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SALON MEBLOWY

Z OKAZJI WALENTYNEK
- SPECJALNIE DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW PISZE PSYCHOLOG EMILIA OWOC

NIEJEDNO IMIĘ MIŁOŚCI…
Tradycja świętowania miłości w lutym to dla nas
nowinka przyniesiona z zachodu. Rdzennie słowiański okres godów przypada na czerwiec. Dzieci
poczęte w noc świętojańską rodziły się w marcu,
a więc wtedy, kiedy zima odpuszcza i łatwiej było
poradzić sobie z noworodkiem. Walentynki, pod tym
względem, nie do końca korespondują z naszym
klimatem. Można zakładać jednak, że każda okazja
do celebrowania miłości jej sprzyja.
Trzy składniki

Polski psycholog prof. Bogdan
Wojciszke, w książce Psychologia miłości stara się dokładnie
przyjrzeć naturze tego ważnego
uczucia. Pod jego lupę trafia
koncepcja Robert J. Sternber-

ga rozkładająca miłość romantyczną na trzy znaczące czynniki: intymność, namiętność
i zaangażowanie. Intymność
nie oznacza tu tego, co rozumiemy potocznie (zwłaszcza na
bazie reklam zawłaszczających

Skutery • Motocykle • Quady
Sprzedaż - Serwis od 1991
Romet • Zipp • Junak 

530 781 146

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

Krzeszowice

OBSŁUGA
KSIĘGOWA

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

DLA CZYTELNIKÓW GWARKA
PIERWSZY MIESIĄC ZA 1 ZŁ

 504 855 100

JPK • KADRY • ZUS
Małgorzata Szczuka
• Morawica 103 •
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A •

tel. 508 09 91 59

biuro@mnk.biz.pl

Ciąg dalszy na str. 2

Autoryzowany dealer:

1000 m2 ekspozycji

!
RATY

osoby do pracy przy montażu
kontenerów biurowych
Zakres obowiązków:
montaże, naprawa, serwis
zestawów kontenerowych.
Istnieje możliwość przyuczenia.
Kontakt: 795 588 223

Firma z Zabierzowa zatrudni

KIEROWCÓW C+E
mile widziane uprawnienia HDS

Oferujemy dobre, stabilne
warunki zatrudnienia, umowę o pracę,
atrakcyjne warunki wynagrodzenia.
Jazda po okolicy.
Kontakt:
795 588 223 lub 602 711 205

WYCINKA
DRZEW
tel. 535-013-523

Zapraszamy:
pn. - pt. 10 00 - 18 00
sob
10 00 - 13 00

SPRZEDAŻ
RATALNA

Kupię działkę budowlaną
do 15 a na terenie Gminy Krzeszowice.
Tel. 505 892 420

DO SPRZEDANIA
piękna DZIAŁKA BUDOWLANA
o pow. 9 a w JERZMANOWICACH.
Działka ma regularny kształt;
wydane WZ.
Cena: 79 tys. PLN

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

Firma z Zabierzowa zatrudni

www.mnk.biz.pl

(przy trasie 79)

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

tel. 796 351 499

OPIEKA NAD OSOBAMI
STARSZYMI, PRACE DOMOWE
Sympatyczna Pani pochodząca z Ukrainy,
z doświadczeniem w opiece
nad ludźmi w podeszłym wieku
ZAOPIEKUJE SIĘ STARSZĄ OSOBĄ,
UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.

• działki pod halę magazynową
w Zabierzowie i okolicach
(do 20 km), dojazd dla TIR
• mieszkania o pow. od 40 do 60 m
kw. w Krzeszowicach, Chrzanowie
lub Olkuszu (do remontu lub
wprowadzenia od zaraz)

Pracy poszukują także inne osoby z Ukrainy
- w zakładach produkcyjnych, magazynach,
także restauracjach.

