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

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis od 1991 

Autoryzowany dealer:
Romet • Zipp • Junak
- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne RATY!

 530 781 146

Krzeszowice

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

KRZESZOWICE, ul. Krakowska 49
(za stacją Orlen, obok Bostaru)

WYKŁADZIN, DYWANOW
SPRZEDAZ:

.
,

,
CHODNIKOW, MEBLI

Pralnia dywanów

Tel. 600 353 141
droga na Kaszów droga na Kraków

Liszki 552
Tel. 12 280 60 90, 660 797 805    biuro@materialowka.pl

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KNAUF

otwarte:
pn - pt 600 - 1800

Sobota 600 - 1300

Profile, płyty gipsowe i OSB, kleje, fugi, zaprawy, gipsy, wełna, styropian, tynki, farby, lakiery, 
artykuły elektryczne 

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

PLUSZAKI PONOWNIE TRAFIĄ DO  
KARETEK. RUSZYŁA ZBIÓRKA W IKEA
Co roku Krakowskie Pogotowie Ratunkowe udziela pomocy 5 tys. dzieci. To właśnie dla nich 
już po raz szósty IKEA Kraków organizuje zbiórkę pluszaków. Warto włączyć się w akcję, 
ponieważ – jak przekonują ratownicy – maskotki pomagają rozładować negatywne emocje 
i stres towarzyszący podróży karetką.
Pluszaki są ważnym wyposażeniem karetek, a ratownicy medycz-
ni nie wyobrażają sobie już pracy bez nich. Maskotki pomagają im 
w nawiązaniu pierwszego kontaktu z małym pacjentem i wykona-
niu czynności medycznych. Rolę pluszowych maskotek doceniają 
też rodzice poszkodowanych maluchów. - Często rodzice czy 

opiekunowie dziękują nam nie tylko za profesjonalnie udzieloną 
pomoc, ale też fantastyczne wsparcie w postaci małego pluszowe-
go przyjaciela, który stał się ulubioną maskotką malucha. Trze- 
ba bowiem pamiętać, że idea akcji jest taka, że  

ciąg dalszy na str. 2

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1) Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez AmRest sp. z o.o. 

(czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do 
korespondencji), wykształcenie, wykształcenie uzupełniające, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
obywatelstwo, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, seria i numer dowodu osobistego, organ, 
który wydał dowód tożsamości lub dane dotyczące innego dokumentu tożsamości) oznacza WYRAŻENIE ZGODY 
na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. 

2) Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez AmRest sp. z o.o. także na potrzeby PRZYSZŁYCH 
PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Pl. Grunwaldzkim 25 - 27, 
50-365 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 

3) Każdą z powyższych zgód (zgodę z punktu 1 i punktu 2) możesz z łatwością cofnąć w dowolnym momencie. 
Aby to zrobić skontaktuj się z nami w tej sprawie poprzez następujący e-mail: kontakt@amrest.eu lub iod@amrest.eu. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

4) Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 
przy Pl. Grunwaldzkim 25-27, 50-365 Wrocław. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadze-
nia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz na 
to zgodę) i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo wnieść 
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych 
osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Więcej informacji znajdziesz pod 
poniższym linkiem: praca.kfc.pl/pelna_tresc_obowiazku_informacyjnego.pdf

Zdobądź doświadczenie zawodowe 
w międzynarodowej sieci restauracji KFC!

 Kogo szukamy?
Masz ogromne pokłady pozytywnej energii? Jesteś osobą otwartą i komunikatywną? 

Masz ochotę na ciekawe wyzwania? Jeśli tak, ta praca jest właśnie dla Ciebie.
• możliwość rozwoju i awansu, w KFC potrafimy docenić pracowników

– 85% kadry managerów wywodzi się z pracowników załogi

Zainteresowała Cię nasza oferta?

APLIKUJ: www.praca.kfc.pl

tel. 730 526 412

DO OCHRONY zatrudnimy z I oraz II gr.
2250 zł /m-c, Kraków i okolice

tel: 784-074-035

DO SPRZEDANIA
dom 140 m kw, do wykończenia, w pięknym miejscu 

w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN. 

tel. 696 595 118
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ZapaleTAK zatok –  
„pozytywne myślenie” a depresja

Trafiłam ostatnio na żartobliwy komiks, którego bohater odnalazł „genialny” sposób na depresję. Wystarczy zamienić 
wszystkie „nie” na „tak”. A więc wstawać z radością w poTAKdziałek, wpatrywać się w TAKbieskie TAKbo i pokochać swo-
je zapaleTAK zatok. Finału, w którym entuzjastyczne TAK padło na pytanie „a w zęby to nie chcesz?” (mniej więcej tak) 
nie trzeba widzieć, żeby odczuć (autor komiksu: facebook.com/drzwinarzepy). Czym różni się tak szeroko reklamowane 
pozytywne myślenie u ludzi zdrowych i cierpiących na depresję?  

„Weź nie…”
Rady na depresję wywodzące się 
z psychologii ludowej zna każ-
dy. „Weź się w garść”, „weź nie 
smęć”, „myśl pozytywnie”, „zaj-
mij sobie czymś czas”.  Wydają 
się być życzliwą poradą, ale moż-
na je sobie tłumaczyć w dwóch 
płaszczyznach. Po pierwsze „nie 
chcę widzieć twoich problemów 
i uczuć, chcę myśleć, że wszystko 
jest dobrze”. Często wynika to 
z troski o bliskich. Każdy chciał-
by, żeby jego rodzina i przyjaciele 
byli zawsze zdrowi i szczęśliwi, 
trudne uczucia kogoś w najbliż-
szym otoczeniu bywają trudne 
do przyjęcia. Smutek, strach, 
wstyd czy lęk bywają odbiera-
ne jako coś, czego natychmiast 
trzeba się pozbyć. A w stanach 
depresyjnych, niezależnie od tego 
czy powstają na tle psychologicz-
nym czy fizjologicznym (depresja 
endogenna), tych uczuć nie bra-
kuje. Po drugie takie komentarze 
sugerują, że chory może pokonać 
swoją niemoc wyłącznie odcię-

ciem od przykrych doznań. To 
tak jakby leczyć zapaleTAK zatok 
tym, że się je pokocha. Depresja 
jest chorobą, stanem, w którym 
za późno na „branie się w garść”, 
to ona przejmuje kontrolę. Pomóc 
może tylko profesjonalne lecze-
nie – wizyta u psychiatry, być 
może rozpoczęcie leczenia far-
makologicznego, oraz psycho-
terapia. Ta ostatnia nie jest tym 
samym, co rozmowy jak wziąć się 
w garść. To obserwacja swoich 
reakcji i ich przebudowa, doko-
nywana spokojnie i z szacunkiem 
do własnych uczuć. 

Maski
Tak częste podejście spod zna-
ku „weź się w garść”  wiąże się 
z narastającym wstydem czy 
poczuciem winy, słabości cho-
rego. Błędne koło powinności 
i bezradności może pochłaniać 
i nie wspiera leczenia. W związku 
z intensywnymi reakcjami oto-
czenia wiele osób ukrywa swój 
nastrój. Tak zwana depresja 
maskowana to bardzo częsty 

problem, w którym chory nie jest 
gotów pokazać światu tego, co 
przeżywa naprawdę. Jego zacho-
wanie może nie budzić niepoko-
ju, czy nawet prowadzić do myśli 
takich jak „o, już ci lepiej, bo się 
uśmiechasz”. Utrzymanie takiej 
pozytywnej maski kosztuje mnó-
stwo wysiłku, paradoksalnie więc 
pogarsza stan chorego. Może to 
zaskakujące, że ktoś, kto spra-
wia „gorsze wrażenie” może być 
zdrowszy niż wiecznie uśmiech-
nięta osoba, ukrywająca depresję 
głęboko w sobie. Choremu może 
być trudno rozpoznać, że uczu-
cia, z którymi się zmaga wyma-
gają wsparcia medycznego. Ktoś 
nastawiony na to, żeby pokazać 
sobie i światu, że „właściwie, 
to jest dobrze”, może rozumieć 
depresję jako własną słabość, 
za którą trzeba wziąć odpowie-
dzialność. Tyle, że kolejne próby 
„wzięcia się w garść” nie będą 
skuteczne. Aby pomóc w podjęciu 
decyzji o konsultacji u specjalisty 
warto wiedzieć, że depresja to nie 
tylko smutek czy przygnębienie. 

Często dużo bardziej przytłaczają 
wstyd, poczucie winy czy bezsen-
su, własnej słabości, bezradności. 
Może pojawić się poczucie bez-
sensu dotyczące świata, negatyw-
ne myślenie o innych ludziach. 
Zdarza się, że takie przekona-
nia tkwią głęboko, znacznie 
pod deklarowanym zaufaniem 
do świata i ludzi, w które tak 
naprawdę chory nie wierzy, co nie 
przeszkadza takie sądy wygła-
szać. Najbardziej dojmującym 
uczuciem jakie zgłaszają chorzy 
jest pustka, która jest związana 
z obojętnością, nawet na smutek, 
ale też z brakiem dążeń ukie-
runkowanych w przyszłość. Jeśli 
podejrzewamy, że bliska osoba 
może zmagać się z depresją warto 
zwrócić uwagę na zaburzenia snu 
i apetytu, które często pojawiają 
się w przebiegu choroby (może 
wystąpić ich osłabienie ale też 
wzmocnienie, na przykład pod 
postacią nadmiernej senności). 

Gabinet Pomocy Psychologicznej Emilia Owoc
Psycholog - Psychoterapeuta

ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice, tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com

www.psychologkrzeszowice.pl

Polsko-norweski chór integracji  
wokalnych „ŚPIEWANIE BEZ GRANIC” na  
Międzynarodowym Dniu Chórów w Oslo
Międzynarodowy polsko-norweski chór integracji wokalnych „Śpiewanie bez granic – Sang 
over grense”, tylko w lipcu i wrześniu bieżącego roku wykonał siedem koncertów. 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, w Parafii Św. 
Katarzyny w Tenczynku oraz w Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie i Parafii Św. 
Maksymiliana Kolbego w Woli Filipowskiej. 
Sukcesem zespołu okazała 
się możliwość zaśpiewania na 
koncercie „International Choir 
Day” w dniu 4 listopada bieżą-
cego roku w norweskim Oslo. 
Zespół składa się z chórów: 
CANTATE ANIMA z Ten-
czynka, diakonii MARIAM 
z Czernej, chóru VOCI di SAN 
FRANCESCO z Zabierzowa, 
chóru CANTATA z Niepo-
łomic, zespołu chórzystów 
z Norwegii oraz solistów scen 
operowych, w szczególności 
Krzysztofa Aureliusza Łuczyń-
skiego, rodowitego Tenczynia-
nina, śpiewającego na deskach 
Den Norske Opera & Ballett 
w Oslo oraz Joanny Petryki-
-Wawrowskiej i Julii Iwaszkie-
wicz solistki Opery Bałtyckiej. 
Zespołowi na fortepianie akom-
paniował Sławomir Kokosza.
Chór wykonał między innymi 
pieśń „Våren” Edwarda Griega 
w języku norweskim oraz utwór 
„Va, pensiero”, czyli słynny chór 
z opery Giuseppe Verdiego 
„Nabucco”. Nie zabrakło rów-
nież polskiego akcentu, czyli 
pieśni „Stworzycielu Duchu 
przyjdź”, znanej również jako 
„Veni creator”.

Zespół godnie reprezentował 
Małopolskę podczas „Kon-
sert med internasjonale kor 
fra Oslo” w Sali Teatralnej 
- Nynorskens hus, śpiewając 
wśród zespołów z i spoza Euro-
py. W koncercie wspólnie wziął 
udział razem z chórami: z Turcji 

„Alaturka”, Łotwy „Norvēģijas 
latviešu koris Laipa”, Islandii 
„Iskorrin”, Norwegii - „Oslo 
Internasjonale Kvinnekor”,  
„Songlaget i BUL” oraz Chin 
„The Choir of Chinese Profes-
sionals in Norway”. 

po zakończeniu leczenia każ-
de dziecko zabiera pluszaka do 
domu. Dzięki 5 letniej współ-
pracy z IKEA Kraków, roz-
daliśmy maluchom już blisko 
17 tys. pluszaków zebranych 
w sklepie. To naprawdę ogrom-
ne wsparcie – powiedziała Mał-
gorzata Popławska, Dyrektor 
Krakowskiego Pogotowia 
Ratunkowego.
Zbiórka pluszaków w IKEA 
Kraków ruszyła 4 listopada 
i potrwa do 5 stycznia 2019 
roku. Aby wziąć udział w akcji, 
wystarczy wrzucić kupionego 
w IKEA pluszaka do pojem-
nika za linią kas. W zeszłym 
roku po raz pierwszy maskot-
ki zbierane były nie tylko dla 
Krakowskiego Pogotowia 
Ratunkowego, ale też dla 
Wojewódzkiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Rze-
szowie. Tym razem ratownicy 
z Krakowa również podzielą 
pluszakami ze swoimi kole-
gami ze stolicy Podkarpacia. 
Cały dochód ze sprzedaży 
kolekcji maskotek dla polskich 

organizacji
Zbiórka pluszaków jest częścią 
międzynarodowej kampanii 
społecznej „Zabawa to poważna 
sprawa”, dzięki której IKEA 
Foundation wspiera organizacje 
pomagające dzieciom na całym 
świecie. Tylko w zeszłym roku 
IKEA Foundation przekazała 
144 milionów euro 74 organiza-
cjom partnerskim w 41 krajach, 
m.in. Handicap International, 
Room to Read, Save the Chil-
dren, Special Olympics, War 
Child oraz UNICEF. W Polsce 
całkowity dochód ze sprzedaży 
maskotek z kolekcji SAGO-
SKATT zostanie przekazany 5 
lokalnych organizacjom, prze-
ciwdziałającym wykluczeniu 
społecznemu dzieci i mło-
dzieży. Limitowana kolekcja 
IKEA SAGOSKATT składa 
się z pluszaków zaprojekto-
wanych przez dzieci z całego 
świata, w tym przez 8-letnią 
Natalię z Polski.

