9 00 - 17 00
sob.
9 00 - 13 00

 504 855 100

SPRZEDAŻ
RATALNA

• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki
• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje

DO WYNAJĘCIA
ATRAKCYJNE LOKALE UŻYTKOWE w budynku
sklepu INTERMARCHE w Krzeszowicach.

Jedna wizyta i będziesz
mógł cieszyć się
otrzymaną gotówką.

BIURO KREDYTOWE SZYBKA KASA
Krzeszowice, ul. Wyki 4 (naprzeciwko Galerii Centrum)
czynne od pon do pt
8:30 - 16:30
tel. 731 606 800
biuro.szybkakasa@gmail.com

Liszki 552

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90
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Czynsz najmu już od 800 zł netto/m-c
Wynajem wyłącznie za pośrednictwem biura:

tel. 796 351 499
DO SPRZEDANIA
piękna działka budowlana 13 a
w Piekarach, obok lasu.
Z projektem domu "Dom w orlikach 3"
- o pow. 162 m kw.
Cena: 270 tys. PLN.

tel. 796 351 499

MIESZALNIE FARB I

TYNKÓW BOLIX oraz

KNAUF

Proﬁle, płyty gipso

prawy, gipsy, wełna,
we i OSB, kleje, fugi, za

otwarte:
00
00
pn - pt 6 - 18
00
00
Sobota 6 - 13
lakiery,
styropian, tynki, farby,
artykuły elektryczne
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CIĄG DALSZY ZE STR.1

WYWIAD Z ANNĄ CHRZĄŚCIK

Jaką musiałaś przejść drogę, by się tam znaleźć?
Droga była długa trwała dwa lata. Trzeba było zdobyć punkty
kwalifikacyjne 15 maksymalnie w trzech biegach, a nie ukrywam,
że są to biegi trudne powyżej 100 km. Mieć trochę szczęścia, bo
musiałam jeszcze zostać wylosowana. W zeszłym roku mi się nie
udało, ale w tym roku dopisało mi szczęście i znalazłam się wśród
wybrańców. To był początek, a potem zaczęła się ogromna praca
nad formą, kondycją i całym ciałem.

• Sport to niewątpliwie bardzo ważna część Twojego
życia. Jakie trzeba mieć cechy charakteru, by zajmować
się sportem wyczynowo?
Trzeba być upartym, zaciętym, rozsądnym i konsekwentnym. Jestem
wytrzymała fizycznie i psychicznie. Stawiam sobie cele i je realizuję.
Ale największą pracę robi głowa - to w niej w czasie tak trudnego
biegu rozgrywa się największa walka.
• W jaki sposób łączysz życie osobiste z pracą i pasją? Czy
wszystkie te dziedziny przenikają się wzajemnie?

Po części tak, łączę pracę z pasją, chociaż nie ukrywam, że pracując
na pełny etat i trenując czasami jest ciężko. Moja doba trwa długo.
Bywa, że trening kończę tuż przed 24, a rano trzeba wstać przed
6, ale ja to lubię. Życie osobiste udaje mi się połączyć, ponieważ
trenujmy razem.

po asfalcie. Tutaj wszyscy się wspierają, motywują, pocieszają, mają
dobre słowo. Gdy komuś się coś stanie, źle się poczuje, zawsze może
Tak mój przyszły mąż zaczął biegać trochę krótsze dystanse, ale liczyć na pomoc a trasie.
również biegi górskie. Rozumie moją pasję i sam się nią zaraził.
• Jak zmotywowałabyś osoby, którym nie chce się wstać
Dzięki temu spędzamy czas na treningach razem.
z przysłowiowej kanapy?
• A czy bliscy dzielą z Tobą zamiłowanie do zdrowego
Uprawianie sportu powoduje wzrost energii, siły, chce nam się więcej,
odżywiania – kolejnego Twojego „konika”?
mamy wrażenie jakbyśmy mogli wszystko. Odpoczynek powinien
Odżywianie jest bardzo ważne w naszym życiu. Robiąc zakupy być w ruchu, nie mam tu na myśli tylko biegania, ale każdy rodzaj
wybieram określone produkty i przyrządzam odpowiednio zbilanso- aktywności fizycznej i w każdym wieku. Należy zacząć od małych
wane posiłki. W trakcie tak intensywnych przygotowań do zawodów kroczków, a potem te większe same przyjdą.
jedno z drugim musi iść w parze, a rodzina korzysta z mojej wiedzy.
• Aniu, przyjmij gratulacje ode mnie i całej redakcji „Gwar• Wracając do sportu. Czy uważasz, że w sporcie istnieka”. Życzę kolejnych sukcesów i dalszego inspirowania
je niezdrowa rywalizacja, czy też spotykasz się raczej
innych.
z zachowaniami fair play, wzajemnym wsparciem?
Bardzo dziękuję.
W biegach górskich nie ma tak zaciekłej rywalizacji jak w biegach
Rozmawiała Sylwia Mossakowska
• Czy udało Ci się zaszczepić swoim bliskim pasję do sportu?

Anna Chrząścik – fizjoterapeutka, ultramaratonka, pasjonatka sportowego trybu życia i zdrowego odżywiania, mieszkanka
Krzeszowic. Laureatka wielu nagród sportowych: I miejsca w kat. kobiet - BUT 130 - 130 km – 2017, 1 miejsca w kat. kobiet
- Salamandra Ultra Trail - 104 km - 2017, 2 miejsca w kat. K30 - Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich - 23 km - 2017, 2 miejsca w kat. kobiet - 3x Śnieżka = Mont Blanc - 36 km - 2016, 2 miejsca w kat. kobiet - 3x Śnieżka = Mont Blanc - 36 km – 2015
Facebook: UltraAnia

POWRÓT DO SZKOŁY – JAK NIE WYLAĆ UCZNIA Z KĄPIELĄ
Kilka dni temu sieć internetową obiegł plakat zapraszający sześciolatki do „Akademii Biznesu” z hasłem „daj
dziecku przewagę na starcie”. Można się zastanawiać w jaki sposób wspierać młode pokolenie, aby nie chcący
nie szkodzić. W pogoni za sukcesem popularne stają się trzy hasła, wywodzące z psychologii, ale w popularnym rozumieniu zmieniające znaczenie (a raczej zawężające je do roli wymagania, bez uwzględnienia istoty
tych zjawisk). Chciałabym dzisiaj przyjrzeć się tej trójce funkcji, które powoli stają się wyznacznikiem pomyślności ucznia, a w których przesada będzie zawsze działać na niekorzyść.

OSTATNIE DOŻYNKI
U NAS W GMINIE
Ostatnie dożynki w Gminie Wielka Wieś
odbyły się w Tomaszowicach.
W części artystycznej wystąpiły zespoły z Paraf ii św.
Wojciecha BM i MB Bolesnej
w Modlnicy, czyli Tomaszowianie, Modlniczanki, Społeczność Modlnica oraz zespół
z Szyc.

podczas przygotowań imprezy,
to jeszcze na scenie pokazały
taki charakterek tomaszowickich kobiet, że nawet deszcz
się przestraszył i natychmiast
przestał padać ;)

Gospodynie z Tomaszowic
nie dość, że napracowały się

www.wielka-wies.pl

KLUB CENTRUM
W TENCZYNKU
Już od poniedziałku, 10 września,
ruszyły zajęcia w filii Centrum Kultury i Sportu – Klubie Centrum
w Tenczynku.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych
przez Annę Koblak – „Kreatywne
4 Pory Roku” oraz „Guzik z pętelką” – zaczynamy o godz. 15.30.
Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się również zajęcia szachowe
oraz „Szydełkowe Cuda”.

Kreatywność

Dzieci są twórcze w naturalny
sposób. Wystarczy przyglądać się
swobodnej zabawie przedszkolaków, żeby potwierdzić ten wniosek. Kreatywność osób dorosłych
co prawda nie polega na zabawie,
ale łączy je sporo elementów.
Przede wszystkim możliwość
korzystania z dostępnych danych
w nowy, innowacyjny sposób. Dla
dziecka to oczywiste, że doniczka
może posłużyć tysiącom funkcji
w setkach różnych zabaw. Dla
dorosłego – dane, które otrzymuje w pracy wiążą się z określonym kontekstem. Tak ceniona
kreatywność to umiejętność wyjścia poza ten kontekst, spojrzenia
szerzej, czy z innej perspektywy.
Co warte dostrzeżenia – częstym
blokerem kreatywności jest nadmierny stres, a zwłaszcza strach
związany z ryzykiem popełnienia
błędu. Oczywiście pewne schematy nieszablonowego myślenia
są możliwe do wyuczenia, ale
stosowanie ich w sytuacji, gdy
zadania podlegają ocenie, uruchamia chęć wpisania się w ocze-

kiwania, a nie poszukiwania
nowych rozwiązań. Wymaganie
współczesnego świata „musisz
być kreatywny” jest więc z gruntu
chybione.

Dla utrzymania prawidłowej
koncentracji konieczne są efekty wne przerw y (czyli takie,
w których można odpocząć,
zmienić pozycję ciała, zająć
umysł innym tematem) oraz zróżKoncentracja
nicowana aktywność. Warto nie
Niezależnie od ćwiczeń tej funkdopuszczać do przepracowania.
cji uwagi (trening jest możliwy
Wyciągając z tego wnioski dla
do pewnego stopnia, nie można
uczniów warto zwrócić uwagę na
wyćwiczyć koncentracji poza
sposób odpoczywania po lekcjach
pewne granice) istnieją warunki
i przerwy w trakcie nauki domojakie są potrzebne do jej sprawwej (zawsze lepiej żeby wiązało
nego działania. Są to między
się to z ruchem, najlepiej na świeinnymi odpowiednia ilość snu,
żym powietrzu, albo kontaktami
właściwe dotlenienie organizmu
społecznymi, rozmową, wspóli rozluźnienie. Ważne jest też
nym czasem. Oglądanie telewiprawidłowe nawodnienie ciała –
zji, korzystanie z komputera czy
zawarte w wodzie mikroelementy
smartfona nie sprzyja regeneracji
wspierają aktywność układu nerpo aktywności umysłowej). Jeśli
wowego. Stres do pewnego stopdziecko spędza tygodniowo 35
nia pomaga osiągnąć pożądany
lub więcej godzin w szkolnych
poziom koncentracji, prowadzi
ławach, po szkole powinno dbać
jednak do szybszego wyczerpania
o właściwe proporcje między
zasobów, a w rezultacie do zmęobowiązkami, odpoczynkiem
czenia i niemożności skupienia.
i życiem rodzinnym.
Aby efekty wnie utrzymy wać
Pewność siebie
koncentrację przez długi czas,
potrzebny jest prawidłowy balans Pewność siebie, która ma dopromiędzy wysiłkiem, a odpoczyn- wadzić do efektywnego funkkiem.
cjonowania nie może być oparta

wyłącznie o tzw. wysoką samoocenę, ale o adekwatny obraz
siebie. Czyli taki, w którym
ktoś potrafi realnie rozpoznać
swoje mocne i słabe strony, wie
jak i nad czym powinien pracować, co faktycznie potrafi. Osoby posiadające taką umiejętność
mogą wyciągać wnioski z ocen
otoczenia i nie odnosić ich do
własnej wartości, ale do swojej
pracy i umiejętności. Mimo obecnego systemu oceniania szkolnego jest tu spore pole do pracy dla
rodziców, którzy mogą umacniać
u pociech myślenie o ocenach
jako wskazówkach, a nie wyroczniach. Umiejętność spostrzegania
niepowodzeń jako podpowiedzi
do treningu i ćwiczeń daje podstawy do tego, by rozwijać pracowitość i wytrwałość.