Tel. 696 148 291

Liszki 552

tel. 796 351 499

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
dro

ga

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90

TYNKÓW
MIESZALNIE FARB I

Poszukujemy do zakupu
dla naszych Klientów:

biuro@materialo

wka.pl
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BOLIX oraz KNAUF

otwarte:
00
00
pn - pt 6 - 18
00
00
Sobota 6 - 13
y, lakiery,
a, styropian, tynki, farb
artykuły elektryczne

zaprawy, gipsy, wełn
sowe i OSB, kleje, fugi,

Proﬁle, płyty gip

na
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NIEJEDNO IMIĘ MIŁOŚCI…

ten termin dla sfery fizycznej).
Intymność to rodzaj bliskości
emocjonalnej, czy wręcz duchowej. Poczucie przywiązania, zrozumienia, wsparcia, akceptacji. To
uczucie nie jest wyjątkowe dla
miłości romantycznej, ale odbija się w każdej relacji miłosnej
– przykładowo w miłości rodzicielskiej, przyjacielskiej. Inaczej
jest jeśli chodzi o namiętność –
to właśnie ten element związany z pożądaniem i erotyzmem,
charakterystyczny wyłącznie dla
miłości romantycznej. Zaangażowanie to decyzje, myśli, działania ukierunkowane na tworzenie
trwałego związku. Jeśli wszystkie
trzy czynniki występują jednocześnie to sytuacja, jaką Wojciszke
opisuje mianem związku kompletnego. Przeważnie jest to jednak
tylko jedna z faz rozwoju związku,
dlatego, że każdy z tych trzech
czynników rozwija się inaczej –
w innym tempie, z inną dynamiką.
Do zakochania jeden krok

Sternberg wyodrębniając te trzy
czynniki przeprowadził dokładne badania nad każdym z nich.
Okazuje się, że tą sferą, która
rozwija się najszybciej, ale też
pierwsza traci na znaczeniu jest
namiętność. Przeważnie powstaje
jako pierwsza i bardzo szybko
przybiera dużą intensywność.
Intymność idzie w ślad za nią,

Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Klementyną Grudnik-Górką odwiedził Państwa Janinę i Stefana Morawców
z Będkowic, którzy obchodzili „Diamentowe Gody”.
Jubilacji poznali się w na wsi przy
skubaniu pierza i szybko wpadli
sobie w oko, potem Pan Stefan
wyjechał do wojska na 30 miesięcy,
zaraz po powrocie się pobrali. Ślub
kościelny odbył się w październiku
1957 r. zaś cywilny 18.01.1958 r.

ale rozwija się wolniej. Aby móc
na kimś polegać i móc się przed
nim otworzyć potrzebny jest czas,
wzajemne poznanie, także w różnych sytuacjach. Pożądanie, które
pojawia się zazwyczaj na początku
związku może znacznie wyprzedzać więź emocjonalną, na bazie
której może dopiero rozwinąć się
zaanagażowanie w związek.

a na pierwszy plan wysuwa się
intymność czy zaangażowanie, często pojawia się niepokój
o przyszłość związku, ale to
niemal konieczne przeobrażenie.
Wieloletnie związki przechodzą
różne okresy rozwoju, w których
czekają też na nie różne trudne
zadania rozwojowe (jak choćby
wychowanie dzieci, czy organizacja miejsca do mieszkania).
Zakochanie czy miłość?
Wszystkie zdarzenia jakie mają
W zależności od fazy rozwoju
miejsce w życiu wpływają na to,
związku różne czynniki przejktóry element w danym okresie
mują prym. Zazwyczaj początwysuwa się na pierwszy plan. Na
kowo, w tym okresie, który jest
każdym etapie rozwoju związku
określany zakochaniem dominuje
czyhają na nas inne pułapki, któnamiętność. Z czasem dołącza
rych warto być świadomym, aby
do niej intymność i zaangażotworzyć trwałą i satysfakcjonującą
wanie. Nie jest to jednak koniec
relację.
rozwoju związku. Kiedy z czasem
namiętność traci na znaczeniu,

Gabinet Pomocy Psychologicznej
Emilia Owoc
Psycholog, Psychoterapeuta,
Seksuolog, Logopeda, Pedagog