CIĄG DALSZY ZE STR.1

PLUSZAKI PONOWNIE TRA-
FIĄ DO KARETEK. RUSZYŁA 

ZBIÓRKA W IKEA

STARA LEGENDA  
O ZAMKU W RUDNIE

W Rudnie na szczycie, nieopodal ruin od wie-
żą zamkową znajdował się skarbiec wypeł-
niony po brzegi złotem i klejnotami. Skarbca 
dzień i noc pilnowały dwa głodne lwy. Wie-
lu śmiałków próbowało przechytrzyć lwy 
i zdobyć skarby. Jednak próby kończyły się 
pożarciem przez wychudzone lwy.
Pewien młodzieniec przybył do zamku w wigilię Bożego 
Narodzenia. Tego dnia zwierzęta przemówiły ludzkim 
głosem. Dały mu zagadkę do rozwiązania. Miał na nią 
godzinę. Po rozwiązaniu zagadki mógł wejść do skarbca 
i zabrać ze sobą tyle kosztowności ile tylko zmieściło mu się 
w kieszeniach. Młodzieniec zdobył skarby i rozdał ubogim 
mieszkańcom wioski.

Damian Suślik
Kl. III SP w Zalasiu

Rok szkolny 2017/2018

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
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ECOLAB PODSUMOWUJE 25 LAT W POLSCE
JAK ZMIENIAŁA SIĘ BRANŻA CZYSTOŚCI W NASZYM KRAJU?
Gdy w 1993 roku firma Ecolab wchodziła do Polski, w branży utrzymania czystości królowało wiadro i ścierka. Mało kto zawracał sobie głowę stosowaniem tak podsta-
wowych środków ochronnych jak choćby rękawice. Dziś standardem są bezpieczne środki tlenowe i polimerowe, a personel doskonale wie, że przed zdezynfekowaniem 
podłogi trzeba ją dobrze oczyścić i zabezpieczyć. Co jeszcze zmieniło się od lat 90-tych? 
Pierwszą siedzibę Ecolab w Polsce otwarto 25 lat temu na Woli Justow-
skiej w Krakowie. W niepozornym budynku, przypominającym bardziej 
niewielki dom jednorodzinny niż siedzibę amerykańskiego giganta, 
pracę znalazło 13 osób. Dziś Ecolab Polska zatrudnia 126 pracowników 
i z obrotami rzędu 75 milionów dolarów rocznie jest niekwestionowanym 
liderem rynku. W nowoczesnym biurowcu w Krakowie swoje siedziby 
ma 6 niezależnych dywizji, wspierających czystość i higienę w obiektach 
użyteczności publicznej - szpitalach, szkołach, bankach, a także w biu-
rowcach, hotelach, restauracjach, pralniach i przemyśle spożywczym. 
W każdym z tych obiektów o czystość dba wykwalifikowany personel 
posiadający podstawową wiedzę z zakresu chemii, materiałoznawstwa 
czy mechaniki, doskonaloną podczas regularnych szkoleń z nowych 
rozwiązań w zakresie higieny i technologii. Zadaniem takich firm jak 
Ecolab jest więc nie tylko dostarczanie produktów, ale przede wszyst-
kim edukacja i ciągłe podnoszenie kwalifikacji ekip sprzątających, 
dostarczanie technologicznego know how i pełna obsługa serwisowa. 

Pasta i wysoki połysk

Jednak na początku lat 90. takie kompleksowe podejście do proce-
su sprzątania było czymś zupełnie nowym. Czystość była pojęciem 
subiektywnym, zależnym od nastrojów personelu sprzątającego czy 
zarządu obiektu. Proces mycia ograniczał się do wiadra, wody i ścierki, 
ewentualnie szczotki ryżowej. Zamiast profesjonalnych produktów 
do zabezpieczania podłóg stosowano pasty, które tak naprawdę były 
łapaczami brudu.
-  Wyglądało to w ten sposób, że powierzchnie myto i płukano tą samą 
wodą, co dawało efekt odwrotny do zamierzonego. Mało tego, nikt 
nie zawracał sobie głowy tym, aby przed zdezynfekowaniem podłogi, 
porządnie ją doczyścić. Stare przyschnięte brudy po prostu zapasto-
wywano na wysoki połysk – wspomina Andrzej Piotrowski, dyrektor 
Dywizji Institutional w Ecolab Polska.

Proste systemy dwuwiaderkowe

Potrzebna była edukacja i zmiana postrzegania całego procesu sprzątania. 
Nie było to jednak łatwe. Barierę stanowiły zarówno mocno zakorzenione 
przyzwyczajenia do dawnych metod pracy, jak i ograniczenia budżeto-
we, zwłaszcza firm z sektora państwowego. Na początku zaczęto więc 
wprowadzać proste zestawy dwuwiaderkowe, z prasą do wyciskania 
i płaskim mopem oraz podstawowe systemy ochronne. Już sam ten zabieg 
znacznie poprawił wydajność pracy, ale też bezpieczeństwo i higienę.
- Zaczęto dostrzegać zalety nowoczesnych rozwiązań, doceniać wygodę 
ich stosowania. Personelowi pracowało się łatwiej, a co za tym idzie – 
stawał się bardziej wydajny. Okazało się też, że koszty chemii i urządzeń 
w całym systemie czyszczenia stanowią zaledwie 2-4 proc. Natomiast 

nawet 80 proc. generują koszty 
ludzkie. Zwiększenie wydajności 
w tym obszarze było więc klu-
czem do optymalizacji kosztów. 
Jako pierwsze zaczęły rozumieć 
to banki i biurowce, które zna-
ły i powoli przejmowały modele 
pracy z zachodu. Do nowych tech-
nologii zaczęły przekonywać się 
też hotele – mówi Andrzej Pio-
trowski, Ecolab Polska.

Czerwony jak ogień

Zmiana świadomości i podejścia 
do kompleksowych rozwiązań 
z zakresu mycia i dezynfekcji 
wymagała jednak czasu i pracy 
z ludźmi. Organizowano pokazy 
oraz szkolenia dla personelu. Celem tych działań było uświadomienie, na 
czym polega cały proces sprzątania. Uczono się składów i zastosowania 
produktów, takich jak nowoczesne, przyjazne dla środowiska środki 
tlenowe. Poznawano nowe techniki czyszczenia i zdobywano wiedzę 
z zakresu materiałoznawstwa.
- Wyjaśnialiśmy, które powierzchnie są hydrofilowe, a które hydrofobo-
we i jak je czyścić, aby ich nie porysować. Na zasadzie prostych skojarzeń 
tłumaczyliśmy, że kolor czerwony (jak ogień) oznacza środki żrące, 
zielony (jak trawa) to produkty do czyszczenia podłóg, niebieskim (jak 
niebo) oznaczone są środki do czyszczenia powierzchni ogólnych i okien, 
a żółtym (jak słońce) do dezynfekcji – opowiada Andrzej Piotrowski.

Celowe brudzenie podłóg

Podczas pokazów organizowanych dla zarządców obiektów, aby zobra-
zować efektywność nowoczesnych rozwiązań, czyszczono niewielki 
wyodrębniony obszar i porównywano go z analogicznym fragmen-
tem podłogi umytej tradycyjnym sposobem. Najpierw nowoczesnymi 
środkami usuwano zaschnięte wieloletnie brudy. Następnie nowo-
czesnym środkiem polimerowym, który zamyka pory, zabezpieczano 
powierzchnię, aby była łatwiejsza do sprzątania i dezynfekcji. Efekty 
takich pokazów bywały zaskakujące zarówno dla dyrekcji obiektu, jak 
i ekip sprzątających.
 - Często dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że zarząd-
ca obiektu gotowy był wymienić zabytkową marmurową posadzkę 
w przekonaniu, że jest zniszczona. Tak naprawdę wystarczyło domyć 
wielokrotnie przypastowany brud i okazywało się, że pod spodem jest 

piękny marmur, który po zabezpieczeniu będzie wyglądać jak nowy – 
opowiada Andrzej Piotrowski, Ecolab Polska – Niemniej zaskoczone 
bywały same ekipy sprzątające. Zdarzały się sytuacje, że z obawy 
przed zarzutami, że słabo wywiązują się z obowiązków, pracownicy 
brali brudne ścierki i celowo wycierali nimi wyczyszczoną przez nas 
powierzchnię – komentuje Piotrowski.

Nowe wyzwania

W ciągu ostatnich 25 lat branża czystości bardzo się zmieniła. Zmieniły 
się również oczekiwania względem czystości. Dziś każdy wie, że aby 
nadążać za nowymi technologiami potrzeba ciągłych szkoleń. Wykwa-
lifikowany personel z kolei podnosi prestiż branży i zawodu sprzątaczki. 
Usługi czystościowe zostały znormalizowane w międzynarodowym 
systemie ISO, a produkty muszą mieć pozwolenia do obrotu, atesty, 
jasno przedstawiony konkretny czas działania na drobnoustroje. Liderzy 
branży stawiają na bezpieczeństwo i ekologię, a pracę ludziom ułatwiają 
nowoczesne maszyny czyszczące. Pojawiają się jednak nowe wyzwania. 
Według szacunków firmy Ecolab, w 2030 roku będziemy potrzebować 
40% więcej wody niż będzie dostępne, 25% więcej energii i 35% więcej 
żywności. Już teraz opracowywane są więc rozwiązania mające na 
celu minimalizację zużycia tych zasobów. 1600 pracowników Działu 
Badań i Rozwoju Ecolab stale pracuje nad udoskonalaniem działań 
serwisowych, nowatorskimi rozwiązaniami w obszarze maszynowego, 
niskotemperaturowego mycia naczyń, a także rozwojem produktów 
tlenowych i środków biobójczych, rozkładających substancje czynne 
na tlen i wodę.

Zaginął kot Bziutek
Jest charakterystycznym kotem – bardzo dużym, 
grubym, czarnym, ale z jasnym podszerstkiem. 
To tzw. dachowiec, ale po kształcie jego głowy  
i pyszczku widać, że zmieszany jest z jakimś rasowym 
kotem, najprawdopodobniej „syjamem”. Sąsiedzi 
zawsze mówią, że „Bziutek to Bziutek” – kot inny 
od wszystkich.

Czekamy na niego od 26 września… Mieszka w Ten-
czynku. Kiedy go przygarnęliśmy, miał pół roku, teraz 
ma ponad 12 lat… To członek naszej rodziny. 

Będziemy wdzięczni za jakiekolwiek  
informacje na jego temat. 

Tel. 696 595 118
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Katarzyna Targosz : Szlak Kingi
W życiu Kingi, trzydziestopięcioletniej singiel-
ki trudno znaleźć choćby promyki szczęścia. 
Jej relacje z bliskimi źle się układają, a praca w 
redakcji popularnego pisma kobiecego od daw-
na nie daje jej satysfakcji. Z pozoru zwyczajny 
wyjazd służbowy do Krościenka, który miał być 
kolejnym zadaniem do wykonania, rozpoczyna 
jednak w jej życiu wielką rewolucję. Od tej chwili 
nic już nie będzie takie jak dawniej.

Krystyna Szayna-Dec :  
Najgroźniejszy agitator sprawy polskiej

Mało w Polsce znany XIX-wieczny malarz i poeta, 
bojownik o wolność, Polak z wyboru - duński 
poddany Harro Harring Kazimirowicz. Człowiek 
o niezwykle barwnym życiorysie, który bardzo 
wiele zrobił dla Polaków.

Marek A. Koprowski :  
Legiony - droga do legendy : przed  
wyruszeniem w pole 1906 – 1914

Historia Legionów Polskich jest mało znana, 
przekazy o nich, pokutujące w naszym społe-
czeństwie, zazwyczaj nie odpowiadają prawdzie. 
Stały się one klasycznymi mitami, mającymi się 
nijak do prawdy historycznej. Celem tej publi-
kacji jest ukazanie całej złożoności i wielobarw-
ności ruchu legionowego z jego różnorodnymi 
korzeniami.

Jan Moran : Zapach wspomnień
Kiedy w 1939 znana francuska perfumiarka Da-
nielle wchodzi na pokład luksusowego liniowca, 
który płynie do Europy, nie wie jeszcze, że ta po-
dróż odmieni jej życie na zawsze. Na pokładzie 
statku ona i jej mąż dowiadują się o wybuchu 
wojny, która rozdziela ich z synem będącym pod 
opieką babci w Polsce. Kobieta stara się rozpacz-
liwie odnaleźć zagubioną rodzinę.

Cezary Harasimowicz : Mirabelka
Nie ma już kamienicy pana Friedmana, fabryki 
strojów karnawałowych panów braci Alfusów, 
nie ma też getta, a od niedawna nie ma nawet 
mirabelki. To, co przetrwało to pamięć o ludziach, 
którzy wtedy żyli – o Dorce, Chaimie, Maćku i in-
nych. Drzewa towarzyszyły ludziom w chwilach 
radości, smutku, ale też grozy. Tę pełną nadziei, 
wiary i miłości historię kilku pokoleń opowiada 
rosnąca na warszawskich Nalewkach mirabelka.

Anna Bińkowska : Tu się nie zabija
Brutalne morderstwo profesora Zawistowskiego 
wstrząsnęło naukowym światkiem, bo przecież 
na uniwersytecie się nie zabija. W dodatku każ-
dy ze współpracowników ofiary ukrywa swoje 
mroczne sekrety... Czy Mirskiej uda się przeciąć 
ten gordyjski węzeł kłamstw i niedomówień i 
udowodnić nowemu szefowi, że nadaje się do 
pracy w wydziale kryminalnym?