Gabinet Pomocy Psychologicznej Emilia Owoc
Psycholog, Psychoterapeuta, Seksuolog, Logopeda, Pedagog
ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice, tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com
www.psychologkrzeszowice.pl
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KRZYŻÓWKA NIEPODLEGŁOŚCIOWA - SERPENTYNA

Ostatnia litera wyrazu jest równocześnie pierwszą literą wyrazu następnego. Kierunek wpisywania wyrazów wskazują strzałki. Litery z zacienionych pól, czytane w kolejności od lewej do prawej i w kierunku góra – dół utworzą
rozwiązanie. Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę liter w haśle. Większość haseł dotyczy osoby Józefa Piłsudskiego.
Rozwiązanie krzyżówki: hasło główne i wszystkie hasła pomocnicze prosimy o dostarczenie drogą mailową, przesyłką pocztową lub osobiście na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach Filia Biblioteczna w Tenczynku,
ul. Reymonta 3, 32-067 Tenczynek, e-mail: tenczynek@bibliotekakrzeszowice.pl, tel. 12 257-93-87
Godziny otwarcia: pon.- śr. 11.00-19.00, czw. - pt. 8.00-16.00
w terminie do 30.10.2018 r. Na trzech zwycięzców, wyłonionych w drodze losowania, czekają nagrody książkowe.

WYSTAWA O ŻYCIU
I TWÓRCZOŚCI OLGI
DRAHONOSKIEJ-MAŁKOWSKIEJ
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach wraz z organizatorem, Hufcem ZHP Krzeszowice serdecznie zaprasza
na wystawę, poświęconą życiu i twórczości Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej. Oprócz zapisków z jej dziennika,
wierszy i fotografii można zobaczyć prace konkursowe,
wykonane przez dzieci i młodzież z gminy Krzeszowice.

- relaks wodza (7) – kara za Aleksandra III (5) – bywa i wielkości, i koński (4) – do podwładnych w dobrym humorze (7) – pisklęta za gniazdo (6) – jego biblijny brat (4) – miły dworek (7) – kasa w pociągu (5) – legioniści o nim (7) – w naszej małej ojczyźnie
2 Pułk Legionu Zachodniego (11) – kolega nie Tytusa i A`Tomka (5) – jego drugi patron (7) – tu na Oleandrów 5 (9) – po niej
Niemen i Mera (9) – specjalsi od kamienia (4) – porażka jego sierpniowej koncepcji z 1920 r. (12) – otczestwo Włodzimierza
Uljanowa (6) – tam dziecię w dzień św. Klemensa (5) – syryjski kapral od Andersa (6) – Piersi i Maryla, gwarowo (6) – jego, jak
wstążka u Norwida (6) – do dzisiaj na ustach żołnierzy (8) – w parze z wolnością (12) – dwie pary = stulecie (8)
oprac. Danuta Nowak Biblioteka Publiczna w Tenczynku

Fundacja Dariusza Stachury „CANTO PRO CLASSICA”
zaprasza na koncert inscenizowany
pt. „Śpiewnik polski w Strasznym Dworze”
- cykl koncertów na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski
realizowany dzięki doﬁnansowaniu
Fundacji „ORLEN - DAR SERCA”
w RACŁAWICACH, Boisko Sportowe, 22.IX.2018 r., godz. 19:00
W koncercie udział biorą:
Soliści Teatru Muzycznego i Teatru Wielkiego w Łodzi
Artyści chóru i baletu
Teatru Muzycznego i Teatru Wielkiego w Łodzi
Orkiestra Salonowa z Łodzi
pod kierownictwem Zuzanny Niedzielak
Asystent i autor tekstów: Tomasz Raczkiewicz

Kierownictwo i reżyseria: Dariusz Stachura

130. rocznica urodzin współtwórczyni harcerstwa na ziemiach polskich to szczególny
czas dla wszystkich harcerzy oraz dla krzeszowiczan.
Druhna Olga Drahonowska-Małkowska pochodzi właśnie
z naszej miejscowości i to stąd
wyniosła podstawowe wartości, które przyświecały jej we
wszystkim, co robiła. Była nie
tylko aktywną działaczką społeczną i harcerską, ale także
artystką i kobietą o niezwykłym życiorysie.

„Druhna Oleńka – harcerka,
patriotka, poetka”, współfinansowanego ze środków gminy
Krzeszowice. Naszym celem
jest uwrażliwianie krzeszowiczan na lokalną kulturę poprzez
zapoznanie z postacią Olgi
Drahonowskiej-Małkowskiej
oraz rozwinięcie w dzieciach
i młodzieży pozyty wnych
wzorców, aktywności społecznej i kreatywności…
pwd. Antonina Guzik

Wystawę można zobaczyć do
końca października, w sali nr
W związku z tak ważnym dla 2 Centrum Kultury i Sportu
naszej społeczności wydarze- w Krzeszowicach.
niem Hufiec ZHP Krzeszowice
podjął się realizacji projektu

3

4

Informacje, Reklamy
DO SPRZEDANIA

Citroen Xsarra Picasso
rok. 2001 - KRAJOWY, 136 tys. km przebiegu.
Stan idealny. Prywatnie. Dąbrowa Górnicza.

Tel. 601 417 208

Remigiusz Mróz : Hashtag

S.L. Grey : Apartament

„Twoja paczka już na ciebie czeka!” – brzmiała
wiadomość, która wydawała się zwykłą pomyłką. Tesa nie spodziewała się żadnej przesyłki.
Jeśli nie musiała, nie wychodziła z domu. Postanowiła jednak sprawdzić tajemniczą przesyłkę – i okazało się to największym błędem,
jaki kiedykolwiek popełniła. Wpadła bowiem w
spiralę zdarzeń, która miała zupełnie odmienić
jej życie…

Przerażający thriller o małżeństwie, którego życie zamienia się w koszmar. Mrożąca krew w żyłach opowieść o rozpadzie małżeństwa w obliczu
traumy. Mark, Steph i ich córeczka mieszkają w
słonecznym Kapsztadzie. Gdy uzbrojeni napastnicy włamują się do ich domu, rodzina przeżywa
traumę, choć fizycznie wychodzą z napadu bez
szwanku. Od tej pory nie potrafią już prowadzić
normalnego życia, ich codziennością staje się
strach.

DO SPRZEDANIA
atrakcyjna działka w Tenczynku
15 a plus 2 a drogi dojazdowej.
Działka w pełni ogrodzona,
płaska, o regularnym kształcie.
NOWA CENA: 210 tys. PLN.

tel. 696 595 118
DO SPRZEDANIA
BUDYNEK KOMERCYJNY O POW. 175 M KW
POŁOŻONY W GMINIE KRZESZOWICE
Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEP, RESTAURACJĘ,
OŚRODEK ZDROWIA ITP.
CENA: 185 TYS. PLN.

tel. 696 595 118
INWESTYCJA POD WYNAJEM MIESZKAŃ, BIURA ITP.
Do sprzedania duży dom
w Krzeszowicach ok. 380 m kw,
składający się z: trzech niezależnych mieszkań,

Charlotte Link : Decyzja

Charles Bukowski : Świecie, oto jestem

Simon razem z dziećmi zamierza spędzić na południu Francji spokojne Boże Narodzenie. Nic
jednak nie układa się po jego myśli.Tuż przed
świętami dzieci odwołują swój przyjazd, a jego
przyjaciółka postanawia z nim zerwać. Podczas
spaceru po plaży spotyka zaniedbaną, zrozpaczoną kobietę: Nathalie. Młoda wystraszona Francuzka twierdzi, że ścigają ją brutalni prześladowcy. Przejęty współczuciem Simon postanawia jej
pomóc...

Zawarte w niniejszej książce wywiady dokumentują
długą drogę Charlesa Bukowskiego do światowego
uznania. Te rozmowy, spisane przez amerykańskich,
brytyjskich, włoskich, niemieckich i francuskich dziennikarzy, zapewnią wielką dawkę Charlesa Bukowskiego. Przeczytacie w nich zapewne więcej, niż byście
się spodziewali dowiedzieć o jakimkolwiek pisarzu.
Tematy poruszane tutaj przez Bukowskiego to między
innymi: muzyka klasyczna, samotność, podziwiani
autorzy, trudna młodość, pisarskie rytuały, inspiracja,
szaleństwo, kobiety, miłość i wyścigi konne.

Stanisław Krzemiński : Iskra

Sue Wallman : Kłamstwo minionego lata

Jedna rodzina, trzy siostry. Wspólne marzenie.
Lato 1914. Siostry Biernackie wracają z Lanckorony do Krakowa. W powietrzu wiszą zmiany, mówi
się o wojnie. Nadchodzi czas, by siostry wzięły
sprawy we własne ręce i zmierzyły się z nękającymi rodzinę demonami przeszłości. W cyklu Drogi
do wolności historia odzyskiwania przez Polskę
niepodległości przenika się z opowieścią o wzlotach i upadkach, sukcesach i rozczarowaniach,
radościach i dramatach kilku pokoleń kobiet.

Jest to delikatny dreszczowiec, który ze spokojem można polecić młodemu czytelnikowi, jeśli
jest zainteresowany takim gatunkiem. Nie doświadczymy tutaj nic strasznego, przemocy czy
chociażby krwi, ponieważ tematem przewodnim
opowieści jest ból, którego doświadczamy, po
stracie bliskiej nam osoby. Tak właśnie się dzieje
w przypadku bohaterki, której siostra umarła w
tragicznym wypadku ponad rok temu w wakacje.

Agnieszka Lis : Huśtawka

Barbara Gawryluk : Czart - pies lawinowy

To opowieść o trzech pokoleniach kobiet, na pozór tak różnych, a jednak połączonych wspólnymi
doświadczeniami i rodzinną miłością. Czy uda
im się przetrwać trudne chwile? Czy popełnione
błędy da się cofnąć? Jak wiele można wybaczyć
w imię miłości?

Poznajcie jednego z najzdolniejszych ratowników
górskich - Czarta - niezwykłego psa lawinowego,
który na co dzień zajmuje się wyszukiwaniem
osób zaginionych w górach. To prawdziwy pies
na medal! Od niego często zależy życie narażonych na niebezpieczeństwo turystów. Nie każdy
pies może zostać takim ratownikiem – musi mieć
specjalne predyspozycje. Tutaj liczy się: odwaga,
siła i wytrzymałość, a Czart to wszystko ma!

garażu, pomieszczeń gospodarczych plus osobny budynek
składający się z dwóch mieszkań po 24 m kw na działce ok. 6,5 a.
NOWA CENA: 460 tys. PLN za całość.

tel. 696 595 118

JOANNA NATALIA ŚLUSARCZYK KOLEJNY RAZ NA PODIUM
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU DYRYGENCKIEGO!
Pochodząca z Zabierzowa dyrygentka Joanna Natalia Ślusarczyk zdobyła drugie miejsce na Międzynarodowym
Konkursie Dyrygenckim Jeunesses Musicales w Bukareszcie, który odbywał się w dniach 26-30 sierpnia 2018 roku.
Do 9 edycji jednego z największych konkursów dyrygenckich w tej
części Europy przystąpiło 50 wybranych młodych dyrygentów
z całego świata. Konkurs składał się z czterech etapów, w których
dyrygenci pracowali nad różnorodnym repertuarem symfonicznym
z Bucharest Symphony Orchestra. Polka brawurowo weszła do
finału. Kandydatów oceniało 7-osobowe międzynarodowe jury
złożone z wybitnych dyrygentów, pod przewodnictwem Sigmunta Thorpa, jednego z wiodących dyrygentów norweskich. Gala
Finałowa i Koncert laureatów, transmitowany na żywo, odbył
się w 700-osobowej sali Romanian Athenaeum w Bukareszcie.

Zaskakujący i niespotykany dotąd na polskiej scenie dyrygenckiej
jest fakt, że zaledwie w ciągu ostatnich kilku miesięcy Joanna
Natalia Ślusarczyk zdobyła także szereg innych nagród na arenie
międzynarodowej: w styczniu 2018 roku III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim First European Union International Conducting Competition w Sofii (Bułgaria), w kwietniu
2018 roku I miejsce na London Classical Soloists Conducting
Competition w Wielkiej Brytanii, a także Specjalne Wyróżnienie
podczas The BMW International Conducting Masterclass and
Competition w Portugalii.