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

DYSKRETNY UROK KORONKI
CZYLI DLACZEGO SEKSOWNA BIELIZNA TO
NAJLEPSZY PREZENT (NIE TYLKO) NA WALENTYNKI

Jaki prezent jest najlepszy? Taki, który ucieszy obdarowanego i obdarowującego.
Świetnym tego przykładem jest seksowna, zmysłowa czy elegancka bielizna, którą
pary tak chętnie wręczają sobie z okazji święta zakochanych i chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, dlaczego… Co więcej, taki podarek może cieszyć równie mocno, kiedy
wcale nie jesteśmy w związku i sprezentujemy go sobie same.
Z bielizną jest bowiem tak, że z jednej strony często myślimy o niej
w ostatniej kolejności, bo „przecież
pod ubraniem nikt jej nie widzi”,
a z drugiej mocno wpływa na nasze
samopoczucie. Jeśli same nie jesteście jedną z tych kobiet, to na pewno
takie znacie – te, które twierdzą, że
nawet nieuczesane czy niepomalowane, w zwykłych spodniach
i koszulce, ale w ładnej bieliźnie
(której przecież nikt nie widzi) czują
się pewne siebie i kobiece.

– I coś w tym jest. Dobrze dopasowane majtki i biustonosz potrafią
zdziałać cuda w kwestii proporcji sylwetki, a jeśli do tego mają przyjemny
w dotyku materiał i cieszą oko swoim wyglądem, dają poczucie luksusu
i dbałości o samą siebie. A czy nie
zasłużyłyśmy, żeby chociaż od czasu
do czasu poczuć się jak księżniczka?
– podpowiada ekspertka marki KiK.

No właśnie. Jeden, a nawet kilka
efektownych kompletów w szufladzie to nie zbędna ekstrawagancja,
tylko inwestycja we wzmocnienie
własnej samooceny. Poza tym, o ile
panowie lubią marudzić na ilość
kupowanych przez nas kosmetyków, to który pogardzi seksownymi koronkami, pobudzającymi
wyobraźnię przezroczystościami,
frywolnymi falbankami czy wstążeczkami, które aż chciałoby się
rozwiązać na swojej wybrance?

Zwłaszcza, że taka bielizna wcale
nie musi kosztować dużo. W sieciówkach nie brakuje działających na
wyobraźnię biustonoszy, fig, gorsetów, pończoch i pasujących do nich

DIAMENTOWE GODY W BĘDKOWICACH

szlafroczków, które kosztują nie więcej niż kilkadziesiąt złotych. Przed
Walentynkami wybór jest największy, więc luty to idealna pora na takie
zakupy. Po 14.02 można przecież
dodatkowo liczyć na wyprzedaże.

Na koniec rada dla kobiet, które
obawiają się, że nadwaga wyklucza
je z noszenia frywolnych kompletów.
– Po pierwsze, bycie seksownym nie
zależy od rozmiaru, tylko tego, czy
czujemy się pewnie w swoim ciele.
Ładna bielizna może to wrażenie sko. Często to, co ukryte, pobudza
tylko podbudować, więc warto wyobraźnię najbardziej – zachęca
spróbować. Po drugie, w sklepach ekspertka marki KiK.
jest tyle krojów, kolorów i fasonów,
że nawet najbardziej wybredna
www.kik-textilien.com
osoba znajdzie coś dla siebie. Szybki przykład – uważasz, że twoim
„słabym punktem” jest brzuch lub
uda? Koronkowe body i przejrzysta narzutka zasłonią – i odsłonią!
– co trzeba, a ty wciąż będziesz się
prezentować niezwykle uwodziciel-

pięciorga wnucząt,
i sześciorga prawnucząt. 60 lat szybko
zleciało, lat nam
przybywa, a zdrowia
ubywa – mówi pan
Stefan, Pani Janina
Pan Stefan ukończył szkołę zawodo- dodaje – największą
wą na Śląsku i potem przez 33 lata pociechą są dla nas
pracował w fabrykach min. w Zabie- wnuki i prawnuki.
rzowie czy Krakowie. Pani Janina Wójt Gminy wręczył
pracowała w restauracji w Krako- jubilatom kwiaty,
wie – tam też nauczyłam się robić prezent, a także list
doskonałe pierogi – wspomina gratulacyjny. Życzył
z uśmiechem.
jubilatom zdrowia i radości na co
W ciągu 60 lat małżeństwa Pań- dzień, a także kolejnych okrągłych
stwo Morawcowie doczekali się rocznic.

wspólnie spędzonych lat, w zdrowiu i radości!

trójki dzieci (dwóch córek i syna), Jubilatom życzymy kolejnych

vv www.wielka-wies.pl

REKORD KRZESZOWICKIEGO SZTABU WOŚP!