Małgorzata Strękowska-Zaręba :  
Marszałek Józef Piłsudski

Twórca Legionów Polskich. Naczelnik Państwa i 
pierwszy Marszałek Polski. Ogłosił światu 11 li-
stopada 1918 roku, że Polska odzyskała niepod-
ległość. Spełniło się jego chłopięce marzenie, że 
„świat do góry nogami wywróci, a zacznie się to 
od powstania” . Spełniła się wróżba Cyganki: „Bę-
dziesz władcą!”

Erica Spindler : 5 (Piątka)
Kiedy podczas przyjęcia z okazji otwarcia nowe-
go luksusowego hotelu i apartamentowca z bal-
konu skacze jego właściciel, bogaty deweloper, 
na miejsce zdarzenia przybywają detektyw Micki 
Dare i Zach Harris. Kiedy Micki otrzymuje tajem-
niczą przesyłkę od swojego nieżyjącego od kilku 
lat kolegi i mentora, Zach zaczyna podejrzewać, 
że sprawa, nad którą pracują, nie należy do zwy-
czajnych...

OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY NIEPODLEGŁOŚCIOWE „MIRABELKA, 
KIEŁKUJĄCA HISTORIA” W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W TENCZYNKU

Mirabelki – i matka, i córka były świadkami niecodziennego zdarzenia w Bibliotece Publicznej w Tenczynku.  
4 października odwiedziła nas grupa „Leśne Duszki” z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku z wychowaw-
czynią Dorotą Giszczyńską. Pani Dorotka – wspaniały pedagog i wrażliwy człowiek – zabrała nas w wyjątkową 
podróż. Poniżej pięknie o niej pisze...

… a po twarzy pani Irenki Sen-
dlerowej płyną łzy…

Warsztaty literackie w bibliotece. 
Przychodzą  przedszkolaki, 5-6-let-
nie na spotkanie „Kto uratował jedno 
życie... Bohaterstwo Ireny Sendlero-
wej” w ramach warsztatów „Mirabel-
ka, kiełkująca historia.” 
Temat bardzo trudny, bo jak małym 
dzieciom wytłumaczyć czym jest 
wojna i dramat ich rówieśników, 
których rodzice ukrywali i ratowa-
li z całą rozpaczą jaka towarzyszy 
rodzicielskiej miłości. Nieważne, 
jakiej narodowości dotyczyły i doty-
czą nadal takie doświadczenia… W  
tym wieku dzieci jeszcze nie wiedzą, 
że można nienawidzić kogoś za kolor 
skóry, wyznanie czy narodowość. 
Tego uczy dorosłość… 
Wchodzi pani Iza, nasza cudow-
na ciepła bibliotekarka, jako Irena 
Sendlerowa, i bez słowa siada pod 
mirabelkami. Cicha, skromna, bez 
słowa… jak prawdziwa bohaterka, 
którą odtwarza… Dzieci słucha-
ją w skupieniu słów pani Danusi, 
która przybliża im książkę, która 
stanowi inspirację do naszego spo-
tkania i tłumaczy, skąd pojawiło się 
w bibliotece drzewo pełne mirabelek, 
i drugie jeszcze za młode na owoce. 
A potem dzieci próbują odnaleźć te 
emocje, które na co dzień odczuwali 
ich rówieśnicy w czasach okupacji… 
Śpiewają piosenkę o gniewie, o stra-
chu a na twarzy milczącej pani Iren-
ki pojawiają się zmarszczone brwi, 
potem zamyślenie... Dzieci chowają 

się w szarym tunelu z folii pomiędzy 
regałami z książkami… ale już nie są 
w bibliotece… Śpiewając piosenkę 
o smutku, same tulą się do siebie... 
Wtedy pojawia się tęczowy tunel, 
z którego wyprowadza ich pani Iren-
ka na tęczowy dywan pod drzewo 
mirabelki. Gdzie czują się dobrze, 
bezpiecznie?! Zdecydowanie lepiej 
jest pod mirabelką w kolorowym 
świecie. Dziękują swojej wybaw-
czyni rysując uratowane dzieci na 
medalach, które potem zawieszają na 
bohaterce spotkania, na mirabelce... 
a po twarzy pani Irenki Sendlerowej 
płyną łzy… 
Wracamy z dalekiej emocjonalnej 
podróży do biblioteki. Pojawia się 
galaretka z mirabelkami i bardzo 
dzieciakom smakuje. I jeszcze cia-
steczko, gadżety związane z pro-
mocją książki oraz zaproszenie, żeby 
przyszły do biblioteki z rodzicami. 
Podchodzę do zamyślonej i nadal 
milczącej pani Izy. Skąd tak duże 
emocje? A ona odpowiada, że na 
drugie imię ma Irena… Idziemy do 
przedszkola, dzieci mówią, że było 
fajnie i słodko, a ja myślę jaki to wielki 
dar móc patrzeć na ich roześmiane 
buzie, na to, że wrócą z rodzicami 
do pięknych domów, swoich pokoi 
pełnych zabawek, zasną w ciepłych 
łóżkach a jutro, jak zawsze, przyjdą 
do przedszkola… I za mój spokojny 
dziecięcy sen dziękuję Ci Polsko…

Dorota Giszczyńska  
Przedszkole Samorządowe  

w Tenczynku

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jerzmanowicach zakwalifikowała się do pro-
jektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”, skiero-
wanym do trzyletnich dzieci, urodzonych w 2015 
r. Serdecznie zapraszamy Małych Czytelników 
i ich rodziców do wzięcia udziału w projekcie 
„Mała Książka - Wielki Człowiek”.
Rodzicu, zapisz dziecko do 
biblioteki, wypożycz książkę 
i odbierz Wyprawkę Czytelni-
czą, a w nim książkę „Pierw-
sze wiersze dla…” oraz Kartę 
Małego Czytelnika, do której 
Twoje dziecko będzie zbierało 
naklejki – jedną za każdą wizy-
tę zakończoną wypożyczeniem 
przynajmniej jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego.
Po odbiór Wyprawki Czytel-
niczej zapraszamy do Bibliote-
ki w Jerzmanowicach oraz do 
filii w Przegini, Racławicach 
i Sąspowie do końca grudnia 
2018 r. 
Kampania społeczna „Mała 
książka – wielki człowiek ” 
przypomina o korzyściach 
wynikających ze wspólne-
go, rodzinnego czytania już 
od pierwszych miesięcy życia 
dziecka. Została przygotowana 
w związku z ogólnopolską akcją, 
w ramach której młodzi rodzi-

ce na oddziałach położniczych 
otrzymują wyjątkowe Wyprawki 
Czytelnicze: książkę z wiersza-
mi dla dzieci najwybitniejszych 
polskich poetów oraz broszurę 
informacyjną o roli czytania 
w rozwoju młodego człowieka. 
W 2017 r. w ramach akcji pilo-
tażowej rozpoczętej w grudniu 
rozdaliśmy 100 tys. Wyprawek 
Czytelniczych w 360 szpitalach 
w całej Polsce, a w 2018 r. na 
nowo narodzone dzieci czeka 
aż 360 tys. wyprawek.
Projekt nawiązuje do kampanii 
proczytelniczych realizowanych 
na całym świecie, a zapoczątko-
wanych w 1992 r. przez brytyj-
ską fundację BookTrust.
Projekt jest f inansowany ze 
środków Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.

„Mirabelka - kiełkująca historia” to projekt realizowany  
w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  Pole-
ga na organizacji w bibliotekach w całej Polsce warsztatów, na podstawie 
książki „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza (Wydawnictwo Zielona Sowa).

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
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KIEDY ZA OKNEM SZARO… NIECH TWOJA  
GARDEROBA ROZKWITNIE! PROPOZYCJE JESIENNYCH 

STYLIZACJI Z KWIATOWYM MOTYWEM
Trudno o bardziej kojarzący się z kobiecością i dziewczęcością wzór na ubraniach niż kwia-
ty. Często jednak jakby zapominamy o nim w okresie jesienno-zimowym, a szkoda. Skoro 
roślinność za oknem przygasa z nadejściem chłodnej pory, niech rozkwitnie chociaż w naszej 
garderobie!
Zwiewne kwieciste suknie 
i spódnice, wzorzyste bluzki 
i chusty, koszule w „łączkę” - 
kiedy jest ciepło, mało która 
z nas potrafi się oprzeć takim 
motywom. Tymczasem takie 
wzory wyglądają równie efek-
townie wtedy, gdy na zewnątrz 
próżno szukać jakichkolwiek 
kwiatów. Doskonale zdają sobie 
z tego sprawę znani projektan-
ci, ale i popularne sieciówki, 
proponując niekiedy dość nie-
oczekiwane połączenia. Bo 
kto powiedział, że jak kwiaty, 
to tylko na powłóczystej suk-
ni albo eleganckiej spódnicy? 
Moda to sztuka kontrastów, 
ale też dobra zabawa i wygoda, 
która absolutnie nie wyklucza 
stylowych połączeń!
Ciekawym rozwiązaniem jest 
urzeczywistnienie „sportowej 
elegancji”, np. bluza z kwiato-
wym motywem na rękawach. 
– To świetny wybór zarówno 
dla tych z pań, które uważa-
ją, że sportowe bluzy są mało 
kobiece, jak i tych, które je 
uwielbiają, ale chciałyby nieco 
swój styl „usubtelnić”. Wybie-
rając stonowane kolory, takie 
jak granat i szarość, mamy całą 
masę możliwości w kwestii ich 
zestawienia z innymi ubrania-
mi. Będą się świetnie prezen-
tować na przykład z ołówkową 

dzianinową spódnicą za 
kolano i tenisówkami 
albo bordowymi rurka-
mi i baletkami. Trochę 
sportowo, trochę kobie-
co, a przede wszystkim 
niesamowicie wygodne 
– przekonuje stylistka 
marki KiK.
Dla tych z nas, któ-
re bluzy wolą jed-
nak zostawić tylko 
na weekend albo „po 
domu”, lepszym roz-
wiązaniem może się 
okazać długa czarna 
koszula z wyrazistym 
kwiatowym motywem, 
który śmiało może zastąpić 
jakiekolwiek inne dodatki. Nie 
tylko doskonale wysmukla syl-
wetkę, ale jest też niesamowi-
cie uniwersalna.  – Na zakupy 
albo spacer z dziećmi można 
ją zestawić z wygodnymi leg-
ginsami i sportowymi butami. 
Do pracy z czarnymi rurkami 
i sztybletami albo wiązanymi 
półbutami oraz żakietem - na 
przykład w białym albo czerwo-
nym kolorze. Przed wieczorną 
randką wystarczy zamienić go 
na skórzaną ramoneskę, a buty 
na czerwone szpilki i możemy 
być pewne, że nasz partner 
będzie zachwycony – radzi 
ekspertka KiK.

A co z tymi z kobiet, które wolą 
bardziej drapieżny styl i uważają, 
że kwiaty są dla nich zbyt słodkie? 
Tu zdecydowanie warto rozwa-
żyć połączenie czerni z motywem 
kwiatowym. – Czarny kolor doda-
je pazura stylizacjom, ale i kwiaty 
świetnie się z nim komponują – 
np. w postaci aplikacji na ręka-
wach. Jeśli połączyć to z luźnymi 
dżinsami typu „boyfriend” z dziu-
rami, spod których przewrotnie 
przezierają drobniejsze kwiatowe 
hafty to uzyskamy outfit z charak-
terem. Niezależnie od tego, czy 
pojawimy się w nim na imprezie 
czy uczelni, na pewno nikt nie 
zarzuci nam, że wyglądamy nud-
no czy zachowawczo – zdradza 
stylistka KiK. 

Motyw kwiatowy to remedium 
na szaro-bure jesienne klimaty, 
które już wkrótce przed nami. Jak 
zawsze należy mieć na uwadze 
swój styl i wygodę, ale warto roz-
ważyć wprowadzenie do jesiennej 
garderoby czegoś co przywiedzie 
na myśl te ciepłe wakacyjne dni, 
na które przyjedzie nam czekać 
kolejne kilka miesięcy.

www.kik-textilien.com

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
 W TENCZYNKU 
ZAPRASZA na

13 KIERMASZ 
KSIĄŻKI 

ZA GROSZE
28 listopada (środa)

 godz. 8.00-19.00
Już od 1zł - duży wybór  

książek używanych 

 Nowe książki 
w bardzo atrakcyjnych  cenach

KAŻDY ZAKUP UŻYWANYCH 
KSIĄŻEK ZA KWOTĘ POWYŻEJ 
10 ZŁ GWARANTUJE UDZIAŁ 

W LOTERII FANTOWEJ
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; 
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

Geodezja, Pośrednictwo,  Wycena S.C. 
Licencje nr:  5768, 14102, 16297

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 

SPRZEDAMY!!!
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska 1000 m² 120 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Wola Filipowska 1250 m²  150 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Tenczynek 550 m² 55 000 zł
• Tenczynek 500 m² 50 000 zł
• Tenczynek 1000 m² 100 000 zł
• Tenczynek 3000 m² 240 000 zł
• Tenczynek 1360 m² 125 000 zł
• Tenczynek 1793 m² 150 000 zł
• Tenczynek 2442 m² 195 000 zł
• Tenczynek 2700 m² 265 000 zł
• Paczółtowice 4000 m² 310 000 zł
• Paczółtowice 1000 m² 80 000 zł
• Paczółtowice 1100 m² 90 000 zł
• Paczółtowice 750 m² 50 000 zł
• Paczółtowice 1200 m² 100 000 zł
• Tenczynek 1100 m² 170 000 zł
• Tenczynek 2200 m² 340 000 zł
• Krzeszowice 1,08 ha 800 000 zł
• Krzeszowice         
   Os. Żbik 5500 m² 500 000 zł
• Nowa Góra 1400 m² 90 000 zł
• Żary 1502 m² 165 000 zł
• Sanka 2100 m² 240 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Krzeszowice 6,37 ha  1 719 900 zł
• Będkowice 3727 m²   550 000 zł

DZIAŁKI ROLNE
• Zalas 4000 m² 35 000 zł
• Zalas 2600 m² 20 000 zł
• Zalas 6300 m² 100 000 zł
• Zalas 2000 m² 15 000 zł

DZIAŁKI BUD.-USŁUGOWE  KOMERCJA
• Rudno 2500 m² 200 000 zł
• Rudno 1600 m² 128 000 zł

DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany 1200 m² 60 000 zł

DOMY MIESZKALNE
• Krzeszowice CENTRUM
Usługowo-mieszkalny 188m² P.U.      
F-RA VAT  320 000 zł 
• Zalas  DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka  18 arów  180 000 zł
• Dulowa DOM JEDNORODZINNY  
P.U. 154,4 m², działka 978 m², przy DK79    495 000 zł

KOMERCJA
• Krzeszowice okolice DK79 CENTRUM
PAWILON HANDL.-USŁ. BIUR.   
P.U. 35 m²                      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. 