Joanna Natalia Ślusarczyk

Ukończyła z wyróżnieniem Dyrygenturę Symfoniczno-Operową na
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
w klasie Profesora Mirosława Jacka Błaszczyka. Obecna doktorantka tej uczelni. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie
(dyplom z wyróżnieniem). Szkołę muzyczną I stopnia (w klasie
fortepianu) ukończyła w Krzeszowicach.

Jest założycielem i kierownikiem artystycznym Małopolskiej
Orkiestry Kameralnej, a także dyrygentem Krakowskiej Młodej
Orkiestry Kameralnej, z którą w 2014 roku nagrała płytę W poszukiwaniu inspiracji – Muzyka Polska. Pod jej kierownictwem
Orkiestra Symfoniczna PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego
w Krakowie została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr
organizowanego przez Akademię Filmu i Telewizji w Warszawie
(2014).
W maju 2018 roku wybrana została Dyrygentem-Rezydentem
Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach na sezon artystyczny 2018/2019.

Jako dyrygent koncertowała między innymi w Stanach Zjednoczonych (Illinois, Ohio), Rosji (Syberia), Izraelu, Norwegii, Islandii,
W latach 2012-2014 dyrygentka została finalistka trzech edycji
Wielkiej Brytanii, Portugalii, Francji, Bułgarii, Rumunii i na
Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Dyrygenckich proUkrainie. Występowała z takimi orkiestrami jak: International
wadzonych kolejno przez maestro Tadeusza Strugałę, Gabriela
Symphony Orchestra ICM podczas Copernicus Music Festival
Chmurę oraz dyrektora artystycznego Filharmonii Narodowej
w Wielkiej Brytanii, z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej,
– Jacka Kaspszyka. Swoje umiejętności doskonaliła także na
Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Zielonogórskiej, Orkiestrą
kursach za granicą – w Londynie, w klasie mistrzowskiej Achima
Akademii Beethovenowskiej, Bucharest Symphony Orchestra,
Holuba oraz Colina Mettersa z Royal Academy of Music, a także
Pazardjik Symphony Orchestra, Orquestra da Costa Atlantica,
w Esposende (Portugalia) u Luisa Clemente.
Royal Symphony Orchestra, Żorską Orkiestrą Kameralną, CraZa osiągnięcia artystyczne uhonorowana została między inny- cow Youth Chamber Orchestra, Orkiestrą Les Femmes. Współmi Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracowała także z Orkiestrą Symfoniczną Opery i Filharmonii
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Podlaskiej w Białymstoku oraz asystowała przy projekcie Orkiestry
Fundacji Stypendialnej Sapere Auso.
Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych równie spektakularnych sukcesów
Redakcja

Kontakt:

e-mail: slusarczyk.joanna@gmail.com

tel. +48 662 249 503
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MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
– ODMŁADZANIE SKÓRY PO LECIE
Mikrodermabrazja diamentowa jest jednym z tych zabiegów, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem
wśród klientów gabinetów kosmetycznych. Co decyduje o tak dużej popularności i w jakich okolicznościach
warto się zdecydować na kurację złuszczająca tego typu?

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679

PROMOCJA!
Tylko dla czytelników
Gazety na hasło:
„Gwarek”
przy zakupie
2 zabiegów
3 Gratis!!!!!
* Promocja obowiązuje
do 15 października.

www.instytutelf.pl

Wskazania:
• trądzik pospolity (zaskórnikowy, grudkowy)
• blizny potrądzikowe
• łojotok
• rozszerzone pory
• zaskórniki, prosaki
• przebarwienia
• uszkodzenia posłoneczne
• szorstki, zrogowaciały naskórek
• rozstępy
• rogowacenie przymieszkowe
• wiotkość skóry
• zmarszczki wokół oczu, ust, na szyi
Mikrodermabrazja diamentowa to nowoczesna, w pełni
bezpieczna, a zarazem bardzo skuteczna metoda, która
w spektakularny sposób poprawia funkcjonowanie skóry
i pomaga uporać się ze specyficznymi problemami. Polega
na bezinwazyjnym, mechanicznym ścieraniu mikrowarstw
naskórka do pożądanego poziomu, pod stałą kontrolą wizualną.
Dzięki umiarkowanemu usuwaniu górnych warstw naskórka, w
jego warstwie podstawnej dochodzi do zintensyfikowanego
tworzenia się nowych, pełnowartościowych komórek. Wędrują
one ku górze i zastępują komórki uszkodzone.

Działanie:
• bezpieczna, kontrolowana głębokość ścierania
• eliminacja patogennych drobnoustrojów z powierzchni skóry
• alternatywa dla osób nietolerujących peelingu chemicznego
• zwiększenie poziomu absorpcji aplikowanych składników aktywnych
• stymulacja mikrokrążenia
• wzmocnienie zdolności obronnych skóry
• wywołanie wzmożonej produkcji kolagenu, elastyny
(odnowa skóry właściwej)
Przeciwwskazania:
• skłonność do bliznowaceń
• aktywna opryszczka
• świeża opalenizna
• podrażnienia skóry

Mikrodermabrazja diamentowa oprócz widocznej poprawy kondycji cery, przyczynia się również do stymulacji fibroblastów do
produkcji kolagenu i elastyny oraz do wzmocnienia zdolności
obronnych skóry. Co za tym idzie, metodę tę można wykorzystać we wszelkiego rodzaju kuracjach przeciwstarzeniowych i
regeneracyjnych.
I co najważniejsze, efekty zabiegu są często widoczne już po
pierwszej wizycie w gabinecie kosmetycznym. Niemniej,
mikrodermabrazja daje najlepsze rezultaty po przeprowadzeniu
pełnej terapii. Seria zabiegów obejmuje zazwyczaj od 5 do 10
spotkań, wykonywanych co 2-4 tygodnie.

POLSKO-NORWESKA INTEGRACJA WOKALNA

„ŚPIEWANIE BEZ GRANIC”

- KOLEJNA ODSŁONA JUŻ W NIEDZIELĘ 30 WRZEŚNIA!
Zapraszamy do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu!
W ramach projektu w czasie ostatnich wakacji zespół dał 5 koncertów najpiękniejszych arii operowych z udziałem
chórów z Polski oraz Norwegii oraz solistów światowych i polskich scen operowych (koncerty miały miejsce w Niepołomickim Zamku, w Klasztorze O. Karmelitów w Czernej, w Parafii Św. Marcina w Krzeszowicach, w parafii Św. Jana
Pawła II w Krzeszowicach oraz w parafii Św. Katarzyny w Tenczynku - cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem
i entuzjastycznym przyjęciem.
30 września br (niedziela) odbędą się dwa koncerty będące kontynuacją projektu:
- w kościele pw Św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie ok godziny 13.00 (bezpośrednio po mszy o godz.12.00)
- w kościele pw Św. Maksymiliana Kolbego w Woli Filipowskiej ok godz. 19.00 (bezpośrednio po mszy o godz. 18.00)
W koncercie udział weźmie zintegrowany chór w skład którego wchodzą:
- chór CANTATE ANIMA z Tenczynka,
- diakonia MARIAM z Czernej,
- chór VOCI di SAN FRANCESCO z Zabierzowa,
- chór CANTATA z Niepołomic
oraz soliści scen operowych m.in. Krzysztof Aureliusz Łuczyński, rodowity Tenczynianin,
śpiewający na deskach Den Norske Opera & Ballett w Oslo.
Usłyszymy najpiękniejsze utwory z repertuaru: Mozarta (m.in. Ave verum corpus, Laudate Dominum),
Verdiego (Va pensiero), Webbera (Pie Jesu), Offenbacha (Barcarolle),Capua (O sole mio) oraz inne znane utwory w wykonaniu solistów oraz chórów.
W ramach dalszej współpracy zespół zintegrowanych chórów został zaproszony do Oslo z propozycją wzięcia udziału w koncercie z okazji International Choir Day. Trwa pozyskiwanie sponsorów oraz
środków, które umożliwiłyby realizację tego zamierzenia. Planowane na 30 września koncerty są
także ukłonem w stronę słuchaczy i prośbą o wsparcie wytyczonego celu.
Kontakt z organizatorami: polonus_galicja@hotmail.com, edyta.sk1@wp.pl

PATRONAT
MEDIALNY:
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Podwójne uderzenie

Pierwsza dwudniowa impreza za nami, pierwszy raz nocny odcinek, pierwszy raz walka o pieczątki
- chyba się udało :-) Pomimo panujących upałów, poza zakopaniem w piachu udało się również
potopić samochody w błocie. Uczestnicy dopisali zapewniając zabawę w atmosferze wzajemnej
pomocy która wielokrotnie była potrzebna.
I tym razem nie zabrakło walecznych załóg.
Piecioosobowa załoga Pathfindera podejmowała każde wyzwanie zaskakując determinacją i sprawnością. Tym razem Piotrek
w Pajero pokazał że przedni napęd bywa
przereklamowany i wystarczy sam tył aby
dokończyć imprezę :-) Jeepy V8 umilały nam
czas dudniąc donośnie z wydechów.
Załoga Samuraia utwierdziła Nas że nie moc
a niska masa pozwoli przejechać wszystko
i wszędzie. Tylko te odciski na rękach... Straty
niewielkie, tu i tam trochę pogniecione błotniki
i drzwi, oberwane zderzaki, zerwany przegub,
chwilowo zgrzane silniki, utopiony alternator
i na sam koniec przebita opona - cóż, kwintesencja offroadu, gdy warunki skłaniają do
wdepnięcia jeszcze mocniej :-)
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć tu i na
naszym facebooku.

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl
Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Maciej Kulczycki

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami
Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi
Pośrednictwo �inansowe i kredyty

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200;
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

Poproście gości weselnych, żeby zamiast kwiatów
przynieśli datek dla podopiecznych
Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”
Wolontariusz zbierze pieniądze do specjalnej skarbony
podczas składania życzeń.
Za otrzymane datki kupimy dzieciom sprzęt medyczny
i rehabilitacyjny, zorganizujemy im urodziny
lub fantastyczną wycieczkę.
Formularz zgłoszeniowy oraz ślubny karnet
z wierszykiem znajdziecie na www.slubzsercem.pl.

DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska
1000 m²
• Wola Filipowska
1300 m²
• Wola Filipowska
1250 m²
• Wola Filipowska
1300 m²
• Tenczynek
550 m²
• Tenczynek
500 m²
• Tenczynek
1000 m²
• Tenczynek
3000 m²
• Tenczynek
1360 m²
• Tenczynek
1793 m²
• Tenczynek
2442 m²
• Tenczynek
2700 m²
• Paczółtowice
4000 m²
• Paczółtowice
1000 m²
• Paczółtowice
1100 m²
• Paczółtowice
750 m²
• Paczółtowice
1200 m²
• Tenczynek
1100 m²
• Tenczynek
2200 m²
• Krzeszowice
1,08 ha
• Krzeszowice
Os. Żbik
5500 m²
• Nowa Góra
1400 m²
• Żary
1502 m²
• Sanka
2100 m²

SPRZEDAMY!!!