65 108,72 zł

taką kwotę podczas 26 Finału zebrał Sztab WOŚP działający przy
Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach. Tym samym udało się pobić
zeszłoroczny rekord wynoszący 61 254,76 zł.
Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do tego sukcesu i liczymy na kolejny rekord za rok :)
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NAJTANIEJ
69,99

19,99

39,99

49,99

25,99

11,99

Blender ręczny

Mysz optyczna
bezprzewodowa

ZŁ

ZŁ

ZŁ

Zegar ścienny Esperanza
z “kryształami”
średnica zegara 50 cm

Kołdra całoroczna
Wendre 155x200

69,99

5,99

35,99

3,99

ZŁ

11,99

ZŁ

7,99
ZŁ

Zegar ścienny
Esperanza Budapest
średnica zegara 20 cm

Żarówka świecowa
LED E14 od 3W do 6W

29,99

17,99

OFERTA WAŻNA: od 19 do 21 lutego 2018

ZŁ

Power Bank
pojemność
5200 mAh

KRZESZOWICE, ul. T. Kościuszki 63, tel. 12 258 31 20

Poszukujemy magazynu do wynajęcia
w województwie małopolskim.
Czym bliżej Krakowa tym lepiej.
Poszukujemy magazynu o powierzchni od 500 do 700 metrów.
Interesuje nas magazyn w rozsądnej cenie, w dobrym stanie.
Nie interesuje nas magazyn do remontu
z przeciekającym dachem, albo z wylewką do zrobienia,
podłoga musi być w miarę równa.
Magazyn potrzebujemy od 1 marca 2018 albo 1 kwietnia 2018.
Magazyn na produkcję kopert bąbelkowych.

Ważne

Magazyn musi być na poziomie 0,
nie interesuje nas magazyn na piętrze.
Budynek murowany, nie blaszak.
Jedno pomieszczenie magazynu musi mieć co najmniej
19 metrów długości, a szerokości co najmniej 9 metrów.
Najlepiej pomieszczenie bez żadnych słupów w środku,
z kilkoma oknami (w środku żeby było jasno),
z placem na dojazd dla tira.
Pomieszczenie z ogrzewaniem, ale nie konieczne.
Musi też być duży przydział prądu (siła) - ok 50 KW.

Miejsce magazynu:
najlepiej Kraków oraz powiat krakowski
KONTAKT:

tel: 530 612 302

mail: babelkowakoperta@gmail.com

!
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PRACOWNIA
PIWA
Jesteśmy rzemieślniczym
browarem
z podkrakowskiej Modlniczki. Mamy
w portfolio szeroką gamę piw w zarówno
klasycznych, jak i nowofalowych stylach.
Działamy od 2012 roku i dokładamy
wszelkich starań by jakość naszych
lagerów, porterów, IPA czy piw leżakowanych w dębowych beczkach stała na
najwyższym,
światowym
poziomie.
Warzymy je takie, jakie sami chcielibyśmy pić.

Odwiedź browar i napij się naszego piwa na
miejscu lub zabierz je w butelkach ze sobą!
ul. Kasztanowa 31, Modlniczka
www.pracowniapiwa.pl
www.facebook.com/pracowniapiwa
+48 884 885 855
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Dan Brown : Początek
Dan Brown w swojej książce Początek po mistrzowsku buduje intrygę. Bohater, a wraz z nim
czytelnik wciąż są zwodzeni przez autora i kierowani na fałszywe tropy. W powieści znajdziemy
odniesienia do religijnych symboli, spiskowych
teorii i najważniejszych wydarzeń z historii.
Wszystko to sprawia, że od stron powieści nie
możemy się wręcz oderwać!