Minigranty IKEA Kraków dla Stowarzyszenia  
Unicorn i Zespołu Szkół Specjalnych z Nowej Huty

Dwie krakowskie organizacje przeciwdziałające wykluczeniom społecznym zostały laure-
atami II edycji konkursu grantowego IKEA Kraków. W Centrum Psychoonkologii Unicorn 
powstał specjalny kącik dziecięcy, a uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 zyskali 
miejsce, w którym będą rozwijać zdolności artystyczne i prezentować swoje prace szer-
szej publiczności. IKEA ufundowała wyposażenie, a pracownicy w ramach wolontariatu 
zaprojektowali przestrzenie i zmontowali meble.
Minigranty IKEA Kraków to 
projekt, którego celem jest wspar-
cie organizacji, fundacji i innych 
podmiotów, działających aktywnie 
na rzecz lokalnych społeczności. 
W zakończonej właśnie drugiej 
edycji nacisk położono na wyrów-
nywanie szans rozwoju i nauki dzie-
ci, poprawę warunków życia rodzin 
oraz pomoc osobom starszym lub 
niepełnosprawnym. Zgłosiło się 
19 organizacji, spośród których na 
szczególną uwagę organizatorów 
zasłużyło Stowarzyszenie Unicorn 
oraz organizowany przez Zespół 
Szkół Specjalnych nr 14 projekt 
„Jestem Artystą”.
- „Jestem Artystą” to projekt, który 
od początku zwrócił naszą uwagę. 
Urzekł nas zarówno sam pomysł na 
zaprezentowanie światu, że nie ma 
barier pomiędzy niepełnospraw-
nymi dziećmi, a resztą społeczeń-
stwa, jak i ogromne zaangażowanie 
nauczycieli w realizację akcji. Barie-
ry w piękny sposób burzy również 
Unicorn, który udziela wsparcia 
chorym onkologicznie dzieciom 
i ich rodzinom, a cykl organizowa-
nych przez nich bezpłatnych tur-
nusów pozwala najmłodszym ode-
rwać się od szpitalnej codzienności 
– mówi Sabina Patryas, specjalista 
ds. marketingu w IKEA Kraków.
Pracownia dla uczniów Zespo-

łu Szkół Specjalnych

Pomysł na akcję „Jestem Artystą” 
powstał w 2016 roku jako odpo-
wiedź na potrzebę przeciwdziałania 
wykluczeniu osób niepełnospraw-

nych intelektualnie. Grono peda-
gogiczne we współpracy z dyrekcją 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 
w Krakowie zachęciło uczniów 
do wykonania prac plastycznych 
o różnorodnej tematyce i w różnych 
technikach. Powstałe dzieła zostały 
przedstawione profesjonalnym arty-
stom plastykom. Ci w odpowiedzi na 
prace uczniów, namalowali i prze-
kazali im własne obrazy. Okazało 
się, że prace uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych wcale nie odbiegają od 
dzieł zawodowych artystów i często 
trudno ocenić, kto za którym dzie-
łem stoi. Z każdym rokiem akcja 
zyskuje na popularności i do dziś 
powstało już ponad 100 obrazów 
oraz ich „odpowiedników”, które 
prezentowane są w całej Polsce oraz 
wystawiane na aukcjach charyta-
tywnych. Dzięki wsparciu IKEA 
Kraków uczniowie zyskali prze-
strzeń, do której mogą zaprosić bli-
skich, aby zaprezentować im swoje 
dzieła oraz odpowiedzi artystów. 
Prace zostały oprawione w ramki 
i zawisły na szkolnych korytarzach 
oraz w należącym do Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 14 budynku po daw-

nym przedszkolu, w którym obecnie 
uczą się najmłodsze klasy. W obu 
budynkach powstały też nowoczesne 
stanowiska do pracy i zabawy. 

Kącik dla dzieci i ich rodzin

Stowarzyszenie Unicorn zostało 
założone w 1999 roku przez Bar-
barę i Jerzego Stuhrów. Zapewnia 
wsparcie psychologiczne chorym 
onkologicznie dzieciom, dorosłym 
oraz ich rodzinom. Od czterech 
lat prowadzi w Krakowie pierwsze 
w Polsce Centrum Psychoonko-
logii Unicorn, gdzie psycholodzy, 
onkolodzy, dietetycy i rehabilitanci 
udzielają chorym i ich rodzinom bez-
płatnego wsparcia. We współpracy 
z fundacją URTICA Dzieciom, 
organizuje też bezpłatne turnusy 
rehabilitacyjne dla dzieci w trakcie 
leczenia onkologicznego. To właśnie 
z myślą o nich IKEA zaaranżowała 
kolorową i funkcjonalną przestrzeń 
zabaw w Centrum Psychoonkologii 
w Krakowie. Kolorowy kącik zabaw, 
podobnie jak przestrzenie w szkole, 
zaprojektowali i własnoręcznie urzą-
dzili pracownicy IKEA Kraków.

 www.almarzenia.pl

To spełnianie małych - wielkich marzeń 
naszych podopiecznych i ich zdrowego rodzeństwa...

... po to, aby zobaczyć uśmiech i radość na ich twarzach.
Małgorzata Musiałowicz - Prezes Fundacji Alma Spei 

Hospicjum dla dzieci zapytana kiedyś o to, jakie są marzenia 
dzieci przebywających w Hospicjum z perspektywy wieloletniego 

doświadczenia, odpowiedziała: „Te codzienne - bardzo proste. 
Na przykład pograć w piłkę. Zjeść coś słodkiego. Najprostsze…”.

Biorąc sobie te słowa głęboko do serca i obserwując 
Podopiecznych i ich Rodzeństwo postanowiliśmy zrobić wszystko, 

aby tworzyć dla dzieci i ich rodzin przepiękne wspomnienia.

TAK POWSTAŁ PROJEKT ALMARZENIA.
Chcesz pomóc, dołącz do nas!

"Alma Spei" Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88 a, 31-234 Kraków

KRS 0000 237 645 • NIP 6772252176 • REGON 120074818
BGŻ BNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700

Organizacja Pożytku Publicznego

E-mail:
hospicjum@almaspei.pl
Telefon:
12 446 64 76

Książka laureatki prestiżowej nagrody Theakston’s Crime Novel of the Year.
W Londynie dochodzi do serii pozornie niezwiązanych ze sobą napadów… Marnie 
Rome i Noah Jake ruszają w pościg za sprawcą przez skute lodem ulice. Wkrótce w 
domu rodzinnym komisarz Rome dochodzi do włamania. Ślady wskazują na to, że wła-
mywacz dobrze zna to miejsce… W końcu Marnie i Noah stawią czoła przerażającej 
prawdzie: ktoś okrutnie pogrywa sobie z policją. Nagle wszystkie elementy śledztwa się 
łączą i sprawa przybiera bardzo osobisty wymiar.
Okazuje się, że milczenie może niekiedy pomóc w przetrwaniu najgorszego, ale jego 
efekty potrafią być zabójcze.
W czwartym tomie cyklu z komisarz Marnie Rome atmosfera niebezpieczeństwa jesz-
cze bardziej się zagęszcza. Coraz więcej niewiadomych, coraz mniej czasu na pojmanie 
sprawców…
Hilary jest autorką, dla której rzucam wszystkie inne zajęcia.
Zawsze oryginalna, zawsze wiarygodna i zawsze wciągająca. Alex Marwood

Cała prawda o słowiańskiej religii!
Czy Słowianie posiadali zorganizowany system wierzeń religijnych?

Jak wyglądały ich świątynie i czy w ogóle istniały?
Co było sercem ich systemu religijnego  
– panteon bogów czy magiczne rytuały?

Wierzenia słowiańskie rozpalają wyobraźnię badaczy, rodzimowierców i fascynatów od 
prawie dwóch stuleci. Niepewne dane archeologiczne i nieliczne teksty sprawiają, że 
kwestia słowiańskiej religii jest niekończącym się źródłem trudnych do udowodnienia 
hipotez, narastających kontrowersji, gorących sporów a czasami bezczelnych fałszerstw.
Dariusz Andrzej Sikorski, sprawnie poruszając się w gąszczu przekłamań i romantycz-
nych wizji przedchrześcijańskiej Słowiańszczyzny, prezentuje własną, oryginalną odpowiedź i pogląd na kwestię 
duchowości naszych przodków. Opierając się na niewielu pozostałościach i badając ich powiązania, rozprawia 
się z tymi mitami i legendami, które zaciemniają nam ogląd sytuacji. Jego książka to popis 
historycznego kunsztu, a zarazem fascynująca podróż dla wszystkich poszukujących praw-
dziwej wiedzy.

Pustynia skrywa jeszcze więcej magicznych tajemnic, czy chcesz poznać je wszystkie? Be-
stsellerowa autorka nagrodzona Goodreads Choice Awards sięga po krótką formę! Przed 
Wami ekskluzywna kolekcja opowiadań ze świata Buntowniczki z pustyni. Doskonałe 
uzupełnienie dla fanów serii lub wprowadzenie dla tych, którzy chcą zacząć pustynną 
przygodę z Niebieskooką Bandytką. Pod pięknie uszlachetnioną okładką skrywa się zbiór 
historii opatrzonych ilustracjami genialnej Dixie Leoty.

Sarah Hilary „CISZEJ NIŻ ŚMIERĆ”

Dariusz Sikorski „RELIGIE DAWNYCH SŁOWIAN”

Alwyn Hamilton „OPOWIEŚCI Z PIASKU I MORZA”

WARTO PRZECZYTAĆ
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„REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ” W PRZEDSZKOLU  
W TENCZYNKU, 9 LISTOPADA, GODZ. 11.11

W wydarzeniu wzięło udział prawie 
200 dzieci, nauczycieli i pracowników 
Przedszkola wraz z przedszkolakami 
z Oddziałów w Zalasiu. Wszyscy ubrani 
odświętnie, na biało-czerwono, zaśpie-
wali wspólnie cztery zwrotki hymnu pań-
stwowego. To było dla Przedszkola coś 
wielkiego, a szczególnie dla dzieciaków.

www.przedszkoletenczynek.com

„WYŚPIEWAĆ 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI  
Z MACIEJEM MIECZNIKOWSKIM”

W czwartek 26 października w Centrum Eduka-
cyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach 
odbył się wyjątkowy koncert. Maciej Mieczni-
kowski śpiewając polskie pieśni patriotyczne 
i religijne zaprezentował wokalną lekcję historii 
dla społeczności liceum i zaproszonych gości 
w ramach projektu „Wyśpiewać 100 lat nie-
podległości”.
Artysta zrobił ogromne wrażenie na szkolnej 
widowni, która aktywnie włączała się w śpiew. 
Sam Maciej Miecznikowski po koncercie przy-
znał, że z taką młodzieżą możemy być spokojni 
o przyszłość naszego kraju.
Projekt został zorganizowany przy współpracy 
Urzędu Gminy Liszki z Liceum Ogólnokształ-
cącym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.

www.liszki.pl

XIII PRZEGLĄD IM. JÓZEFA LACHNERA
Wyjątkowy patriotyczny wieczór, odbył się w niedzielę 18 listopada 
w budynku wielofunkcyjnym w Modlnicy. Zjechały się tutaj zespoły 
z terenu Gminy Wielka Wieś na XIII Przegląd im. Józefa Lachnera. 
Tym razem z okazji  setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, zespoły miały za zadanie wykonać  
dwa utwory patriotyczne. W więk-
szości były to znane piosenki, więc 
również publiczność włączała się we 
wspólne śpiewanie. Niespodzianką 
były odwiedziny rodziny Józefa Lach-
nera, która pomimo stu kilometrowej 
odległości, postanowiła zawitać do 
Modlnicy by uczcić pamięć swego 

wuja. Wcześniej o swojej pamięci 
dla zasług naszego lokalnego piewcy 
kultury ludowej, zapewniły delegacje 
zespołów regionalnych, składając na 
grobie J. Lachnera wieniec kwiatów. 
Dziękujemy wszystkim zespołom 
i gościom za obecność, a zespołowi 
Modlnicanie na czele z Panią Bogu-
miłą Pietrzyk za przygotowanie sali 
i prowadzenie imprezy.

www.wielka-wies.pl

KONCERT 
NOWOROCZNY 2019 

W TRZEBINI
1 stycznia 2019 o  godz. 16.00 zapraszamy do Domu 
Kultury „Sokół” na Koncert Noworoczny czyli w podróż 
do romantycznego Wiednia i roztańczonego Budapesz-
tu, magicznego świata operetki i ognistego czardasza, 
gdzie rozbrzmiewać będą radosne utwory klasyków 
wiedeńskich oraz muzyka węgierska.  Bilety 60 zł. Rezer-
wacje pod nr tel. 32 6110 621.
W cudownych dźwiękach usły-
szymy: szelest długich sukien, 
huk rozlewanego szampana oraz 
odgłosy żywiołowych tańców 
węgierskich. Znamienite kom-
pozycje w wykonaniu Orkie-
stry Salonowej Royal Strauss 
Orchestra oraz solistów mię-
dzynarodowych scen opero-
wych i operetkowych, przeniosą 
słuchaczy do ojczyzny walca, 
czardasza prezentując niezwykły 
kunszt wokalny, wykreują dla 
Państwa najwspanialsze duety 
miłosne i niezwykle wirtuozow-

skie kaskady dźwięków muzyki 
Austro-Węgier. Ta niezwykła 
gala wzbogacona będzie wir-
tuozerską grą Maestro Artu-
ra Banaszkiewicza. Wystąpią 
także: Swietłana Kalinichenko 
i Roman Korentz.