120 000 zł
156 000 zł
150 000 zł
156 000 zł
55 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
240 000 zł
125 000 zł
150 000 zł
195 000 zł
265 000 zł
310 000 zł
80 000 zł
90 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
170 000 zł
340 000 zł
800 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Krzeszowice
6,37 ha
• Będkowice
3727 m²

Koordynator akcji:
tel. 500 370 807
e-mail: slubzsercem@almaspei.pl

„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci, ul. Dożynkowa 88a
31-234 Kraków, tel. 12 446 64 76, fax: 12 446 65 94
e-mail: hospicjum@almaspei.pl, www.almaspei.pl
NIP 6772252176, REGON 120074818, KRS 0000237645
Konto bankowe: BGŻ SA 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700

500 000 zł
90 000 zł
165 000 zł
240 000 zł
1 719 900 zł
550 000 zł

DZIAŁKI ROLNE
• Zalas
• Zalas
• Zalas
• Zalas

4000 m²
2600 m²
6300 m²
2000 m²

35 000 zł
20 000 zł
100 000 zł
15 000 zł

DZIAŁKI BUD.-USŁUGOWE KOMERCJA
• Rudno
2500 m²
200 000 zł
• Rudno
1600 m²
128 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany
1200 m²
DOMY MIESZKALNE
• Krzeszowice CENTRUM
Usługowo-mieszkalny 188m² P.U.
F-RA VAT
• Zalas DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka 18 arów
• Dulowa DOM JEDNORODZINNY
P.U. 154,4 m², działka 978 m², przy DK79
KOMERCJA
• Krzeszowice okolice DK79 CENTRUM
PAWILON HANDL.-USŁ. BIUR.
P.U. 35 m²

60 000 zł

320 000 zł
180 000 zł
495 000 zł

100 000 zł

• Kamienica mieszk.-usług. w ścisłym centrum
Krzeszowic. Powierzchnia całkowita 1218 m².
SPRZEDAŻ 40% UDZIAŁU
1 400 000 zł
za 40% udziału

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY W POZYSKIWANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,
GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY ZAKUPIE SAMOCHODÓW.
Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!
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JUBILEUSZ TENCZYNKA
ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Czas biegnie nieubłaganie i już w przyszłym roku Tenczynek skończy 700-lat. Mało to, czy dużo, nie
będziemy się spierać, w każdym razie taki kawałek historii zobowiązuje. Przygotowania do jubileuszu
zaczęły się w 2009 roku, kiedy to Stowarzyszenie „Dla szkoły w Tenczynku” wydało torby na zakupy
z napisem „Razem w 700-lecie Tenczynka 1319-2019”, a już w następnym roku zaczęto organizować
rajdy Toporczyków Tęczyńskich, aby w aktywny sposób przybliżyć dzieje powstania tej pięknej wsi.
W tym roku odbędzie się już 8 impreza z tego cyklu i zapraszamy do wzięcia w niej udziału.
Rajdy to nie jedyne działania prowadzone przez
wspomniane stowarzyszenie, które od 2017 nosi
nazwę „Nasz Tenczynek”. Zmiana nazwy wskazuje na to, że poszerzyliśmy zasięg działania na całą
naszą miejscowość. Chcemy tym samym zachęcić
mieszkańców do większej aktywności na forum
społecznym. Pokazać, że oprócz walki o remont
drogi dojazdowej do domu - coś jeszcze można
zrobić dla wspólnoty lokalnej. Wszak Tenczynek to
największa wieś Gminy Krzeszowice, a w zasadzie
to nie wieś, bo krowy, konia, czy uprawnych pól
w Tenczynku nie znajdziemy. Może trzeba dla
takiego siedliska wymyślić nową nazwę?
A że razem można dużo zrobić, czy zorganizować,
to zachęcamy do podjęcia pracy w jednej z organizacji pozarządowych, które w Tenczynku działają.

Do obchodów tylko rok, albo aż rok i każda para
rąk do pomocy się przyda. Zdradzę, ze marzy nam
się kapsuła czasu, polonez na 700 osób do muzyki
związanego z Tenczynkiem Wojciecha Killara,
msza pod krzyżem na Buczynie (ilu tenczynian
zna to urokliwe miejsce?), posadzenie nowej sosny
na Górce Sieradzkiej, plenerowe kino nad Stawem Wrońskim z pokazami filmów kręconych
w Tenczynku, biesiada z atrakcjami tenczyńskimi
dla rodzin, turystów i gości – ale ktoś to musi
przygotować! Kilkoro zapaleńców w Tenczynku
już jest – ale każdy potrzebuje wsparcia w różnych
dziedzinach. Liczymy na to, że i ci nowi i ci z „dzia-

da pradziada” osiedleni pod zamkiem Tęczyn
wspólnie pokażą światu, że jesteśmy wspaniałą
wspólnotą.

To w przyszłym roku, a w bieżącym - Stowarzyszenie Nasz Tenczynek zaprasza na: VIII Rajd
Toporczyków Tęczyńskich – ze szkoły na zamek,
jak również na świętowanie jubileuszu tenczyńskiej
szkoły, podczas którego odbędzie się promocja
książeczki pt.: Wspomnienia ze szkolnej ławki –
200-lecie szkoły w Tenczynku”. Kolejny projekt
to odtworzenie tenczyńskiego stroju regionalnego, który nie jest ani strojem krakowskim ani
bronowickim. Zapraszamy ponadto na Święto
Szlaku Orlich Gniazd, a podczas tego świętowania
na Zamku Tęczyn będzie prowadzone aktywne
zwiedzanie pod hasłem w „W gościnie u Jana
Tęczyńskiego – spotkania na szlaku”. 22 września
(od 10:00 do 18:00) zaoferujemy zamkowym
gościom i tym kulturowym, i tym, którzy odwiedzą zamek całymi rodzinami, wizytę u wielkiego
kasztelana krakowskiego Jana Tęczyńskiego, który
wsławił się tym, że był opiekunem królowej Jadwigi Andegaweńskiej, ochmistrzem jej dworu i że to
jemu powierzyła odnowę Akademii Krakowskiej
ta mądra i wykształcona królowa – wszak znała
7 języków. Na przybyłych na zamek na jurajskie świętowanie, czekać będzie nowy zamkowy
questing, quiz z nagrodami, warsztaty, pokazy,
konkursy, koncerty.

Przybywajcie – bez względu na pogodę. Zamek
ożyje czasami XV wieku, a naszym marzeniem
jest, aby i odwiedzający to interesujące miejsce dla
siebie przygotowali stroje, bo świętować będziemy
i za rok, i w kolejnych latach, więc stroje się przydadzą. A takie aktywne zwiedzanie, to najlepsza
lekcja historii. Zapytajcie o to uczniów tenczyńskiej szkoły, którzy pod koniec roku brali udział
w „Żywych lekcjach historii”.

O przyszłość działań „non profit” w Tenczynku
jesteśmy spokojni, bo mamy wspaniałych wolontariuszy. W tym miejscu dziękujemy wszystkim,
którzy przez lata pomagali przy organizacji
poprzednich rajdów Toporczyków Tęczyńskich,
w ubiegłym roku to ponad 100 osób. Rośnie nowe
pokolenie ludzi, którym „się chce”. Przy II Biegu
tenczyńskim pomagało 41 uczniów. Podczas działań patriotycznych, ekologicznych, edytorskich,
plastycznych pomagają nam nauczyciele, uczniowie, absolwenci i przyjaciele tenczyńskiej szkoły
– szkoły z tradycjami, a więc przyszłość naszej
„małej Ojczyzny” widzimy w jasnych barwach.

Projekty, które będą realizowane w tym roku,
powstały przy wsparciu Gminy Krzeszowice oraz
Województwa Małopolskiego. Finanse są bardzo
ważne, ale pracy wolontaryjnej przy realizacji
zaproponowanych zadań jest ogrom. Zachęcamy
do współpracy, aby coś po nas zostało.
Anna Łukasik

LEGENDA
O LUDWIKU
Dawno, dawno temu, w Tenczynku żył sobie rolnik o imieniu Ludwik Buczyn. Miał
swoje gospodarstwo pod piękną skałą.
W uprawie roślin pomagała mu kochająca
żona, trzech synów i dwie córki.
Żyli sobie bardzo skromnie, ale byli szczęśliwą i kochającą
się rodziną. Pewnej wiosny jego rodzinę dopadła ciężka
choroba, wskutek jej zmarła jego żona i dzieci. Ludwik
nie mógł się pogodzić ze stratą rodziny i z tej rozpaczy
rzucił się w przepaść z wielkiej skały.
Na pamiątkę tej wielkiej tragedii postawiono piękny krzyż
na skale, a górę przy której stoi skała nazwano „Buczyną”

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna – III edycja”. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowic.
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KĄCIK KULINARNY

CIASTO CZEKOLADOWE Z
GRUSZKAMI – PROSTY PRZEPIS

ECLAT MON PARFUM
ORIFLAME z dumą wprowadza do swojej kolekcji wyjątkowe perfumy - ECLAT MON PARFUM to kreacja zawierająca najbardziej prestiżowe,
cenne składniki, stworzone w oparciu o najlepszą wiedzę mistrzyni perfumiarstwa Emilie
Copperman.
ECLAT MON PARFUM to najbardziej ekskluzywna forma zapachu, która w wyrafinowany
sposób wyraża styl paryskiej elegancji. Perfumy
zdobi akord, stworzony na wyłączność przez
legendarny, paryski dom perfumeryjny DeLaire
- szlachetny akord białego irysa.
NAGRODA GWARANTOWANA dla każdego, kto zakupi perfumy ECLAT MON
PARFUM lub DOŁĄCZY DO NASZEGO ZESPOŁU DO 15.10.2018 r.
DLA SZCZĘŚLIWCÓW WYCIECZKA DO PARYŻA
LUB SEMINARIUM NA GRECKIEJ WYSPIE KOS!!!

Przywieźliśmy z wakacji gruszki, w dużych ilościach. Gruszki miały przetrwać do zimy, ale
zaczęły dojrzewać za szybko i tak powstał pomysł na to ciasto. Zimna to była sobota, chłód
wiał równo z pola i deszcz zacinał. Ostatnie gruszki leżały na stole i aż prosiły się, żeby je jakoś wykorzystać. Zrobiłam mus gruszkowy z pieprzem, na zimę, w słoiczkach. Aż się prosiło,
by ogrzać dom za pomocą piekarnika i zapachu świeżo pieczonego ciasta i tak powstało
to ciasto, na szybko, na już i aby w kilka chwil było i pachniało na cały dom. Część dostali
przyjaciele, którzy pojawili się na chwilę, resztę rodzina zjadła na tyle szybko, że musiałam
zrobić kolejne, by było do zdjęć ;) I udało mi się je zabrać do pracy : )
CIASTO CZEKOLADOWE
Z GRUSZKAMI
• 4 jajka (większe)
• 5 gruszek
• 3/4 szklanki cukru
• 2 szklanki mąki
• 3/4 szklanki oleju
• 1/2 szklanki mleka
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1/2 szklanki kakao
• + 1 łyżka oleju
i tarta bułka do formy

Piekarnik rozgrzewamy do
180 C. Jajka wbijamy do misy
miksera i ubijamy z cukrem,
po chwili dodajemy pozostałe składniki (prócz gruszek)
i wszystko razem porządnie
miksujemy.

Zapraszamy na wygodne zakupy w sklepie internetowym:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 •
Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

Biuro Regionalne w Olkuszu
ul. K. K. Wielkiego 57
Poniedziałek 1500 – 1800 • Środa 1200- 1800 (dostawa kosmetyków) • Piątek 1200 – 1800

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Formę (u mnie 22 cm) smarujemy olejem, wysypujemy
bułką tartą. Do formy przelewamy ciasto.

Gruszek nie obierałam, tylko umyłam, łyżką do robienia
kulek z melona wyciągnęłam
delikatnie od spodu gruszek
gniazda nasienne (zrób to delikatnie, żeby nie wyciągnąć
ogonków od gruszek).