Magdalena Witkiewicz : Ósmy cud świata

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

Tel. 601-417-208

DO SPRZEDANIA

Toyota RAV 4
zarejestrowana w kraju, 1,8 benzyna. Cena: 18.900 PLN

Tel. 668 301 558

Tristan Gooley : Przewodnik wędrowca

Czy historia sprzed lat, usłyszana przypadkowo
na drugim krańcu świata, może wpłynąć na nasze losy? Kilka romantycznych chwil, przeżytych
w czasie urlopu w Azji, budzi w Annie, trzydziestokilkuletniej singielce, dawno uśpione uczucia.
Kobieta podejmuje decyzję, która na zawsze
może zaważyć na życiu kilku osób.

Kochasz przyrodę i każdą wolną chwilę spędzasz
na świeżym powietrzu? Ta książka zmieni twój
zwyczajny spacer w fascynującą wyprawę. Rośliny, niebo, zwierzęta… to niewyczerpane źródła
informacji na temat otaczającego nas świata.
Chcesz je poznać? Pomoże ci w tym Tristan Gooley, prawdziwy przyrodniczy detektyw! Ponad
850 wskazówek pozwoli ci zrozumieć język natury
i spowoduje, że wędrowanie będzie jeszcze większą przyjemnością.

Magdalena Knedler : Nic oprócz strachu,
Nic oprócz milczenia, Nic oprócz śmierci

O krakowskich psach i kleparskich kotach : polskie miasta w baśni i legendzie

Wyrazista, choć momentami nieco irytująca
główna bohaterka, ciekawe postacie drugoplanowe, a wreszcie intrygująca i zawiła opowieść
kryminalna to niewątpliwe plusy powieści. Sięgnij po epicką trylogię Magdaleny Knedler i wybierz się w podróż przez Europę z kryminalnymi
zagadkami komisarz Anny Lindholm.

Książka zawiera 34 legendy o wszystkich polskich miastach wojewódzkich i kilku mniejszych
ośrodkach. Wybór uwzględnia legendy dotyczące etymologii nazw i ważne wydarzenia historyczne. Każde hasło opatrzone jest herbem, na
wyklejce jest mapa Polski z zaznaczonymi opisywanymi miastami. Książkę zamyka słowniczek
i bibliografia.

Reyes Monforte : Rosyjska namiętność

Grzegorz Strzeboński :
Zagadki dla dzieci

Miłość silniejsza niż zatruty umysł geniusza.
Wyjątkowa, piękna i przepełniona głębokim
uczuciem jak utwory genialnego kompozytora
Siergieja Prokofiewa. Taka była Lina - jego muza,
kochanka i żona. Ich wspólna historia rozgrywa
się na tle wielkich wydarzeń XX wieku, na tle drapaczy chmur Nowego Jorku oraz w kręgu artystów paryskiej awangardy.

DO SPRZEDANIA

Antoni Langer : Sprawa generała
Uwielbiany przez podwładnych, ceniony przez
sojuszników, generał dywizji Zbigniew Sieradzki
zostaje zamordowany we własnym domu. Początkowo policja i prokuratura traktują sprawę jak przestępstwo na tle rabunkowym. Jednak śledztwo
prowadzone przez policyjnego weterana i młodą
oficer kontrwywiadu szybko ujawnia zaskakujące
oblicze sprawy.

Najlepszy sposób na kreatywną zabawę z dzieckiem! Zagadki dla dzieci to jedyna książka, dzięki
której dzieci mogą bawić się i uczyć jednocześnie.
Zabawne wierszyki-zagadki w dowcipny sposób
przekazują cenne informacje o otaczającym nas
świecie: porach roku, zwierzętach, pojazdach,
owocach, warzywach. Każdemu wierszykowi
towarzyszy wesoła ilustracja, a odpowiedź na zagadkę można poznać za pomocą lusterka!