8 Informacje, Reklamy

KĄCIK KULINARNY

PYSZNE PLACUSZKI  
Z KASZY MANNY
• 1 szklanki kaszy manny
• 1/2 szklanki mleka
• 1/2 szklanki wody
• 2 białka
• 2 żółtka
• 1 łyżka ekstraktu  

waniliowego
• 2 łyżki cukru
• 3 łyżki roztopionego masła

Kaszę wsypujemy do miski, za-
lewamy mlekiem i wodą, odsta-
wiamy. Gdy kasza spokojnie się 
moczy, oddzielamy żółtka od 
białek, białka ubijamy na pianę. 
Kaszę mieszamy z żółtkami, 
ekstraktem waniliowym, cu-
krem i masłem, dodajemy ubite 
białka i delikatnie mieszamy, do 
jednolitej konsystencji.
Masę nakładamy łyżką na patel-
nię i smażymy na suchej patelni 
(tłuszcz mamy już w plackach) 
do przyrumienienia placuszków 
(niedługo) .

I gotowe :)
Można je jeść z dodatkiem owo-
ców. Ja miałam mus jabłkowy.

Smacznego!

Ostatnio mam ochotę na jedzenie wszelkich placków - od ziemniaczanych, po małe 
i słodkie. Dlatego też ten przepis zagościł na naszym stole i teraz sądzę, że będzie się po-
jawiał częściej. Przygotowałam je sobie do pracy, ale ... dzieci powiedziały „ej, a my?” Cóż 
było robić...  Zrobiłam dodatkową porcję na szybko. Na szybko, ale jak to? Ano tak to - ten 
przepis to kilka minut pracy i wszystko jest gotowe. Na zimne wieczory będzie w sam raz.

PYSZNE PLACUSZKI Z KASZY MANNY,  
KTÓRE PRZYGOTUJESZ W KILKA MINUT!

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

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

Od skandynawskiego minimalizmu po przytulną  
nostalgię shabby chic – dekorowanie domu na jesień

Styl skandynawski z powodzeniem święci triumfy we wnętrzach od dobrych kilku lat, chociaż tak naprawdę narodził się dobre 100 lat temu. Wciąż zachwy-
camy się tym minimalizmem, prostotą i funkcjonalnością, stanowiącą świetną bazę do przeróżnych dodatków dekoracyjnych. Obok niego nie brakuje też 
przykładów wnętrz tak przytulnych, jak babcine mieszkanka, a mimo to pozostających w zgodzie z najnowszymi trendami. Jak (i dlaczego jesienią) znaleźć 
w nich wspólny mianownik? Poniżej kilka propozycji modnych aranżacji wnętrz na jesień. Bez przesady, ale z lekką nutką nostalgii.
Skandynawski minimalizm zawojował cały świat i od kilku lat skłania 
się ku niemu coraz więcej osób urządzających mieszkania, ale też lokale 
handlowe czy usługowe. Nic dziwnego – to styl, który świetnie sprawdzi 
się na niewielkich przestrzeniach, nawet słabo oświetlonych, a dodatkowo 
nie musi być kosztowny. Proste formy, naturalne materiały i stonowane, 
jasne kolory, ograniczona do minimum liczba przedmiotów – to główne 
wyznaczniki tego stylu. 
Unikanie nagromadzenia bibelotów i niepotrzebnych sprzętów w domu 
nie oznacza wcale, że skandynawski minimalizm wymaga bezwzględnego 
braku ozdób. Wręcz przeciwnie, wnętrza mają wciąż pozostać funkcjonalne 
i zachęcać do spędzenia w nich czasu. Jeśli zależy nam na tym, by w naszym 
domu zachować odrobinę surowy, nowoczesny i elegancki klimat, sięgnijmy 
po właściwe dekoracje. 

„Diabeł tkwi w szczegółach”

– Modne kolejny sezon, minimalistyczne ozdoby o prostej formie takie jak 
porcelanowe gruszki i jabłka w różnych kolorach to prawdziwie jesienny doda-
tek. Są stonowane i subtelne, nowoczesne, a przy tym oryginalne. Wyłożone 
na stole w prostej drewnianej misie bez żadnych dodatkowych ozdób albo 
na kryształowej paterze do ciasta na pewno nie pozostaną niezauważone. 
Pozostając w temacie „smacznych” dekoracji nie sposób nie wspomnieć 
o dyniach, które choć kojarzone z jesienią od dawna, w tym sezonie zdecy-
dowanie królują w dekoracjach – zwłaszcza muśnięte złotem lub odcieniami 
srebra – podpowiada ekspertka sieci sklepów KiK.
W prawdziwych skandynawskich chatkach i domach nie może zabraknąć 
skór i futer. Jeśli chcemy je przemycić do naszych wnętrz, mając przy tym 
pewność, że kosztem tych ozdób nie ucierpiało żadne zwierzę postawmy na 
sztuczne skóry rozrzucone finezyjnie na podłodze lub futrzane poduchy, które 
dodadzą wnętrzu lekkiego pazura, ale i przyjemnego klimatu. 

Czar wspomnień w shabby chic

Nowym odłamem wnętrzarstwa jest maniera, którą specjaliści ochrzcili 
mianem „nostalgii”, ale pod ten styl możemy również dopasować znany od 
lat shabby chic. Co kryje się pod tym enigmatycznym pojęciem? – Wszystko, 
co sami lubimy i pamiętamy z dzieciństwa z domu rodzinnego czy z wakacji 
u babci: od kolorowych płytek w łazience, po serwetki na stole i ceramikę na 
półkach – wyjaśnia ekspertka sieci sklepów KiK.
W sklepach możemy znaleźć dodatki, które pomogą nam osiągnąć takie wra-
żenie. Zestaw ceramiki w mleczno-szarej kolorystyce ze wspólnym motywem 
„postarzonych” serc jest uroczy i wygląda schludnie, a zarazem jakbyśmy 
mieli go od lat - nostalgia w czystej postaci! Zastawiony takimi talerzami, 

miseczkami i kubkami stół 
wręcz zaprasza, by usiadła przy nim cała rodzina do wspólnego, leniwego 
weekendowego śniadania…

Koce… kwintesencja przytulności

O tej porze roku warto się też zaopatrzyć w koce - tych nigdy dosyć, zwłaszcza, 
kiedy mamy dużą rodzinę. Najlepiej utrzymane w wyrazistych kolorach np. 
zieleni, ale mile widziane są także turkusy i żółcie, które świetnie komponują 
się ze stylem skandynawskim. W nostalgicznych aranżacjach mile widziane 
są także róże i wszelkie motywy kwiatowe, które przypomną nam o letnich 
podrygach w panującej szarej aurze – mówi ekspertka sieci sklepów KiK. 
Koce sprawdzą się równie dobrze jako peleryny dla małych bohaterów 
podczas zabawy, jak i okrycie, kiedy wieczorem zamarzymy o usadowieniu 
się na kanapie z ulubioną książką.  
Styl skandynawski pokochały tysiące osób, także shabby chic od lat znajduje 
swoich zwolenników, nie oznacza to jednak, że musimy się ograniczać tylko 
do nich – najważniejsze, żebyśmy zawsze czuli się dobrze we własnym domu, 
a to czy będzie on w szarościach, różach czy drewno będzie postarzane, czy 
wręcz przeciwnie, powinno być już na drugim planie. Warto szukać inspi-
racji i dać upust kreatywności, a efekt może przerosnąć nasze oczekiwania! 

www.kik-textilien.com

SM
ACZNE DOMOWE SPECJAŁY

9 grudnia
od 1200 do 1600 zapraszamy 

wszystkie Dzieci i ich Rodziców 
na

spotkanie ze
Św. Mikołajem

W programie:
• dekorowanie
   pierniczków
• tworzenie ozdób
   choinkowych
• mikołajkowe
   kolorowanki

Wola Filipowska
ul. Krzeszowicka 1

DO SPRZEDANIA

tel. 796 351 499

przepiękna działka o powierzchni prawie 23 a, w Miękini, gm. 
Krzeszowice. Położona blisko granicy z Krzeszowicami, choć 
administracyjnie to już Miękinia. Ok. 15 a to działka budowlana, 
a pozostałe ok. 8 a - zieleń nieurządzona. 
Ostatnia w ciągu budowlanym, a to oznacza, że od strony 
przepięknych widoków na wzgórze, nikt się nie wybuduje. 
Położona w bliskości lasu. Cena: 135 tys. PLN.
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ORIFLAME - DUCH - PASJA I BYCIE RAZEM

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

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.

Takie wartości promuje firma ORIFLAME, z którą jestem 
związana ponad 20 lat. Chciałam Was zaprosić do mojego 
zespołu.
Na początku byłam tylko Klientką VIP, ale od 8 lat zaczęłam 
pracować z planem marketingowym firmy, otworzyłam 
dwa biura i prowadzę działalność. W tej chwili mogę zaofe-
rować bezpieczną współpracę z firmą z ponad 50-letnimi 
tradycjami. W Polsce firma rozwija się już ponad 26 lat. 
Proponuję zostanie Klientem VIP i kupowanie produktów na 
własne potrzeby ze zniżką i zdobywanie nagród i prezentów 
lub współpracę i rozwój z nagrodą pieniężną do 5000 zł.
Dodatkowo można:
- korzystać z bezpłatnych szkoleń kosmetycznych, 
   produktowych i marketingowych,
- odbierać nagrody na start i bonusy,
- uczestniczyć w konferencjach zagranicznych,
- zakwalifikować się do programu samochodowego.

W KATALOGU 16 i 17 WSPOMAGAMY DZIECI Z DOMU DZIECKA - JEŚLI TEŻ CHCESZ POMÓŻ 
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY - CAŁKOWITY DOCHÓD PRZEZNACZAMY NA PREZENTY DLA DZIECI :)

Zapraszamy na wygodne zakupy w sklepie internetowym:
http://beautystore.oriflame.pl/842930

STOMATOLOGIA GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

  12 346 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE
BEZBOLEŚNIE

RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.goldadent.pl

Giebułtów, ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

Biuro obrotu nieruchomościami
Biuro porad prawnych

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

• 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

ŻAŁOBA
Listopad ma w sobie coś, co skłania nas do zadumy. Może to kwestia spe-
cyfiki świąt, które go rozpoczynają, może aury, która przeważnie w tym 
czasie panuje, a może zbliżającego się powoli końca roku. Może właśnie 
wszystko po trochu w tym czasie każe nam pochylić się nad stratą.  
Każdy z nas kiedyś utracił kogoś 
lub coś. Każdy z nas przeżył 
żałobę. I zawsze jest w tym jakaś 
tragedia, z którą ciężko sobie 
poradzić. Jest jakoś tak, że żało-
ba „nie przeżyta” nie pozwala 
żyć dalej. Wówczas tracimy nie 
tylko kogoś bliskiego, ale nie-
jako również swoje życie, być 
może szczęście, powodzenie. 
Bliska jest mi teoria mówiąca, 
że okres żałoby polega na tym, że 
godzimy się na to, że wewnątrz 
nas już nie ma tego drugiego 
człowieka. Bo każdy z nas nosi 
w sobie kogoś. Na tym polegają 
relacje i bliskie związki, że nie-
jako zagnieżdżamy się w dru-
gim człowieku i pozwalamy, by 

ktoś inny znalazł miejsce w nas 
samych. Utrata kogoś bliskie-
go to wyrwa. Pozostaje pustka 
nie tylko w przestrzeni domu, 
w życiu, ale w nas… I właśnie 
żałoba jest czasem, by tę pustkę 
dostrzec, nie udawać, że jej nie 
ma, by sobie uświadomić – stra-
ciłem kogoś ważnego. Poczuć 
swoją wściekłość i złość, że tak 
się stało. Móc to wykrzyczeć 
i wypłakać. By potem nastąpił 
czas zgody…
No właśnie… Zgody na co? 
Listopad to nie tylko czas żałoby 
i zadumy, to nie tylko oczekiwa-
nie na koniec – roku, w przyro-
dzie. Ale to również czas nadziei. 
Że można żyć dalej. Że utrata nie 

oznacza końca, a nawet jeśli, to 
koniec może oznaczać począ-
tek czegoś nowego. Ciężko jest 
przeżyć burą jesień i pochmurną 
zimę bez nadziei, że przyjdzie 
wiosna i lato. Ale też gdyby nie 
szarość i smutek trudnych dni, 
trudniej byłoby nam dostrzec 
wartość pięknego lata. 
Zatem chodzi o to, by pogo-
dzić się z tym, że pustka, którą 
mamy po utracie kogoś, może nie 
tyle ma być zapełniona – bo to 
może być pułapka. Chodzi o to, 
by pogodzić się, że pomimo tej 
pustki mogę być szczęśliwy. 