Wkładamy gruszki w ciasto,
wstawiamy ciasto do piekarnika. Pieczemy 60 minut z grzaniem od dołu, ustawiając ciasto
na środkowej półce. Można
wbijając patyczek w ciasto

sprawdzić, czy ciasto się upiekło. Smacznego!
P.S. Ten piękny rant ;) to nie
orzechy, a tarta bułka, która
fajnie chrupie.

vv Ulla Pałka

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

5 MODOWYCH TRIKÓW, KTÓRE NAPRAWDĘ POTRAFIĄ CZAROWAĆ!
Każda z nas chce wyglądać i czuć się dobrze. Zabawa modą może przynieść nieoczekiwane rezultaty, a także nadać naszym
stylizacjom niepowtarzalności. Najważniejsza jest świadomość własnej sylwetki i jej walorów – w końcu po to matka natura
obdarzyła nas atutami, żeby je (umiejętnie) eksponować. Znajomość kilku modowych trików może pomóc nam wdrożyć to
w życie, a przy okazji subtelnie ukryć to, co nam się mniej podoba w naszej sylwetce.
Znacie to uczucie, kiedy na wieszaku w sklepie widzicie piękne ubranie, a w przymierzalni przypominają wam się wszystkie internetowe
obrazki z serii oczekiwania vs. rzeczywistość? No właśnie. Jak temu
zapobiec lub chociaż zminimalizować ryzyko takiego rezultatu?
– Wiele zależy od znajomości swojej sylwetki i odpowiedniego
stroju – ubraniami można sprytnie zakryć wystający brzuch czy
zbyt szerokie biodra. Możemy podkreślić ładne ramiona i jędrny
biust. Wystarczy zapamiętać kilka modowych trików – podkreśla
stylistka KiK. Oto niektóre z nich:
Żabot
Początkowo był elementem typowym dla stroju męskiego i można
powiedzieć, że to krzyk mody XVIII wieku. Obecnie żabot w najbardziej tradycyjnej formie możemy spotkać na salach sądowych,
jednak z powodzeniem gości on także w damskich garderobach, bo
te drapowane lub falbaniaste zdobienia są bardzo kobiece i wysmuklają sylwetkę. Żabot może przybierać różne formy – obfite falbany
zebrane w okolicach dekoltu sprawdzą się u kobiet z małym biustem,
ponieważ optycznie go powiększą – radzi ekspertka KiK.
Rozszerzane rękawy

odwróci od nich uwagę i nie przytłoczy sylwetki. Należy przy tym
pamiętać, aby bluzka lub sukienka była wycięta pod szyją (na przykład w tzw. „serek”) bo golfy mogą uwydatnić to, co chcemy zakryć.
Aby zachować proporcje sylwetki dobrze jest postawić na wąski dół.
Hiszpański dekolt
Ten trend zdominował w ostatnich latach damską garderobę.
Kobiety wręcz go pokochały. Jest on bardzo romantyczny i świetnie
sprawdza się latem. Dekolt typu carmen to wprost strzał w dziesiątkę
w przypadku posiadaczek wąskich ramion. Dodatkowo pięknie
eksponuje obojczyki i wydłuża szyję – podpowiada ekspertka KiK.

tunika sięgająca za pośladki schowa za szerokie biodra. Z kolei ta do
połowy pośladków będzie dobra dla niskich pań. Wysokie kobiety
mogą sobie pozwolić nawet na krój do kolan, a stylizacja będzie
ciekawsza, jeśli postawią na asymetryczność.

Świadomość wpływu danego ubioru na naszą sylwetkę może nam
ułatwić dobieranie stylizacji i uzyskanie oszałamiającego efektu.
Mimo to te sztuczki warto potraktować raczej w kategorii podpowiedzi niż wyznacznika naszej garderoby. W końcu najważniejsze
w tym wszystkim jest to, by czuć się dobrze i z radością patrzeć
w lustro, a dobre samopoczucie nigdy nie wychodzi z mody!

Dekolt w serek

W końcu coś dla kobiet o pokaźnym biuście! Taki dekolt przede
wszystkim ładnie go podkreśli. Jego kształt sam w sobie wysmukla
sylwetkę, ale jeśli do tego podwiniemy rękawy, to efekt wyszczuplania
będzie większy. Na dekolt V-neck muszą natomiast uważać kobiety
o małym biuście – jeśli będzie zbyt głęboki to piersi wydadzą się
jeszcze mniejsze.
Tunika

To bardzo uniwersalne rozwiązanie. Będzie odpowiednia właściwie
Od kilku sezonów ponownie zawitały do naszych szaf. Jest to
dla każdej kobiety, wystarczy dobrać odpowiedni krój. Na przykład
rozwiązanie dobre dla posiadaczek szerokich ramion, ponieważ

www.kik-textilien.com
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• konflikty małżeńskie;
• problemy wychowawcze;
• trudności w relacjach
z bliskimi;
• psychoterapia indywidualna.
Magdalena Poprawa
32-060 Liszki 554
tel. 608 381 599
www.przystan-psychoterapia.pl

STOMATOLOGIA GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
- korony porcelanowe
- mosty } pełnoceramiczne
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty

ZABIEGI WYKONYWANE
BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

www.goldadent.pl

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 346 18 01
 883 346 606


Biuro obrotu nieruchomościami
Biuro porad prawnych

Giebułtów, ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

tel. 602 151 090 • 12 346 18 01
e-mail: andrzejgolda@op.pl

WYŚCIG SZCZURÓW
Z niepokojem przyglądam się, jak szybko dzisiaj dzieci biorą udział w wyścigu.
Wyścigu po lepszą pracę, pieniądze, po lepsze życie. Udział w tej grze nie jest
decyzją dziecka, ale to rodzice podejmują ją za niego. Już od żłobka, kiedy pociecha czasami ma kilka miesięcy, a przynajmniej skończony rok, rodzice oczekują zajęć rozwijających, szkolących w różnych dziedzinach. To już norma, że
rodzice małego człowieka w żłobku chcą, żeby w placówce była nauka języka
obcego, a najlepiej dwóch.
Zwracają również uwagę, czy
godziny spędzone przez dziecko w takich miejscach są odpowiednio zagospodarowane przez
zajęcia plastyczne, rytmikę,
gimnastykę itp. Coraz częściej
w myśleniu rodziców nie ma
miejsca na swobodny rozwój
dziecka, nie ma zgody, by wzrastało w swoim tempie, uczyło się
poprzez zabawę i otrzymało to,
co najbardziej jest w tym okresie
potrzebne – czułość i obecność
ważnych dla niego osób.
A potem jest przedszkole i szkoła. Tutaj rzecz ma się w zasadzie tak samo – od poniedziałku
do piątku zajęcia dodatkowe,
a sobotę i nawet niedzielę nadrabianie zaległości w szkole,

również przy pomocy korepetytorów. Od samego początku
września rodzice bombardowani są propozycjami różnych
warsztatów dla dzieci. I tej
presji ulegają, marząc, by ich
pociecha najlepiej się rozwijała,
dobrze uczyła, była zdolna i kiedyś osiągnęła wysoką pozycję.
Wyścig trwa. Efekt jest taki, że
dzieci nie mają czasu dla siebie,
żeby odpocząć, budować relacje w rodzinie i wśród kolegów.
Dzisiaj młody człowiek w klasie
5, 6 czy 7 jest po prostu zmęczony już wieloletnią walką o to, by
być najlepszym.
Tylko najlepszym dla kogo? Tu
pojawia się ważne pytanie –
czy aspiracje rodziców wobec

dziecka są rzeczywiście podyktowane pragnieniem szczęścia
dziecka? Czy są nieświadomym
pragnieniem zaspokojenia swoich niespełnionych ambicji?
Coraz więcej dzieci okalecza
się, choruje na depresję, popełnia samobójstwo. Może to jest
wina nas – dorosłych? Może
powinniśmy bić się w piersi
za to, że wolimy wysłać nasze
dziecko na dodatkowe zajęcia,
niż po prostu spędzić z nim
czas. Te przemyślenia pozostawiam do rozważenia każdemu
z rodziców.

Magdalena Poprawa
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FASADA ROKU 2018: CORAZ MNIEJ
CZASU NA ZGŁOSZENIE

50 000 zł, pięć prestiżowych tytułów oraz pięć gwarantowanych przepustek do międzynarodowej fazy rozgrywek czeka w puli na zwycięzców poszczególnych kategorii w konkursie Fasada Roku 2018, nad którym
Patronat Honorowy objęły Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) oraz Fundacja Twórców Architektury
(FTA). Czasu na zgłoszenia pozostało już jednak niewiele, warto się pospieszyć. Kandydatury zbierane są już
tylko do końca września br.

MAŁE GESTY MAJĄ MOC!
29 sierpnia w Czastarach (pow. wieruszowski) miało miejsce oficjalne otwarcie Rodzinnego Domu Dziecka. To już
czternasty Dom Dziecka otwarty przez Fundację Happy
Kids, to też kolejna inicjatywa tej fundacji, która została
wsparta przez klientów sieci sklepów KiK. Tym razem
na ten cel został przekazany czek na kwotę 40.000 zł.
Cała, niebagatelna suma to
efekt małych gestów ze strony
klientów KiK, którym empatia
i chęć niesienia pomocy innym
nie pozwoliła przejść obojętnie
obok skarbonek znajdujących się
w naszych sklepach. Wsparcie
w kwocie 40 000 zł trafiło do
tych, którym bez opieki innych
trudno sobie poradzić – do dzieci
i młodzieży.
– Skarbonk i pojawiły się
w naszych sklepach 2 lata temu,
a dzięk i hojności naszych
klientów pomogliśmy już wielu potrzebującym, przekazując
łącznie 200.000 zł na rzecz
edukacji, podnoszenia kwalifikacji i wyrównywania szans
społecznych najmłodszych. Cel,
który dotąd przyświecał Help
and Hope – fundacji stworzonej
przez założyciela KiK, stał się
tym, do czego wspólnie dążymy
– mówi Mariusz Kulik, dyrektor
generalny sieci sklepów KiK.

Tym razem pieniądze trafiły do
Czastar, do kolejnego Rodzinnego Domu Dziecka stworzonego
przez fundację Happy Kids. To
miejsce, którego zadaniem jest
stworzyć namiastkę prawdziwego domu dla osób szczególnie
doświadczonych przez los – dzieci z Domów Dziecka. Ogromną rolę w tym przedsięwzięciu
odgrywają zawodowi rodzice,
którzy nie tylko pilnują wszelkich
kwestii administracyjnych, ale
przede wszystkim wychowują,
dają miłość i poczucie bezpieczeństwa.

KiK Textil sp z o.o.

Fasada Roku to konkurs, który od 2007 r.
przyczynia się do kształtowania trendów i promowania jakości w branży budowlanej. Jego
ideą jest docenienie elewacji jako elementu
konstrukcyjnego wpływającego na prezencję
samego budynku, ale również odgrywającego
istotną rolę w kształtowaniu otaczającego nas
krajobrazu. Edycja 2018 jest już jego dwunastą odsłoną! Obiekty mierzą się w pięciu
kategoriach: „Budynek jednorodzinny nowy”,
„Budynek wielorodzinny nowy”, „Budynek po
termomodernizacji”, „Budynek niemieszkalny
nowy” i „Budynek zabytkowy po renowacji”. To
oznacza, że uczestnikiem konkursu może być
praktycznie każdy obiekt z elewacją wykończoną między 01.01.2017 a 30.09.2018 przy użyciu
kompletnej technologii Baumit, przez którą
rozumie się system ociepleń, system tynkowy
z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem. Zgłoszenia może
dokonać każdy podmiot zaangażowany w proces budowy: Architekt, Inwestor i Wykonawca.
Wszystko co trzeba zrobić, by stanąć na starcie
to do 30.09.2018 r. wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie www.fasadaroku.pl,
pamiętając przy tym o załączeniu minimum 5
zdjęć w wysokiej rozdzielczości (minimalna to
2400 x 1600 pikseli), przedstawiających ogólny
widok obiektu na tle jego okolicy, każdą z jego
stron, a także detale dające możliwość oceny
wykonania zasadniczych partii wykończenia.
W przypadku obiektów po termomodernizacji
lub zabytkowych po renowacji istotny jest także
stan budynku sprzed prac remontowych.

O tym, komu w udziale przypadnie 10 000 zł,
prestiżowy tytuł Fasada Roku 2018 i szansa, by
zawalczyć o jeszcze cenniejsze nagrody na etapie międzynarodowym - Baumit Life Challenge 2019, zdecyduje profesjonalne Jury złożone
z cenionych architektów, specjalistów branży
budowlanej i przedstawicieli uznanej prasy

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?
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Nasze atuty:
Wykształcenie prawnicze właścicielki Biura, poparte wieloletnią praktyką
w zakresie stosowania prawa
Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań
marketingowych i reklamy
Stałe poszerzanie wiedzy, m.in. poprzez udział w szkoleniach tematycznych
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej
Kompletowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości
Stała współpraca ze sprawdzonym i rzetelnym notariuszem
Możliwość polecenia zaufanych specjalistów, m.in. geodety, architekta,
agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach gazety „Gwarek Małopolski”,
ukazującej się na obszarze pięciu gmin, a także wybranych ofert na łamach
„Gwarka Olkuskiego” i „Gwarka Zawierciańskiego”
Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach płatnych oraz bezpłatnych
branżowych portali internetowych
Najczęściej działamy z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym
Prócz wiedzy i doświadczenia kierujemy się ciepłym podejściem do Klienta
- od momentu podpisania umowy pośrednictwa do doprowadzenia do
pożądanej przez Klienta transakcji

• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” to dewiza, którą wprowadzamy w życie

Pośredniczymy w sprzedaży, kupnie oraz najmie domów, mieszkań,
lokali użytkowych, obiektów komercyjnych i działek.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu
i zgłaszania nam swoich nieruchomości:

Tel. 796 351 499 • 696 595 118
e-mail: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

branżowej. Ocenie
podlegać będą takie
kryteria jak zastosowana kolorystyka
i struktura elewacji,
wkomponowanie
budynku w otoczenie, a także dbałość
o detale architektoniczne. W przypadku
budynków po renowacji kluczowym aspektem będzie poszanowanie historycznej
tradycji. Zwycięzców
poznamy już w listopadzie.

Zanim jednak przyjdzie czas na ostateczne
rozstrzygnięcie, swoje przysłowiowe pięć minut
mają Internauci, którzy do końca października
br. mogą wskazywać swoje typy za pośrednictwem strony www.fasadaroku.pl. Zasady
plebiscytu są proste. Każdy ma do rozdysponowania po jednym głosie we wszystkich z pięciu
kategorii. Projekty z największym poparciem
w swojej grupie otrzymają „Wyróżnienie Internautów”.

Patronat Honorowy nad Fasadą Roku 2018
objęły Stowarzyszenie Architektów Polskich
(SARP) oraz Fundacja Twórców Architektury
(FTA). Wśród mediów patronujących 12-tej
edycji konkursu firmy Baumit znalazły się tak
prestiżowe redakcje jak: „Architektura-Murator”, „Murator”, „Renowacje i Zabytki”, a także
portale internetowe: architektura.muratorplus.
pl, bryla.pl, infoarchitekta.pl, sztuka-architektury.pl czy muratorplus.pl.
Więcej informacji o konkursie na stronie:
www.fasadaroku.pl
a także na: www.baumit.com; www.facebook.com/BaumitPolska

Marka Baumit powstała w 1988 roku. Należy
do austriackiego koncernu Schmid Industrie
Holding i jest jednym z najbardziej znanych
i cenionych brandów na światowym rynku budowlanym. Oddziały Baumit znajdują
się w 27 krajach Europy oraz w Chinach.
Od 24 lat firma jest obecna także w Polsce.
Szczególnie silną pozycję na polskim rynku
materiałów budowlanych, zdobyła w zakresie
sprzedaży kompletnych systemów ociepleń
budynków, tynków maszynowych (cementowo-wapiennych i gipsowych). Ponadto oferta
produktowa Baumit obejmuje m.in. produkty
do: układania płytek ceramicznych materiały
do renowacji zabytków, a także masy samopoziomujące, jastrychy, wyprawy wierzchnie oraz zaprawy murarskie. Od początku
siedzibą spółki jest Wrocław. Działalność
podstawową przedsiębiorstwa realizują trzy
zakłady produkcyjne: w Pobiedziskach k.
Poznania, w Łowiczu oraz w Bełchatowie.
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KATALOG IKEA 2019 – ŚWIĘTUJEMY BOGACTWO DOMOWEGO ŻYCIA
IKEA Kraków rozpoczęła właśnie dystrybucję nowego Katalogu. W tym roku szwedzka sieć chce docenić różnorodność
tego, jak żyjemy i po raz pierwszy zamiast prezentacji wnętrz w podziale na ich funkcje, pokazuje aranżacje całych
domów. W Katalogu IKEA 2019 znajdziemy jak zwykle mnóstwo inspirujących pomysłów i nowości, w tym zapowiedź
kolekcji GRATULERA przygotowanej specjalnie na 75. lecie marki.
Katalogi IKEA 2019 trafią do skrzynek blisko 450 tys. mieszkańców Krakowa, Wieliczki, Skawiny, Krzeszowic, Zabierzowa
i Tarnowa. Kolejne 60 tys. zostanie rozdystrybuowane w sklepie.
Każdy zainteresowany będzie mógł odebrać swoją kopię już od
dnia startu dystrybucji, a nie - jak to było dotychczas - po jej
zakończeniu.
IKEA. Niech Żyje Dom!

W poprzednich edycjach Katalogu IKEA zawsze prezentowała
inspirujące aranżacje wnętrz w podziale na funkcje, np. sypialnię
czy kuchnię. W tym roku koncepcja została zmieniona – pojawiły się aranżacje całych domów. IKEA zaprasza do odwiedzin
w siedmiu wyjątkowych domach: od niewielkiej kawalerki po
dom, w którym wiele uwagi poświęca się trosce o środowisko.
Każdy z nich ma do opowiedzenia ciekawą historię, wypełnioną
emocjami i marzeniami jego mieszkańców. Przestrzenie zostały
zaprojektowane, uwzględniając potrzeby ludzi, którzy mogliby
w nich zamieszkać, są pełne konkretnych pomysłów oraz opierają
się na wnioskach i obserwacjach Raportu IKEA Życie w domu.
Dzięki nim wiemy między innymi, że aż 49% ludzi uważa za
główną przyczynę kłótni w domu odmienne spojrzenie na kwestię
bałaganu i posiadanie zbyt wielu drobiazgów. Ponieważ w wielu
domach toczą się potyczki między zwolennikami minimalizmu
i miłośnikami „artystycznego” nieładu, nowy Katalog IKEA jest
pełen pomysłów na pogodzenie potrzeb wszystkich domowników.
- W tym roku koncentrujemy się na życiu w domu ze wszystkim,
co się z tym wiąże: radościami, codziennymi wyzwaniami, ale
i niekiedy smutkami. Wierzymy, że poprzez umiejętne zrównoważenie przestrzeni „ja” i „my”, wykorzystanie odpowiednich
produktów i sprytnych rozwiązań można sprawić, by codzienne
życie w domu stało się lepsze. Tegoroczne działania to także
kontynuacja komunikacji „IKEA. Niech Żyje Dom!”. To wyraz
radości ze wszystkich małych rzeczy, dzięki którym możemy
dbać o nasz dom, a przez to o swoich bliskich i siebie – mówi
Filip Fiedorow, Dyrektor Marketingu IKEA Retail w Polsce.
Wyjątkowe nowości i zaskakujące kolekcje

Katalog IKEA 2019 jest pełen nowości na wielu płaszczyznach
– od produktów, przez wzory i materiały. IKEA zależy na różnorodności nastrojów i inspiracji, aby wszyscy mogli znaleźć coś
dla siebie oraz dla domu w każdym kolejnym sezonie.
W IKEA przez cały rok będą pojawiać się zaskakujące i różno-

rodne serie, w tym kolekcje specjalne, powstałe we współpracy
z nieszablonowymi artystami. Już we wrześniu do sklepów zawitają
oryginalne kolekcje FÖREMÅL i SAMMANHANG. Limitowana seria FÖREMÅL to rezultat współpracy IKEA z jednym
z najbardziej uznanych szwedzkich artystów tworzących w szkle
i ceramice, Perem B. Sundbergiem. Składa się ona z codziennych
produktów o nietuzinkowym wyglądzie, takich jak pudełka do
przechowywania, dywany, poszewki na poduszki, świeczniki czy
intrygujące wazony. Z kolei SAMMANHANG to prawdziwa
gratka dla kolekcjonerów. Seria pokazuje nowe oblicze rozwiązań
IKEA do przechowywania. To zbiór produktów - od najmniejszych pudełek aż po meble, które w idealny sposób wyeksponują
kolekcjonowane przez nas przedmioty. Wiosną i latem 2019
roku swoją premierę będzie miała miedzy innymi kolekcja ART
EVENT oraz FREKVENS.
Podziękowanie IKEA za 75 lat wspólnego życia w domu

2018 oznacza dla IKEA wyjątkowy jubileusz - mija 75 lat od
momentu założenia marki przez Ingvara Kamprada. Wyjątkowym podziękowaniem IKEA za 75 lat wspólnego życia w domu
będzie seria produktów vintage o ponadczasowym wzornictwie
- GRATULERA. Z okazji jubileuszu do asortymentu powróci
kilka złotych przebojów z lat 1950-1960, 1970-1980 oraz 19902000. Starannie wybrane ikony stylu będą pojawiać się w trzech
różnych odsłonach i trzech momentach roku: w sierpniu, październiku oraz grudniu.

WOŚP CHCE POBIĆ REKORD
W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY!
Już za miesiąc, 16 października, w samo południe Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podejmie próbę pobicia rekordu w pierwszej pomocy!
Do akcji cały czas można dołączyć! Fundacja zaprasza do udziału w akcji
firmy, instytucje oraz osoby – liczy się każda pomoc!
Do akcji w pierwszej kolejności zostały zaproszone wszystkie
szkoły biorące udział w Programie
Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Udział zadeklarowały
także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz różne instytucje
z całej Polski. Na chwilę obecną
wpłynęły już zgłoszenia z 228 miejsc.
O tym, jak wziąć udział w akcji bicia
rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej organizowanej przez WOŚP, można
przeczytać na stronie www.rekord.
wosp.org.pl.

Spotykamy się 16 października
o godzinie 12:00 - mówi Jurek
Owsiak, prezes zarządu WOŚP Cała akcja będzie trwała 30 minut,
a udział w niej będzie świetną zabawą, połączoną z nauką pierwszej
pomocy i wspaniałą integracją. Czekamy na Wasze zgłoszenia!
Bicie rekordu w resuscytacji w 2017
roku, fot. Łukasz Widziszowski

Akcję bicia rekordu w jednoczesnej
resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość
osób Fundacja WOŚP organizuje
co roku w terminie Europejskiego
Dnia Przywracania Czynności Serca.
Celem tego wydarzenia jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki
pierwszej pomocy. Po raz pierwszy
próbę podjęto w 2013 roku. Wówczas w półgodzinnym ustanowieniu
rekordu na terenie całego kraju wzięło
udział aż 83 111 osób z 1132 instytucji. Z kolei w ubiegłym roku udział
w próbie wzięło aż 85 010 osób!
Program Ratujemy i Uczymy Rato-

Bicie rekordu w resuscytacji w 2017 roku, fot. Łukasz Widziszowski
wać prowadzony jest przez Fundację
WOŚP nieprzerwanie od kwietnia
2006 roku i skierowany jest do klas
I-III w szkołach podstawowych.
Poznanie zasad pierwszej pomocy
to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma
również ich postawa, pewność co do
swoich umiejętności, a także obawy,
które często im towarzyszą.

Szkoły podstawowe przystąpiły do
Programu dobrowolnie, a Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy przekazała im bezpłatnie
ponad 65 000 fantomów do nauki
resuscytacji, podręczniki, filmy i inne
niezbędne materiały dydaktyczne.
Fundacja WOŚP cały czas prowadzi
szkolenia dla nauczycieli i przekazuje
potrzebne dla kontynuacji Programu
materiały. Dzięki wspólnej inicjatywie blisko 3 mln dzieci zna zasady
pierwszej pomocy!

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się
największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa
w Polsce. Założona została w 1993
roku i od tego czasu co roku, w drugą niedzielę stycznia, organizuje
zbiórkę pieniędzy, która nazywa
się Finałem WOŚP. Za zebrane
środki Fundacja WOŚP kupuje
i przekazuje w darze szpitalom
dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Dziś
sprzęt zakupiony przez WOŚP jest
podstawą nowoczesnego wyposażenia wszystkich szpitali, w których
leczy się dzieci w Polsce. W ciągu
poprzednich 26 Finałów WOŚP
Orkiestra zebrała i przekazała na
wsparcie polskiej medycyny sumę
ponad 951 mln PLN.
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F.H.U. KMK
MICHAŁ KARPIEL
UL. GDYŃSKA 10, 31-323 KRAKÓW
tel.: 12 415 96 64
e-mail: kmk@oknoplast.com.pl

ZAKUP OKIEN, MONTAŻ I CO DALEJ?
Sama decyzja o zakupie okien może dostarczać wielu
emocji, a czasami spędzać sen z powiek, jednak na tym nie koniec.
Trzeba traktować usługę dostawy i montażu okien jako
całość. Niezmiernie ważnym jest, aby okna oprócz najwyższej
jakości, zostały zamontowane zgodnie ze sztuką. A co to oznacza?