Magdalena Poprawa
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Święto tenczyńskiej szkoły
Czas biegnie nieubłaganie. Minęło już sto lat od dnia powrotu Polski na mapę Europy i obchody tego ważnego jubileuszu wybrzmie-
wają w ostatnich dniach w całym kraju oraz poza jego granicami. Tenczynek natomiast świętował podwójnie. 22 października br. 
minęło 200 lat od powołania tenczyńskiej szkoły ludowej.

Taki jubileusz zobowiązuje, a więc 
i świętowanie było huczne i dostojne, 
i rozłożone na dwa dni. Pierwsze-
go dnia - podczas oficjalnej części 
jubileuszu - na uroczystym apelu, 
który zgromadził dostojnych gości 
z Gminy Krzeszowice, Powiatu 
Krakowskiego, Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, nauczycieli emerytów, 
rodziców, przyjaciół tenczyńskiej 
szkoły oraz całą szkolną społeczność 
- w formie pantomimy zaprezento-
wano historię tej placówki oświato-
wej. A było co pokazywać, ponie-
waż na przestrzeni dwóch stuleci 
szkoła zmieniała czterokrotnie swoje 
lokum, z 2. pomieszczeń w budynku 
na terenie tenczyńskiego folwarku 
(czyli browaru), poprzez wybudo-

wany w 1858 roku na Górce Sieradzkiej nowy, drewniany budynek szkoły, 
przez siedzibę szkoły w domu Sióstr Miłosierdzia, aż po obecny kompleks 
szkolny, którego najstarszy gmach powstał w 1897 roku, jako szkoła dla 
chłopców, wzniesiona z funduszu zakonnego. Dociekliwym dopowiem, że 
w 1887 roku państwowa szkoła ludowa stała się zakonną szkołą prywatną. 
Wydłużano czas trwania edukacji z czterech lat, czyli dwóch klas (a w tym 
czasie uczniowie realizowali program dwóch klas - każdej przez dwa lata) - do 
lat ośmiu, a następnie do dziewięciu, ponieważ od 1999 roku w Tenczynku 
funkcjonowało Gimnazjum. 
Zawieruchy obu wojen, a zwłaszcza druga wojna światowa, nie oszczędziły 
i tego ważnego dla lokalnej społeczności miejsca. Pomieszczenia szkolne 
zajęły wojska niemieckie, a wybuchy bomb, wysadzenie składu amunicji 
w pobliskich lasach, mocno uszkodziły szkolne budynki, mimo to nadal 
prowadzono w niej naukę tak, że wiele dzieci z Tenczynka, Rudna, a nawet 
Zalasu, czy też Woli Filipowskiej uczęszczało na zajęcia szkolne, nie tracąc 
lat nauki, pomimo prowadzonych działań wojennych. W styczniu 1945 roku, 
po przejściu frontu w szkole Rosjanie założyli szpital.
W 1950 roku ze szkoły usunięto siostry-nauczycielki i zastąpiono je świec-
kimi nauczycielami. Biegły lata, zmieniały się przedmioty, strój uczniowski, 
przybory szkolne, ale psoty w głowach rodziły się i rodzą niezmiennie. Wszak 
dla wielu pokoleń lata szkolne, to najprzyjemniejszy okres w życiu.

Tyle o historii - wróćmy do świętowania.  
Scenariusz apelu, podczas którego 

w kolejnych odsłonach występowały całe zespoły klasowe, przygotowała p. 
Barbara Wasik. Zgromadzona publiczność gromkimi brawami nagradzała 
kolejne części pantomimy oraz taniec z tęczowymi szarfami. Zobaczyliśmy 

m.in. bose dzieci w kusych, zgrzebnych ubrankach, z tabliczkami pokrytymi 
woskiem, zamiast kajetów albo z książkami i zeszytami spiętymi paskiem, 
bo dawniej nie noszono ich w tornistrach, czy jak współcześnie w plecakach. 
Symbolicznie budowano też kolejne segmenty szkoły, a wielką atrakcją okazał 
się strój zakonny siostry-nauczycielki z okazałym białym kornetem na głowie.  
Zobaczyć też można było współczesną szkołę i uczniów w modnych, pocię-
tych portkach z nieodłącznymi komórkami w rękach. Tradycją szkoły były 
i są wycieczki, rajdy i zielone szkoły, kiedy ze śpiewem na ustach poznajemy 
nasz piękny kraj. Dawniej flanelowa koszula w kratkę była nieodzownym 
ubiorem turysty, więc wyprawę poza szkołę połączoną  ze zbieraniem grzybów  
także oglądnęliśmy. Było widać, że i samym uczniom występ sprawiał dużo 
przyjemności - mimo wielu godzin prób i przygotowań. 
Na jubileusz przygotowano wystawy starych szkolnych dokumentów, zdjęć 
zaprezentowanych na pokazie „Tenczynek na starej fotografii” oraz wystawio-
no stare szkolne kroniki, które cieszyły się największym zainteresowaniem 
absolwentów. Tego dnia wróciły wspomnienia konkretnych wydarzeń sprzed 
wielu, wielu lat, a wydaje się, że były one tak niedawno.
Kolejnym akcentem obchodów tegorocznego jubileuszowego Święta Komisji 
Edukacji Narodowej było ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy przed 
szkolnym sztandarem z podobizną patrona szkoły, czyli króla Władysława 
Jagiełły  dumnie złożyli przyrzeczenie bycia pilnym uczniem i prawym oby-
watelem. I znów oglądać mogliśmy piękny dziecięcy występ, przygotowany 
tak, aby każdy pierwszak mógł w nim  wystąpić. Łzy wzruszenia zakręciły 
się tego dnia w oczach niejednych rodziców, czy też dziadków. 
Minął jubileuszowy piątek i nastała jubileuszowa sobota. Od godziny 15:00 
tenczyńska szkoła zapełniała się absolwentami, którzy licznie nawiedzili swoją 
dawną szkołę. Już na tydzień przed obchodami - chęć udziału w tej części 
Jubileuszu 200-lecia szkoły zgłosiło ponad 600 osób. Spotkanie absolwentów 
rozpoczął występ krzeszowickiego zespołu Verso, a później w kolejnych 
salach, przy kawie, cieście i smakołykach, rozpoczęły się długie Polaków 
rozmowy. Wspomnieniom i opowieściom nie było końca. Dyskoteki tego 
dnia zabraknąć wszak nie mogło, a zabawa trwała do późnych godzin 
nocnych. Uczestniczący w niej uczniowie z żalem opuszczali szkołę we 
wczesnych godzinach wieczornych, pytając „Czemu tak wcześnie?”, „Czy 
podobne świętowanie zorganizowane zostanie za rok?” No cóż trzeba być 
absolwentem, aby bawić się do późna. 
Aby obchody przebiegły sprawnie i okazale potrzebne jest zaangażowanie 
wielu osób, w tym rodziców naszych uczniów, którzy przygotowali wiele 
wspaniałych ciast, za co bardzo im dziękujemy. Wszak wspólnie wiele można 
osiągnąć. Tysiące naszych tenczyńskich absolwentów, którzy przez te 200 
lat opuścili mury naszej tenczyńskiej szkoły, a którzy byli i są wspaniałymi 
Polakami, czy to w kraju, czy za granicą, to najlepsza nasza wizytówka.

Anna Łukasik

Wspomnienia ze 
szkolnej ławki –  200  

lecie szkoły w 
Tenczynku 

1818 - 2018 
publikacja z okazji jubileuszu tenczyńskiej szkoły, 

a w niej, to co udało się odszukać lub zdołało zmieścić: 
ciut historii, ziarnko prawdy, kapka humoru, łyk artyzmu

 

Ostry Dyżur Literacki w bibliotece
30 października przed południem, przez kilka godzin, w bibliotece działał Ostry 
Dyżur Literacki! Panie doktor Agnieszka Karp-Szymańska oraz Anna Szymańska 
badały, diagnozowały, wypisywały recepty i dawały zalecenia czytelnicze. Radziły 
co robić w przypadku alergii na książki i czytanie oraz jak dawkować literaturę. 
Były też doraźnie wydawane 
pigułki mądrości.
Każdy uczestnik zajęć otrzymał 
indywidualnie dobraną receptę, 
na której zapisano nazwę leku 
i dawkowanie (np. „Lolek” czytać 
20 minut dziennie, po jedzeniu. 
Każda recepta literacka ważna 
jest 30 dni – zapraszamy dzie-
ci i rodziców do zrealizowania 
recept w bibliotece.
W akcji wzięli już udział ucznio-
wie klas 1 ze Szkoły Podstawo-
wej w Modlnicy oraz grupa 
czytelników, którzy przyszli do 
biblioteki indywidualnie.
Również biblioteka dostała lite-
racką receptę – już uzupełniamy 
niedobory w księgozbiorze!
Do biblioteki zostały także przeka-
zane książki zalecane przez Ostry 
Dyżur Literacki, tak więc nieba-
wem znajdą się w naszych zaso-
bach. Serdecznie dziękujemy za 
świetną zabawę i pożyteczną akcję!

Tekst i foto: GBP 
www.wielka-wies.pl
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Nadeszła zima...
Pamiętajmy, że nasze samochody terenowe (oczywiście osobowe również), to nie 
tylko rozrywka, ale i zagrożenie. Dzisiejszy artykuł zaczniemy w nieco poważniejszym 
tonie, ponieważ miałem nieprzyjemność jadąc do pracy oglądać skutki wypadku z  
udziałem pieszego, który niestety nie przeżył.
Zimą nasze samochody to  wiele setek kilogramów  metalu,  sunące po śliskiej nawierzchni. 
Samochody terenowe to wielokrotnie 2-3 tony stali, pamiętajmy  o tym, gdyż tą masę niełatwo 
zatrzymać, gdy ktoś nagle pojawia się na jezdni. Szczególnie rano, gdy jest  przymrozek, jest  
ciemno i mgliście, kierowca jest zaspany i spieszy się do pracy, natomiast pieszy  w czarnej 
kurtce… To oczywiste informacje, fakty, o których wszyscy wiemy, a jednak do wypadków 
dochodzi codziennie.  Dlatego warto o tym przypominać na każdym kroku, by kierowcy 
podczas jazdy w złych warunkach drogowych mieli świadomość zagrożenia i nieco zwolnili. 
Pieszym przypominamy o akcjach dotyczących odblasków, które warte są kilka groszy, a 
naprawdę ratują życie.
Jak wygląda natomiast bezpieczeństwo podczas jazdy naszymi pojazdami zgodnie z prze-
znaczeniem? Tutaj zdecydowanie można powiedzieć, że każdy jest kowalem swojego losu. 
Na wyjazdach wyprawowych i przeprawowych nie osiągamy w terenie  dużych  prędkości, 
co nie znaczy, że nie ma zagrożeń. Oczywistą atrakcją jest pokonywanie stromych pod-
jazdów i zjazdów, im bardziej ślisko, tym fajniej. Ale nawet przy niewielkiej prędkości łatwo 
wtedy o błąd, który może skończyć się zabawnie lub tragicznie.  Stosunkowo popularnym 
zdarzeniem jest, że w trakcie sprawdzania możliwości swoich i samochodu, kierowca 
przesadzi, a samochód  przy prędkości 3 km/h ląduje na boku. Niby nic takiego, pod warun-
kiem, że jesteśmy na to przygotowani, tzn. jesteśmy zapięci pasami, ale przede wszystkim 
pasami mamy zabezpieczony ładunek w samochodzie. Niejednokrotnie widać  terenówkę 
z bagażnikiem wyładowanym bagażami po brzegi, a wśród niezamocowanych ładunków 
szpadel, siekiera, szekle, ciężkie liny, butelki z napojami.  W takiej sytuacji,  gdy samochód 
kładzie się na boku, kierowca lub pasażerowie nie odnoszą obrażeń z powodu przewrotki, 
tylko z powodu lecącego pocisku w kształcie siekiery lub  puszki z napojem…
Nie sposób opisać wszelkich zagrożeń w tak krótkim artykule, dlatego zapraszamy do śle-
dzenia strony 16kiloblota.pl, gdzie na naszym blogu niebawem pojawi się materiał opisujący 
szeroko offroadowe zagrożenia które są znane, ale niestety bardzo często ignorowane.

Wszystkim życzymy bezpiecznej jazdy!
www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

MINI ONE 1.4D 2004 r.
Mini One 1.4D (niezawodny silnik Toyoty Yaris), diesel. 

Kolor intensywny błękit, z białym dachem.  
Spalanie 4-5 L/100 km. Klima, lampy xenon.  

Jeden właściciel od 3 lat.

Tel. 796 351 499 

DO SPRZEDANIA

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

tel. 530 001 734 

wywóz drewna z lasu
cięcie drewna pod wymiar

łupanie drewna
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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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), 
tel. (32) 754 60 10

U NAS
NAJTANIEJ !!

OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

Plebiscyt na Fasadę Roku 2018 rozstrzygnięty!
Uwaga! Meta Fasady Roku 2018 na horyzoncie!  Finał konkursu już niebawem. Zanim jednak 
do gry wejdzie profesjonalne Jury, w ich odpowiedzialną rolę wcielili się internauci. Przedsta-
wiamy realizacje nagrodzone w plebiscycie zorganizowanym przez firmę Baumit.