OFERUJEMY:






OKNA PVC, DREWNIANE I ALUMINIOWE
DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
BRAMY GARAŻOWE
PARAPETY WEWNĘTRZNE (PVC, MDF, KONGLOMERAT
MARMUROWY) I ZEWNĘTRZNE (STALOWE I ALUMINIOWE)



ROLETY ZEWNĘTRZNE (ZE STEROWANIEM RĘCZNYM ORAZ
AUTOMATYCZNYM)






ROLETKI MATERIAŁOWE
ŻALUZJE PLISOWANE

Każdy Producent dostarcza instrukcję prawidłowego
montażu – niezmiernie ważnym jest, aby przed rozpoczęciem pracy
przez ekipę montażową zapoznać się dokładnie z wytycznymi,
a wcześniej przy podpisywaniu Umowy ustalić zakres
wykonywanych prac.
Czasami okazuje się, że kalkulacja nie zawiera niektórych
elementów prac, a przy montażu Klienci czują się rozczarowani.
Niezmiernie ważne jest, aby okna zostały prawidłowo osadzone
w otworze przy zachowaniu pionów, poziomów oraz innych ważnych
elementów.
Po zamontowaniu okien ważne jest, aby dokonywać
okresowych regulacji. Optymalnie byłoby robić to dwa razy w roku
i każdorazowo kiedy mamy wrażenie, że okucie działa
nieprawidłowo.
Ponadto bardzo ważna jest konserwacja okien. Po każdym
umyciu należy posmarować uszczelki – służą do tego celu
dedykowane preparaty. Okucia można konserwować za pomocą
smaru uniwersalnego lub wazeliną techniczną.

OGRODY ZIMOWE
MOSKITIERY

W przypadku, gdyby jakieś czynności sprawiały trudność
lub po prostu zwyczajnie nie macie Państwo na to czasu, służymy
ekipą serwisową, która może te usługi dla Państwa wykonać.

"U GÓRALA"

U NAS
NAJTANIEJ !!

WSZYSTKO Z DREWNA
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

PRODUCENT WYROBÓW
Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię świerkową:
szer. 7 cm, 9 cm lub 13 cm
• Podbitkę pod dachy:
szer. 91 mm lub 111 mm
• Bardzo duży asortyment
listew wykończeniowych:
z lipy, świerka, buka,
dębu i jesionu
• Deski podłogowe, schody,
poręcze, tralki, sztachety,
więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

"Gwarek Małopolski" dystrybuowany jest w miejscowościach:

• DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE
SOSNOWE, DĘBOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

Gmina Jerzmanowice-Przeginia:
Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary
Gmina Krzeszowice:
Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra,
Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek,
Wola Filipowska, Zalas.
Gmina Liszki:
Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów,
Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice.
Gmina Wielka Wieś:
Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica,
Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie.
Gmina Zabierzów:
Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów,
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary,
Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków.
SOLIDNY KOLPORTAŻ
PONAD 10 LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU PRASOWYM
MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA ZASIĘGU REKLAMY
PRZEZ PUBLIKACJE W „GWARKU OLKUSKIM” I „GWARKU ZAWIERCIAŃSKIM”
ATRAKCYJNE CENY I RABATY, REKLAMA JUŻ OD 45 ZŁ!

 696 595 118 • 796 351 499

redakcja@gwarek-malopolski.pl • reklama@gwarek-malopolski.pl
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Siedziba biura:
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Komfortowy dom 340 m kw plus garaż 54 m kw
w Chrzanowie położony na pięknej 39 a działce.

działka budowlana w Miękini 8,5 a, z
pięknymi widokami.

Cena: 1.390 TYS. PLN.

Cena: 75 tys. PLN.

Dom w stanie surowym 168 m kw,
działka 14 a w przepięknym
widokowym miejscu w Krzeszowicach

działka 54 a w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Kształt
zbliżony do prostokąta. Dojazd drogą asfaltową gminną.
Media w drodze. Dedykowana pod działalność usługową,
np.: kamieniarstwo, zakład mechaniki pojazdowej itp.

DO SPRZEDANIA
świetnie usytuowana komunikacyjnie działka budowlana 23 a w
Nieporazie gm. Alwernia.
Cena: 82 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom 63 m kw w Rudnie, obok
Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 180 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
Piękna, widokowa działka budowlana o pow. 10 a w Siedlcu, gm.
Krzeszowice. Położona na osiedlu
wyłącznie nowoczesnych domów.
Cena: 200 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlano-usługowa 64 a w
Zabierzowie. Działka położona jest
przy drodze gminnej .
Cena: 880 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
ładna działka budowlana
o pow. 9 a w Jerzmanowicach
z WZ i pozwoleniem na budowę.
Cena: 79 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 11 a w Brzezince,
w spokojnej lokalizacji. Media
przy działce. Działka ogrodzona i
zagospodarowana.
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
piękna działka 13 a, obok lasu,
w Piekarach gm. Liszki. Projekt domu „dom w orlikach 3” o pow. 162 m kw.
Cena: 270 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom w Krzeszowicach 380 m kw
(trzy niezależne mieszkania) plus
budynek użytkowy z dwoma
mieszkaniami, działka 6,5 a.
Nowa cena: 460 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA
lokal usługowo-biurowy, ok.
100 m kw. w Czubrowicach gm.
Jerzmanowice-Przeginia.
Cena: 1500 PLN / m-c.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 180 tys. PLN.
Dom 308 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
Dom 130 m kw w Krzeszowicach, działka ok. 6 a. Cena: 150 tys. PLN.
Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena 445 tys. PLN.
Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami,
działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
7. Dom 178 m kw w Gminie Krzeszowice, działka 3 a. Cena: 185 tys. PLN.
8. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 39 a. Cena 1.390 tys. PLN.
9. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na
działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
10. Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN.
11. Dom 240 m kw w Beskidzie Niskim, działka 20 a. Cena: 390 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Cena: 320 tys. PLN.
Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 73 tys. PLN.
Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
Działka budowlana 32 a w Rudawie. Dla dewelopera lub prywatnie. Cena: 426 tys. PLN.
Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Czubrowicach. Cena: 65 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Racławicach. Cena: 65 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu z projektem domu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 160 tys. PLN.
Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
Działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 210 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość
zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz
dodatkowymi 3 a działki.

Nowa Cena: 445 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 14,5 a w
Zagaciu gm. Czernichów. Działka
położona jest przy drodze gminnej.
Cena: 89 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka
o pow. ok. 22 a w Zalasie
Cena: 109 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
wyodrębniona część domu
- ok. 130 m kw w Krzeszowicach,
na działce 6 a.

Cena: 150 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
widokowa, bajecznie położona działka
budowlana o pow. 16 a, w Czernej,
gm. Krzeszowice. Wszystkie media w
działce i w drodze. Droga przy działce
prywatna - udział, wyłożona kostką.

Cena: 120 tys. PLN.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Działka 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 75 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów. Cena: 165 tys. PLN.
Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN.
Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 9 a w Jerzmanowicach. Cena: 79 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 10 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Cena: 112 tys. PLN.
65. Widokowa działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Cena: 159 tys. PLN.
66. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
67. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN.

Cena: 85 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
przepiękna, widokowa i ostatnia w ciągu
budowlanym działka o pow. 8,5 a w
Miękini gm. Krzeszowice. Dojazd drogą
asfaltową gminną.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
69. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
70. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm.
Zabierzów. Cena: 165 tys. PLN.
71. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość
dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
72. Działka budowlano-usługowa M1U, o pow. 16 a w Radwanowicach. Na działce dom ok
140 m kw do wyburzenia lub remontu. Cena: 200 tys. PLN.
73. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
ładny dom 130 m kw
w Miękini, działka 5 a.
Cena: 370 tys. PLN.

Cena: 75 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
niepowtarzalna posesja położona
w pięknym miejscu, w Rudnie. Dom
ponad 300 m kw, działka
widokowa 30 a.
Cena: 1.390 tys. PLN.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

DO SPRZEDANIA
przepięknie położona działka,
o powierzchni 83 a w Nowej Górze
gm. Krzeszowice.
Działka z przeznaczeniem dla
dewelopera bądź prywatnie.
Cena: 180 tys. PLN.

Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN
(podana cena dotyczy działki 15 a).
Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
88. Dwa pokoje w domu w Woli Filipowskiej, połączone ze sobą przejściem, umeblowane.
Wspólna z właścicielką łazienka i kuchnia. Ogrodzona działka, garaż. W cenie zawarte są
media oraz ogrzewanie w okresie grzewczym za miesiąc. Cena: 800 PLN / m-c.
89. Nowy pokój z łazienką, wspólna kuchnia, ok. 25 m kw, w Morawicy, 3 km do Balic.
Bardzo dobre warunki, miejsce parkingowe. Pokój z przeznaczeniem dla jednej osoby,
przy dwóch osobach można porozmawiać o warunkach wynajmu. Cena ze wszystkimi
mediami i ogrzewaniem w okresie grzewczym. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego
czynszu. Cena: 700 zł / m-c.
90. Odrębna kondygnacja - parter domu, ok. 60 m kw, w centrum Zabierzowa. Miejsca
parkingowe, teren ogrodzony. Kaucja zwrotna w wysokości 1400 PLN. Cena: 1200
PLN/m-c plus media wg zużycia.

DLA PRACOWNIKÓW
91. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
92. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN / m-c.

BUDYNKI/LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
68. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a. Cena:
185 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka 10 a zbliżona do
kwadratu w Cholerzynie gm.
Liszki blisko Kryspinowa
Cena: 167 tys. PLN.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
93.
94.
95.
96.

Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
Powierzchnie biurowo - usługowo - handlowe 2 x 100 m kw. w gm. Zabierzów.
Cena: 6 000 PLN / m-c.
97. Lokale usługowo-biurowe w Krzeszowicach. Cena: od 800 PLN netto/m-c.

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH KLIENTÓW:
• domu do wynajęcia dla osób pracujących
• działek budowlanych
tel. 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

ZABIERZÓW

KONCERT „MATEUSZ PAŁKA TRIO”
12 października 2018 r., w piątek o godz. 19.00 zapraszamy do Galerii w Pałacu Vauxhall w
Krzeszowicach na koncert „Mateusz Pałka Trio”, organizowany w ramach Festiwalu Jazz z Wami.
Artyści wystąpią w składzie :
Mateusz Pałka – fortepian, Piotr Południak – kontrabas
Patryk Dobosz – perkusja
Bilety w cenie 25 zł do nabycia w biurze Galerii w Pałacu Vauxhall, Krzeszowice,
ul. dr. J. Walkowskiego 1. Godziny otwarcia: WT - PT: 9.00 - 16.00, ND: 10.00 - 14.00
Możliwa jest także rezerwacja biletów telefonicznie: 571 401 051. Zapraszamy!

CHRZANÓW
CHRZANOWSKIE IMPRESJE 2018 - Z DUCHEM CZASU
Serdecznie zapraszamy artystów profesjonalnych do wzięcia udziału w plenerze malarskim.
Motywem przewodnim tegorocznego pleneru malarskiego jest upamiętnienie rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Termin: 22-23 września 2018.
Regulamin: http://www.moksir.chrzanow.pl/_files_/plener_2018.pdf
WESOŁA WDÓWKA WE WRZEŚNIU
29 września 2018 r. o godz. 17.00 zapraszamy na najsłynniejsze sceniczne dzieło Franza Lehara,
operetkę Wesoła Wdówka, której wszystkie arie i pieśni to niezaprzeczalne światowe przeboje.
Miejsce: sala teatralna MOKSiR. Bilety: 80 zł (parter), 70 zł (balkon) do kupienia w Informacji
MOKSIR (tel. 32 6230 30 86 wew. 53).

TRZEBINIA

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„KRZYSIU, GDZIE JESTEŚ?” 2D DUBBING
• 31.08 godz. 16.00 • 1.09 – 2.09 godz. 13.45, 16.00 • 3.09 – 7.09 godz. 16.00 •
• 8.09 – 9.09 godz. 13.45, 16.00 • 10.09 – 13.09 godz. 16.00 •
czas projekcji: 110 min.; prod. USA – b/o; gatunek: familijny; reżyseria: Marc Foster
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„DYWIZJON 303” PREMIERA
• 31.08 - 13.09.2018 r. godz. 18.15, 20.30 •
czas projekcji: 115 min.; prod. Polska/W.B. – 12 lat; gatunek: wojenny; reżyseria: Denis Delić
obsada: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„ANDRÉ RIEU 2018 MAASTRICHT CONCERT”
• 15.09.2018 r. godz. 13.00 •
czas trwania – 170 min.; gatunek – koncert
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)

„PATRYK” 2D DUBBING
• 14.09 godz. 15.45 • 15.09 godz. 16.00 • 16.09 – 20.09 godz. 15.45 •
czas projekcji: 95 min.; prod. W.B. – 12 lat; gatunek: familijny/komedia
reżyseria: Mandie Fletcher; obsada: Beattie Edmondson, Ed Skrein
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT”
• 14.09 – 20.09.2018 r. godz. 17.45, 20.30 •
czas projekcji: 147 min.; prod. USA – 15 lat; gatunek: sensacyjny; reżyseria: Christopher McQuarrie;
obsada: Tom Cruise, Henry Cavill
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„KAMERDYNER” PREMIERA
• 21.09 godz. 17.30, 20.30 • 22.09 – 25.09 godz. 15.00, 17.45, 20.30 •
• 26.09 godz. 20.00 • 27.09 godz. 15.00, 17.45, 20.30 •
czas projekcji: 130 min.; prod. Polska – 14 lat; gatunek: dramat historyczny; reżyseria: Filip Bajon
obsada: Sebastian Fabijański, Marianna Zydek, Janusz Gajos
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„MAŁA STOPA” 3D, 2D DUBBING PREMIERA
• 28.09 godz. 13.30 - 3D , 15.30 - 2D • 30.09 godz. 13.30 - 3D, 15.30 - 2D • 1.10 - 5.10 godz. 15.30 - 2D •
• 6.10 godz. 13.30 – 3D, 15.30 - 2D • 8.10 - 11.10 godz. 15.30 - 2D •
czas projekcji: 95 min.; prod. USA – b/o; gatunek: animowany; reżyseria: Karey Kirkpatrick
Cena biletu:2D Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu:3D Piątek – Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„KLER” PREMIERA
• 28.09 godz. 17.30, 20.15 • 29.09 godz. 21.30 • 30.09 – 6.10 godz. 17.30, 20.15 • 7.10 godz. 20.15 •
• 8.10 – 11.10 godz. 17.30, 20.15 •
czas projekcji: 135 min.; prod. Polska – 15 lat; gatunek: obyczajowy; reżyseria: Wojciech Smarzowski
obsada: Janusz Gajos, Robert Więckiewicz, Arkadiusz Jakubik, Joanna Kulig
Cena biletu:Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„JULIUSZ”
• 15.09 - 16:00, 18:15 • 21.09 - 17:00 • 16.09 - 16:00, 18:15 • 22.09 - 17:00 •
18.09 - 16:00, 18:15 • 23.09 - 17:00 • 19.09 - 16:00, 18:15 • 25.09 - 17:00 •
• 20.09 - 16:00, 18:15 • 26.09 - 17:00 • 27.09 - 17:00 •
„ZAKONNICA”
• 15.09 – 20:30 • 21.09 - 19:30 • 16.09 – 20:30 • 22.09 - 19:30 • 18.09 – 20:30 • 23.09 - 19:30 •
• 19.09 – 20:30 • 25.09 - 19:30 • 20.09 – 20:30 • 26.09 - 19:30 • 27.09 - 19:30 •
„KLER”
• 28.09 - 17:00, 19:45 • 06.10 - 17:00, 19:45 • 29.09 - 17:00, 19:45 • 07.10 - 17:00, 19:45 •
• 30.09 - 17:00, 19:45 • 09.10 - 17:00, 19:45 • 02.10 - 17:00, 19:45 • 10.10 - 17:00, 19:45 •
• 03.10 - 17:00, 19:45 • 11.10 - 17:00, 19:45 • 04.10 - 17:00, 19:45
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

http://kino.tck.trzebinia.pl/
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DO SPRZEDANIA
piękna DZIAŁKA BUDOWLANA
o pow. 9 a w JERZMANOWICACH.
Działka ma regularny kształt.
Wydane WZ oraz pozwolenie na budowę.
Cena: 79 tys. PLN

tel. 796 351 499

PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU
ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PESTKA

Malutka suczka z krótkimi i krzywymi łapkami, kochana, delikatna, cicha, bez przebojowości, zawsze
z boku... Nie wiemy jakie wiodła życie przed przyjazdem do nas, a jechała z trójką swoich dzieci
prawie 500 km. Jechała za lepszym... Dzieciaki Pestki już dawno w swoich domach, a ona nadal
czeka. Pestka ma około 3 lata, jest przygotowana do adopcji (komplet szczepień, chip, sterylizacja).
Przebywa w naszym fundacyjnym przytulisku w okolicach Krakowa. Zadzwoń jeśli skradła Twoje
serce... Będziesz pierwszym, który zapyta o Pestkę?
Tel. 783 553 197

MILA

Młodziutka sunia po wypadku samochodowym ze złamanym kręgosłupem. Trzecim cudem dla niej
dom, ale dwa pierwsze nie chciały się zdarzyć. Operacja kręgosłupa - cudu nie było... Rehabilitacja
- cudu nie było... Nadal nie chodzi, nie trzyma potrzeb fizjologicznych. Młodziutka, ciekawa świata,
pełna życia, na wózku śmiga jak rakieta... :) Świetnie dogaduje się z innymi psami, uwielbia się
z nimi bawić. Jest rezolutna, kontaktowa i pozytywnie nastawiona dosłownie do wszystkiego. Tylko
w oczach ma ten dziwny smutek... Może to właśnie tęsknota? Za swoim człowiekiem, osobistą ręką
do głaskania, poczuciem bezpieczeństwa? Pewnie, że wymaga więcej opieki niż pełnosprawny pies.
Trzeba ją włożyć do wózka, później z niego wyciągnąć, umyć dwa razy dziennie, zmieniać pampersy,
ale na to nie potrzeba tak wiele czasu. Znajdźmy jej dom! Niech ten trzeci cud (jedyny) się dla niej
zdarzy! Mila ma tylko 1,5 roku, waży 10 kg. Tel. 783 553 197

DO SPRZEDANIA
KOMFORTOWY, WYKONANY
Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW

DOM 340 M KW
PLUS GARAŻ 54 M KW

W CHRZANOWIE

NA PIĘKNEJ 39 A DZIAŁCE
CENA: 1.390 TYS. PLN.

tel. 696 595 118

JACK

Cześć, jestem Jack. Urodziłem się całkiem niedawno w takim nie do końca fajnym miejscu. Któregoś
dnia zachorowałem i zabrali mnie do szpitala razem z takimi młodszymi szczylami, które teraz muszę
niańczyć. W sumie nie wiem czemu, no ale nie będę się kłócił. No więc, jestem już zdrowy, moim
skromnym zdaniem fajny i przystojny. Ciocia, która nas karmi i robi zastrzyki tym małym szczylom,
mówi, że mógłbym już iść do swojego domu, ale pod warunkiem, że ktoś naprawdę będzie chciał,
żebym w nim zamieszkał. Ja tego nie rozumiem, no bo chyba kto by nie chciał :) W każdym razie czekam. W sumie gdyby nie szczyle z chorymi oczami, to byłoby trochę nudno. Skoro już są, to mogę im
czasem spuścić łomot, tak dla zabicia czasu. Ale staram się być delikatny, jednakowoż, bo są małe
i trochę biedne z tymi oczami. No to ja tu czekam, jakby co. Możecie dzwonić do ciotki, ale się nie
zdziwcie jak Was przepyta co i jak. Tel.: 534 884 174
JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ ZWIERZAKOM DOMU, WSPOMÓŻ FINANSOWO ICH UTRZYMANIE.
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH 78 86140001 0010 0147 5971 0001. KONTO PAYPAL CZLOWIEKDLAZWIERZAT@GMAIL.COM
W TYTULE MOŻNA WPISAĆ OPIEKA WIRTUALNA I PODAĆ IMIĘ WYBRANEGO ZWIERZAKA.

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

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE ZWIERZAKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE
FIREFOX

(mamy także ponad 20 innych kociąt oraz kilka kochanych dorosłych kotów)
Firexox to maleńki, około 10-tygodniowy, piękny i kochany kotek - przytulak, który szuka swojej
rodziny. Uwielbia się bawić, jest cudowny, przyjazny i bardzo uroczy.
Firefox ma nieco dłuższą sierść. Jest bardzo pozytywnie nastawiony do innych kociaków, będzie
więc doskonałym kompanem dla drugiego kota.
Dla maluszka szukamy domu niewychodzącego.
Tel. 793 993 779

WANESSA

Wanessa to przemiła i kochana suczka w wieku około 4 lat. Jest czyściutką, grzeczną, wspaniałą
psinką. Nie wchodzi w konflikty z innymi psami, jest cicha,
grzeczna i przyjazna. Wanessa ma bardzo mięciutką, krótką okrywę włosową. Lubi głaskanie i przytulanie, ale nie jest nachalna.Jej sierść pięknie lśni w promieniach
słońca. Wanessa waży około 14 kg, to jej właściwa masa ciała. Wanessa całkiem ładnie chodzi na
smyczy, już nie boi się jak na początku.Bardzo prosimy o dobry i troskliwy dom dla Wanessy. Może
jest „zwyczajna” z wyglądu, ale ma wspaniały charakter i zasługuje na kochający dom.
Tel. 793 993 779

BARBIE

Barbie to przepiękna i przemiła suczka w wieku około 1,5 roku. Sunia początkowo była do nas odrobinkę nieśmiała,
ale obecnie to najlepsza psia kumpela. Stała się wylewną do opiekunów, przemiłą psineczką, która kładzie głowę
na rękach człowieka, przylega całym ciałem, wtula się i delektuje każdą chwilą bliskości.
To cudowna, wyjątkowa psia dziewczynka o ujmującym spojrzeniu. Barbie waży niewiele ponad 10 kg, jest
drobnej budowy. Będzie rewelacyjną suczką dla całej rodziny. Potrafi już chodzić na smyczy i będzie pięknie
towarzyszyć człowiekowi podczas wędrówek.
Barbie to suczka czysta, grzeczna i zadbana. Nie będzie sprawiała problemów
w domu. Potrzebuje jedynie kilku dni na adaptację. Bardzo prosimy o szansę i dom dla Barbie. Zasługuje na
najlepszy dom.
Tel.793 993 779
Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo zwierzaka, 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 a 20.00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Tel: 793 993 779 (Smsów nie otrzymujemy)						
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice,
Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola
Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice,
Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów,
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności
publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław,
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze,
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń
lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma
są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo 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.
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Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca
Budynek stacji benzynowej Petro Plus

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO
wywóz drewna z lasu
cięcie drewna pod wymiar
łupanie drewna

tel. 530 001 734
BANK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KREDYT FIRMOWY
NA PROSTYCH ZASADACH

Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a,
12 282 50 70, pn.–pt. 9.00–17.00
Krzeszowice, ul. K.Wyki 3,
12 258 98 13, pn.–pt. 9.00–17.00

Na dowolny cel,
nawet na 10 lat

Pełna informacja o Pakiecie kredytowym dla mikrofirm, opłatach i prowizjach jest dostępna w placówkach i na www.aliorbank.pl. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od
zdolności kredytowej firmy. Informacja handlowa wg stanu na 12.02.2018 r. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