Wyścig o miano Fasady  
Roku 2018 wystartował 

1 kwietnia br. pod Honorowym 
Patronatem Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich (SARP) oraz Fun-
dacji Twórców Architektury (FTA). 
Jego celem niezmiennie od 11 lat jest 
podkreślanie znaczenia elewacji jako 
elementu konstrukcyjnego wpływa-
jącego na prezencję nie tylko samego 
budynku, lecz także otaczającego nas 
krajobrazu.
Niezależnie od Jury każdego roku 
swój niezależny ranking tworzą 
internauci. Także przy okazji edycji 
2018 wcielili się w rolę decydentów 
i spośród blisko 150 elewacji wyko-
nanych w kompletnej technologii 
Baumit (system ociepleń, system 
tynkowy z wykończeniem lub pro-
gram produktów renowacyjnych 
z wykończeniem) wybrali te, które 
w ich ocenie zasłużyły na miano naj-
lepszych w minionym roku.

Wybory internautów

Typowanie zwycięzców trwało od 
1 maja 2018 r. do 31 października 
2018 r. Każda osoba, która w tym 
okresie odwiedziła stronę www.fasa-
daroku.pl  miała do rozdysponowa-
nia w sumie 5 głosów – po jednym 
w każdej kategorii konkursowej. Po 
6 miesiącach wszystko jest już jasne. 
Wrocław, Kraków, Gostyń, Lublin, 
Nysa – to z tych miejscowości pocho-
dzą realizacje odznaczone Wyróż-
nieniem Internautów.
W kategorii domów jednoro-
dzinnych internauci największego 
poparcia udzielili budynkowi na 
wrocławskim osiedlu Złotniki, 
wzniesionemu wg projektu M&L 
Lipińscy Biuro Projektowe, Lipińscy 
Domy, a urzeczywistnionemu przez 

firmę Usługi Budowlane 
Robert Olszewski. Wśród 
budynków wielorodzin-
nych najwięcej głosów 
zdobyło Osiedle Nowa 
5 Dzielnica w Krakowie 
spod kreski architektów 
z biura Britt-Plan Sp. 
z o.o., Archikwadrat Sp. 
z o.o., Ion Architekci Sp. 
z o.o. Sp.K., zrealizowane 
dla Centrum Nowocze-
snych Technologii S.A. 
przez Budimex S.A. i Eif-
fage Polska Budownictwo 
S.A. W grupie budynków 
niemieszkalnych na cze-
le stawki w głosowaniu 
internetowym uplaso-
wała się Szkoła Podstawowa nr 1 
w Gostyniu, której projekt powstał 
na deskach pracowni PL + Sp. z o.o. 
na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy 
Gostyń – za jego wykonanie odpo-
wiedzialne było Przedsiębiorstwo 
Budowlane Michalski. Najlepszą 
termomodernizacją 2018 roku inter-
nauci okrzyknęli remont Biblioteki 
Głównej UMCS w Lublinie prze-
prowadzony przez EDACH Sp. 
z o.o. wg projektu Pracowni Pro-
jektowej MAXPOL. W kategorii 
„budynek po renowacji” specjal-
nym wyróżnieniem uhonorowano 
kamienicę przy skrzyżowaniu ulic 
Marcinkowskiego i Dąbrowskiego 
w Nysie – realnych kształtów wizji 
opracowanej przez Przedsiębiorstwo 
Projektowo-Inwestycyjne „Ski-
-Dom” Dariusz Skirewski nadała 
firma AG-ART.

Spotkanie „na szczycie”

Poznaliśmy wybory internautów, 
przed nami ostatni akt dwunastej 
edycji konkursu – obrady jury. Już 
w listopadzie br. do Wrocławia zja-

dą wybitni specjaliści w dziedzinie 
architektury i budownictwa, by 
wspólnie przeanalizować wszyst-
kie zakwalifikowane do konkursu 
zgłoszenia i wyłonić zwycięzców, 
którzy oprócz prawa do posługiwania 
się tytułem Fasada Roku 2018 otrzy-
mają finansowy bonus w wysokości 
10 000 zł. Ciężar tej decyzji jest tym 
większy, że to od niej będzie zależało, 
które projekty będą mogły być już 
pewne miejsca w międzynarodowej 
odsłonie konkursu – Baumit Life 
Challenge.
Patronat medialny nad tegorocz-
ną edycją sprawują tak prestiżo-
we redakcje jak: „Architektura-
-Murator”, „Ekspert Budowlany”, 
„Izolacje”, „Murator”, „Renowacje 
i Zabytki”, a także portale interne-
towe: architektura.muratorplus.pl, 
bryla.pl, infoarchitekta.pl, sztuka-
-architektury.pl czy muratorplus.pl.
Więcej informacji o konkursie na 
stronie: www.fasadaroku.pl
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tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

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

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 80 m kw. w Cholerzynie, na działce 10 a. Cena: 330 tys. PLN.
2. Dom 140 m kw. w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
3. Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 13 a. Cena: 450 tys. PLN.
4. Dom 160 m kw. w Morawicy działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN. 
5. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
6. Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 180 tys. PLN.
7. Dom 308 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
8. Dom 6 km od Tenczynka o pow. 140 m kw, działka 28 a. Cena: 440 tys. PLN.
9. Dom 130 m kw w Krzeszowicach, działka ok. 6 a. Cena: 150 tys. PLN.
10. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena 445 tys. PLN.
11. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
12. Dom 178 m kw w Gminie Krzeszowice, działka 3 a. Cena: 185 tys. PLN.
13. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 39 a. Cena 1.390 tys. PLN.
14. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na 

działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
15. Dom 240 m kw w Beskidzie Niskim, działka 20 a. Cena: 390 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
16. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Cena: 320 tys. PLN.
17. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
18. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Dla dewelopera lub prywatnie. Cena: 426 tys. PLN.
19. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
20. Działka budowlana 8 a w Czubrowicach. Cena: 65 tys. PLN.
21. Działka budowlana 10 a w Racławicach. Cena: 65 tys. PLN.
22. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
23. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
24. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
25. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
26. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
27. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
28. Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
29. Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
30. Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
31. Działka budowlana 10 a w Siedlcu z projektem domu. Cena: 89 tys. PLN.
32. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 160 tys. PLN.
33. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
34. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
35. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
36. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
37. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
38. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 210 tys. PLN.
39. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
40. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
41. 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.

42. Działka 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
43. Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
44. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 75 tys. PLN.
45. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
46. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
47. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów.  Cena: 165 tys. PLN.
48. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
49. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 170 tys. PLN.
50. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
51. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
52. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
53. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
54. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
55. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN.
56. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
57. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
58. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
59. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
60. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
61. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
62. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
63. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
64. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
65. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
66. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
67. Działka budowlana o pow. 9 a w Jerzmanowicach. Cena: 79 tys. PLN.
68. Widokowa działka budowlana 10 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

Cena: 112 tys. PLN.
69. Widokowa działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

Cena: 159 tys. PLN.
70. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
71. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
72. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a.  

Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
73. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu 

autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN
74. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
75. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm. 

Zabierzów. Cena: 165 tys. PLN.
76. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość 

dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
77. 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. 
78. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.

79. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
80. Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
81. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
82. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
83. Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
84. Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
85. Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
86. Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
87. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  

(podana cena dotyczy działki 15 a).
88. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
89. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
90. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
91. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
92. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN. 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

DLA PRACOWNIKÓW
93. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
94. Hala ok. 1700 m kw w Krzeszowicach o przeznaczeniu handlowym, usługowym, 

magazynowym lub produkcyjnym. Prąd, siła, woda. Parking, dojazd TIR.  
Wysokość 4 m lub nawet 8 m. Brama 4 m lub 6 m wysokości. Plac manewrowy.  
Cena 17,5 tys. PLN / m-c.

95. Hala 400 m kw w Krzeszowicach o przeznaczeniu handlowym, usługowym, 
magazynowym lub produkcyjnym. Prąd, siła, woda. Parking, dojazd TIR. Wysokość 4 
m lub nawet 8 m. Brama 4 m lub 6 m wysokości. Cena: 5600 PLN / m-c.

96. Hala 80 m kw w Krzeszowicach o przeznaczeniu handlowym, usługowym, magazyno-
wym lub produkcyjnym. Prąd, siła, woda. Parking, dojazd TIR. Wysokość 4 m, brama 4 
m wysokości. Bez ocieplenia i ogrzewania. Cena: 1120 PLN / m-c.

97. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
98. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
99. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
100. Powierzchnie biurowo - usługowo - handlowe 2 x 100 m kw. w gm. Zabierzów.  

Cena: 6 000 PLN / m-c.
101. Lokale usługowo-biurowe w Krzeszowicach. Cena: od 800 PLN netto/m-c.

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. 

Cena: 85 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

Cena: 1.390 TYS. PLN.  

DO SPRZEDANIA

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 
przepięknie położona działka,  

o powierzchni 83 a w Nowej Górze 
gm. Krzeszowice.  

Działka z przeznaczeniem dla 
dewelopera bądź prywatnie. 

Cena: 180 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 63 m kw w Rudnie, obok 

Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 180 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlano-usługowa 64 a w 
Zabierzowie. Działka położona jest 

przy drodze gminnej . 
Cena: 880 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.

DO SPRZEDANIA  
Piękna, widokowa działka budow-

lana o pow. 10 a w Siedlcu, gm. 
Krzeszowice. Położona na osiedlu 
wyłącznie nowoczesnych domów.

Nowa cena: 160 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. 
Cena: 75 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.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a w 

Zagaciu gm. Czernichów. Działka 
położona jest przy drodze gminnej. 

Cena: 89 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  
dom w Morawicy o pow. 80 m kw 

wraz ze stodołą o pow. ok. 90 m kw 
na działce 36 a.

Cena: 350 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom ok. 80 m kw. w ładnej okolicy 
domów jednorodzinnych wraz ze 
stodołą ok. 130 m kw. na działce 

10 a w Cholerzynie gm. Liszki.  
Cena: 330 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  
świetnie usytuowana komunika-
cyjnie działka budowlana 23 a w 

Nieporazie gm. Alwernia. 
Cena: 82 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
zadbany dom o pow. 240 m kw na 

działce 13 a w centrum Zabierzowa.
Cena: 450 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 SPRZEDANIA  
 ładna działka budowlana  

o pow. 9 a w Jerzmanowicach 
z WZ i pozwoleniem na budowę.

Cena: 79 tys. PLN.

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

widokowym miejscu w Krzeszowicach

Nowa cena: 445 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH KLIENTÓW:
• domu do wynajęcia dla rodziny
• domów do sprzedaży

tel. 796 351 499        biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

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

Cena: 75 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„DZIEWCZYNA W SIECI PAJĄKA” PREMIERA

• 26.10 godz. 18.00, 20.30 • 27.10  godz. 20.00 • 28.10 - 31.10  godz. 18.00, 20.30 • 
• 1.11 - kino nieczynne • 2.11 - 7.11  godz. 18.00, 20.30 • 8.11 – kino nieczynne

czas: 120 min.; prod. Kanada/Szwecja/USA/Niemcy/W.B. – 15 lat
gatunek: thriller/kryminał; reżyseria: Fede Alvarez; obsada: Claire Foy, Lakeith Stanfield

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)

„DOTKNIJ NIEBA”
2.11 – 7.11.2018 r godz. 15.45

czas: 110 min.; prod.  USA – 12 lat; gatunek: dramat
reżyseria: Andrew Erwin, Jon Erwin; obsada:  J. Michael Finley, Dennis Quaid, Madeline Carroll

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)

„PLANETA SINGLI 2” PREMIERA
• 9.11  godz. 20.30 • 10.11  godz. 19.30, 22.00 • 11.11  godz. 18.00, 20.30 •

• 12.11 - 16.11  godz. 15.30, 18.00, 20.30 • 17.11 kino nieczynne •
• 18.11 - 22.11  godz. 15.30 , 18.00, 20.30 •

czas: 115  min.; prod. Polska – 12 lat; gatunek: komedia romantyczna
reżyseria: Sam Akina obsada: Maciej Stuhr, Agnieszka Więdłocha, 

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)

WYSTAWA NA EKRANIE: „DEGAS: A PASSION FOR PERFECTION” 
24.11.2018  godz. 14.00;  

czas trwania – 90 min.; gatunek – reportaż/dokument
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)

„MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM” PREMIERA
• 23.11  godz. 15.30, 18.00, 20.30 • 24.11  godz. 16.00, 18.30, 21.00

• 25.11 - 29.11  godz. 15.30, 18.00, 20.30 • 30.11 kino nieczynne • 1.12  godz. 18.00, 20.30 • 
2.12 kino nieczynne • 3.12 - 8.12  godz. 18.00, 20.30 • 9.12 - 13.12  godz. 20.00 • 

czas: 125 min.; prod. Polska – 12 lat; gatunek: komedia romantyczna;  
reżyseria: Michał Kwieciński; obsada: Agnieszka Grochowska, Mateusz Damięcki, 

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)

ZABIERZÓW

TRZEBINIA

LISZKI

JERZMANOWICE - PRZEGINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„PLANETA SINGLI 2”  

• 21.11, 22.11  - 17:00, 19:30 • 24.11, 25.11  - 20:00 • 27.11, 29.11  - 17:00 • 28.11 - 19:45 • 
czas trwania: 125 min, komedia romantyczna, Polska 

Cena biletów - 14 zł i 12 zł

„KLER”  
• 27.11, 29.11  - 19:30 • 28.11 - 17:00 • 

czas trwania: 135 min, dramat, Polska; Cena biletów - 14 zł i 12 zł

„GRINCH” (dubb.pl) 
• 30.11, 01.12, 02.12, 06.12, 07.12, 08.12  - 15:00, 17:00, 19:00 • 04.12, 05.12, 11.12, 12.12  - 16:00, 18:00 • 

czas trwania: 90 min, anim./kom., USA; Cena biletów - 14 zł i 12 zł

„BOHEMIAN RHAPSODY” (napisy pl) 
• 30.11, 01.12, 02.12  - 21:00 • 04.12, 05.12, 11.12, 12.12  - 20:00 • 

czas trwania: 135 min., dramat/muzyczny, USA; Cena biletów - 14 zł i 12 zł

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!     http://kino.tck.trzebinia.pl/

VIII PRZEGLĄD PASTORAŁEK I KOLĘD LUDOWYCH REGIONU KRAKOWSKIEGO
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno

serdecznie zapraszają do udziału w VIII Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu 
Krakowskiego KRZESZOWICE 2018 - 15 grudnia, Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1, Krzeszowice.

Przegląd ten od lat ma na celu przypomnienie i przywrócenie tradycji śpiewania pastorałek i 
powrót do tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bogatej obrzędowości 
bożonarodzeniowej dawnej wsi. Szczególnie cenne są prezentacje starych kolęd ludowych, 
gospodarskich, życzących, okolędowań i zapomnianych już często pastorałek. 

Do wspólnego kolędowania i wymiany doświadczeń zapraszamy jak zwykle grupy śpiewacze, 
zespoły ludowe, solistów, dzieci i młodzież. Więcej informacji pod numerem telefonu 571 401 
057 oraz 690 012 613.

KONSULTACJE MERYTORYCZNE z etnografem odbędą się w poniedziałek, 26 listopada, w godzinach 
14.00-17.00, w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Zapraszamy wszystkich, którzy mają 
pytania dotyczące repertuaru! tel. 690 012 613

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice oraz Powiatu Krakowskiego.

OTWARCIE FILII BIBLIOTEKI W MORAWICY
Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 listopada 2018 r., wznowiła 
działalność filia biblioteki w Morawicy. Od tego dnia zmienia się 
również jej lokalizacja. Nowy adres placówki to Morawica 1 (dawny 
budynek Alfy). Biblioteka będzie czynna: 

Poniedziałek 14.00 -18.00 •  Środa 10.00 - 16.00  
• Piątek 12.00 - 18.00 

Zapraszamy

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Geneva Trust Polska Sp. z o. o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka 
i Diagnostyka zaprasza mieszkanki Gminy Jerzmanowice-Przeginia na bezpłatne 
badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - Etap Pod-
stawowy. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 - 69 
roku życia (rocznik 1947-1966).

Termin badania: 30 listopad 2018 r. godz. 9.00-17.00
Miejsce: Plac przy Remizie OSP Jerzmanowice

Rejestracja telefoniczna: 58 767 34 44

KORALOWY JUBILEUSZ GRUPY TWÓRCZEJ - CUMULUS
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na spotkanie pt. 
Niezapomniane - wieczór wspomnień o tych, których już nie ma. Termin: 26 listopada 2018, godz. 17.00. 
Miejsce: klub Stara Kotłownia (ul. Broniewskiego 4 w Chrzanowie). Oprawa muzyczna wydarzenia: Julia 
Biskup, Studio Piosenki BelCanto. Wstęp wolny.

DZIADEK DO ORZECHÓW - WIDOWISKO BALETOWE
Serdecznie zapraszamy do chrzanowskiego domu kultury na widowisko baletowe w wykonaniu 
znamienitych artystów i luminarzy światowego IMPERIAL LVIV BALLET. Spektakl oparty jest na technikach 
klasycznej choreografii, wzbogacanej technikami cyfrowymi. 2 grudnia 2018 r. - sala teatralna MOKSiR, 
godz. 18.00. Bilety: 80 zł (parter), 70 zł (balkon).

JAM SESSION 1
Przyjdź, posłuchaj, zagraj! 8 grudnia 2018 roku JAM SESSION 1 w chrzanowskim klubie Stara Kotłownia. 
Start imprezy: 18.00. Otwarcie klubu 17.00. W okolicach Mikołajek odpalamy pierwszą w Starej Kotłowni 
jam session. W luźnej atmosferze pośród gwaru ludzi i dźwięków muzyki poczujemy przedświąteczną 
gorączkę. Gorączkę improwizacji! 

CHORAŁ POLSKI - WYSTAWA PROF. CZESŁAWA DŹWIGAJA
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na wystawę 
prof. Czesława Dźwigaja - CHORAŁ POLSKI. Galeria Na Styku.
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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.

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

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE ZWIERZAKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE
Zapraszamy na nową stronę internetową schroniska: www.schroniskopsiepole.pl

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)                                schroniskopsiepole.pl

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.

DANTE
Duży, postawny i jak na swój wiek, a ma pewnie z 8 lat, bardzo sprawny i aktywny. Chociaż z wyglądu 
sprawia wrażenie groźnego, to poczciwe i dobre psisko. Serdeczny, miły i bardzo proludzki. Nawet nie-
znajome osoby traktuje z sympatią. Przymila się, prosi o dotyk. Można się tylko domyślać, że łatwego 
życia nie miał... Wieloletnia udręka wypisana w oczach... Ciężko będzie znaleźć tak dużemu, a do tego 
starszemu psu dom. Pomożecie?  Dante zasłużył na kochający dom i za odrobinę serca odwdzięczy się 
ogromną psią miłością. Tel. 783 553 197.

FUDŻI
„Przyjedź pani po tego psa, zanim ktoś łeb mu ukręci! Kury kradnie, a po płotach chodzi jak kot”. Poje-
chałam. Nieufny i ostrożny. Przez dwie godziny prób nawiązywania kontaktu nie podszedł bliżej niż na 
2 metry, zjadł pół kilo kiełbasy i zniknął... Na miesiąc... „Przyjedź pani po tego psa, bo wskakuje mi przez 
ogrodzenie do suki z cieczką.” Nie pojechałam. Sami go przywieźli. Po zamknięciu w kojcu potrzebował 
15 minut, by rozbroić dach, przeskoczyć 2,5 m ogrodzenie i uciec. Kiedy po niespełna godzinie wrócił na 
teren przytuliska przez otwartą bramę wiedzieliśmy, że to jeden z inteligentniejszych psów jakie przyszło 
nam poznać. Jaki jest teraz Fudżi? Odzyskał zaufanie do ludzi, jest łagodny, serdeczny, nigdy nie wykazał 
agresji. Ma około 3 lata, waży 27 kg i czeka na dobry, odpowiedzialny dom. Tel. 783 553 197.

FRODO
Wydawało się, że Frodo nie będzie umiał poradzić sobie ze stratą domu. Sytuacja życiowa opiekunów 
zmusiła do oddania 13-letniego psa pod opiekę fundacji. No cóż... Nie oceniamy... Dla starego psa, który 
żył do tej pory swobodnie przy domu, zamknięcie w przytuliskowym kojcu to dramat. Nocny płacz i krzyk 
opuszczonego psa rozrywał serce... A rano? Rano Frodo przywitał mnie machając ogonem... Tak jakby 
dotarło do niego, że ten jego człowiek już nie wróci, że ten dotyk przy wprowadzaniu do tego kojca był 
ostatni. Psia mądrość potrafi zaskoczyć. Chcielibyśmy znaleźć dla Frodo nowy dom. Poza tym, że Frodo ma 
problemy ze stawami, ogólnie jest w dobrej kondycji. To dobry, miły i serdeczny pies. Prawie pod koniec 
życia los splatał mu wstrętnego figla. Nie pozwólmy, by ten koniec przeżył samotnie. Może Ktoś się zlituje, 
może Ktoś okaże wielkie serce? TTel. 783 553 197.

REMUŚ
Smutna ta jego historia... Jak on sam... Stracić dom po 5 latach?! Gdyby mógł to przewidzieć, to nigdy 
by pewnie nie zaszczekał... ale szczekał (podobno) dużo, a blok to blok. Ludzie różni, administratorzy 
też różni... Można zmienić mieszkanie raz, drugi... ale kiedy po raz kolejny słyszy się „Pies nie może tak 
szczekać! Pies musi odejść?!” Tym razem słowa były wyrokiem... Smutek i totalne zagubienie psa, który 
nie przestaje patrzeć w bramę przytuliska z nadzieją, że zobaczy swoją panią... ale nie zobaczy. Musimy 
znaleźć dom dla Remusia. Świadomy i odpowiedzialny. Nie blok! Domek z ogródkiem, a najlepiej z drugim 
psem. Remuś ma już 9 lat, swoje przeszedł... Już kiedyś był bezdomny. Amputowano mu łapę. To miły, 
łagodny, mały piesek, który ma ogromną potrzebę bycia przy człowieku.  Trochę to dziwne, ale Remuś 
u nas w przytulisku nie szczeka... Tel. 783 553 197.

BOSMAN
To chyba jednak prawda, że wyjątkowe psy na domy czekają najdłużej... Ale żeby tak długo?! Bosmana 
wszędzie pełno. Wszystko musi posprawdzać, wszystko wywęszy, nad wszystkim musi mieć kontrolę. 
Pewny siebie, mały, 8 kg piesek. Bardzo inteligentny. Takiego to chyba u nas jeszcze nie było. Oj, gdyby tylko 
umiał mówić... Może opowiedziałby historię gdzie, kto, jak, co podcięło mu gardło, zanim do nas trafił... Nie 
wyglądał wtedy dobrze... ale na szczęście wszystko ładnie się zagoiło. Bosman ma około 3-4 lata. Szukamy 
domu aktywnego, który zapewni mu dużo ruchu i wykorzysta jego potencjał. Brał udział w kilku biegach 
dogtrekkingowych, gdzie świetnie się sprawdził. Człowieku Bosmana, gdzie jesteś? Tel. 783 553 197.

KOTEK CAŁUSEK
 Młody, około 1-roczny, przemiły, bury - pręgowany, bardzo kochany kotek. Trafił do nas po śmierci właściciela, 
z ciepłego domu wprost na ulicę...:( Źle znosi schronisko, jest w nim bardzo zestresowany. Całus jest przyjaźnie 
nastawiony do ludzi - chętnie się przytula, głaskany mruczy i wchodzi na kolana. Kotek dogaduje się z innymi 
kotkami, jest towarzyski i na pewno może zamieszkać w domu z drugim mruczkiem. Kotek jest czysty, korzysta 
z kuwety, ma dobry apetyt. Ma komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy. Szukamy dla Całuska dobrego, kocha-
jącego domu.

ELUSIA
Młoda, około 1,5-rocza, energiczna suczka, wesoła, radosna, pełna pozytywnych zachowań w stosunku do ludzi 
i innych psów. Elusia jest bystra, czujna, bardzo inteligentna. Szybko się szkoli, świetnie współpracuje z opiekunami. 
To rewelacyjna sunia dla aktywnej rodziny. Obecnie sama inicjuje kontakt, domaga się spacerów, przytulenia 
i bliskości. Potrafi pięknie chodzić na smyczy. Bawi się radośnie, podskakuje, cieszy. Jako że prawdopodobnie 
ma w sobie cechy psów myśliwskich, nie polecamy jej do domu z kotami. To suczka średniej wielkości, waży ok. 
20-22 kg. Ma piękną, lśniącą, zadbaną okrywę włosową. Jest w bardzo dobrej kondycji fizycznej. Bardzo prosimy 
o szansę i dom dla Elusi. To genialna dziewczynka :)

AMANCIK (psiak z Krzeszowic, nadal wierzymy, że ktoś go może jednak szuka...)
To niewielki, spokojny, rudy psiak o łagodnym usposobieniu. Zanim do nas trafił, przez kilka dni siedział pod 
ogrodzeniem jednego z domów i czekał. Niestety nie wrócił do domu i trafił do nas... Amancik nie sprawia żad-
nych problemów. Jest towarzyski, chętnie przytula się do opiekunów, nie jest hałaśliwy, to wspaniały przyjaciel. 
Psiak jest niewielki, waży niespełna 10 kg, ma około 5 lat. Amancik ma płowo-rude umaszczenie, krótką okrywę 
włosową, jest czyściutki, w dobrej kondycji. Psiak potrafi chodzić na smyczy, nie ciągnie, nie ucieka, wraca do 
nogi. Spacer z człowiekiem to dla niego i dla opiekunów ogromna przyjemność. Bardzo prosimy o dom dla 
Amancika. Tego pieska po prostu nie da się nie pokochać.

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

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

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

tel. 518-940-675

Realizacja zamówień: 

Stypy •  Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gra	s!

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
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Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

Budynek stacji benzynowej Petro Plus

Pożyczka Na PIĄTkĘ

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSo) dla oferty Pożyczka na Piątkę wynosi 9,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 24 700 zł, całkowita 
kwota do zapłaty: 35 316,68 zł, oprocentowanie zmienne: 5%, całkowity koszt kredytu: 10 616,68 zł (w tym prowizja: 4358,83 zł (15%), odsetki: 6257,85 zł), 96 równych, 
miesięcznych rat w wysokości 367,89 zł. kalkulacja została dokonana na 17.09.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności 
kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach i na www.aliorbank.pl.

SWOBODNIE 
STERUJ POŻYCZKĄ

RRSO 9,89%

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

TY WYBIERASZ KWOTĘ
I OKRES SPŁATY. 
MY daJEMY
OPROCENTOWANIE 5%.

CITROEN XSARA PICASSO 2001 r.
Z POLSKIEGO SALONU, krajówka, W JEDNYCH RĘKACH OD NOWOŚCI. 

Przebieg 149 tys. km. Kolor srebrny. Stan techniczny i wizualny bardzo dobry.  
Po wymianie kompletnego sprzęgła.  Auto przeznaczone dla klienta,  

który poszukuje auta pewnego, prawdziwej historii i przebiegu.
Cena: 7500 PLN brutto  

(pełna faktura VAT 23%, zwolnienie od podatku PCC)
Tel. 796 351 499 

DO SPRZEDANIA