WYGRANA BATALIA O PANIE
BIBLIOTEKARKI Z TENCZYNKA
Z radością informujemy, że Panie Danuta Nowak i Izabela Wałek – pracownice tenczyńskiej biblioteki, a jednocześnie współpracownice „Gwarka” (stały kącik czytelniczy, legendy, krzyżówki, artykuły
opracowywane przez Panie Bibliotekarki społecznie, dla promocji Biblioteki i czytelnictwa), którym
pod koniec ubiegłego roku wręczone zostały przez Panią Dyrektor MGBP w Krzeszowicach wypowiedzenia umów o pracę, pozostają na swoich stanowiskach, na dotychczasowych warunkach.
Wzruszające pożegnanie Pań
Bibliotekarek, mające miejsce 31
stycznia (ostatni dzień ich pracy, zgodnie z wypowiedzeniem),
w którym uczestniczyli m.in. Sołtys Tenczynka Alicja Gaj, były
Burmistrz Gminy Krzeszowice
Wiesław Jagiełło, członkowie Koła
Gospodyń Wiejskich „Tenczynianki” z przewodniczącą Janiną Siudą, przedszkolaki z tenczyńskiego
przedszkola wraz z jego dyrektorką
Marzeną Kubin i gronem pedagogicznym oraz w imieniu Szkoły Podstawowej w Tenczynku nauczycielka Barbara Wasik wraz
z delegacją uczniów, pozostało
na szczęście wyłącznie wyrazem
szacunku i uznania, jakim cieszą
się Panie w społeczności lokalnej.
Od 1 lutego bowiem Panie Danuta
Nowak i Izabela Wałek objęły na
nowo swoje stanowiska pracy.

Burmistrz Gminy Krzeszowice
Wacław Gregorczyk w swoich
decyzjach personalnych uwzględnił między innymi głosy szerokiego

środowiska czytelników tenczyńskiej biblioteki, którzy murem
stanęli za Paniami Bibliotekarkami, doceniając ich pasję, zapał do
pracy, pomysły. I tak być powinno,
ponieważ decyzje władz, w szczególności samorządowych, winny
uwzględniać „vox populi”. I w tym
wypadku tak właśnie się stało.

Informujemy także, iż w związku
z podjętymi przez władze Gminy Krzeszowice decyzjami, m.in.
zmianą statutu Biblioteki, po niemalże 40 latach ogłoszony został
konkurs na Dyrektora MGBP
w Krzeszowicach. Naszym zdaniem, kadencyjność na tak eksponowanych stanowiskach, opłacanych z publicznych pieniędzy,
wydaje się być niezbędnym elementem dla utrzymania poziomu
dobrego zarządzania oraz właściwej
kontroli przez organy nadrzędne.
Czekamy na wyniki konkursu.
vv Redakcja.

„ŹRÓDŁO SUKCESU”

Tegorocznymi laureatami nagród Burmistrza Gminy Krzeszowice „Źródło Sukcesu” są:
- w kategorii „Człowiek” - Wojciech Skibiński
- w kategorii „Firma” - Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu
- w kategorii „Instytucja” - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
Serdecznie gratulujemy!
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ODMŁADZAJĄCY MAKIJAŻ PERMANENTNY LONG TIME LINER

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

Podaruj Ukochanej
Makijaż Permanentny
Long Time Liner

www.instytutelf.pl

Już od 30. roku życia nasza skóra zaczyna się starzeć - pojawiają się pierwsze zmarszczki w okolicy oczu. Po
40. roku życia wiotczeją powieki, a łuki brwiowe tracą kształt i zaczynają opadać. Skóra traci napięcie - na
policzkach staje się cienka i luźna, tracimy silnie zaznaczony owal twarzy, tzw. trójkąt młodości. Bruzdy nosowo - wargowe stają się coraz bardziej widoczne i wyraźniejsze, a wokół ust pojawiają się drobne zmarszczki,
tzw. zmarszczki palacza. Przy pięćdziesiątce ilość tkanki tłuszczowej ulega znacznemu zmniejszeniu, przez
co rysy twarzy stają się ostrzejsze. Jednak makijaż permanentny Long Time Liner może odmłodzić całą twarz!
Zobacz, jakie efekty możesz uzyskać za jego pomocą.
LIFTING BRWI
Brwi to bardzo ważny element twarzy,
decydujący o jej wyglądzie i charakterze. Mają ogromny wpływ na urodę.
Niestety kobiety nie zawsze przywiązują
odpowiednią wagę do ich kształtu i koloru.
Gęste i ciemne  powodują, że wyglądamy
poważniej oraz starzej. Brwi cienkie, pozbawione włosków sprawiają natomiast, że górna
część twarzy jest mało wyraźna.   Makijaż
permanentny może spektakularnie zmienić
wygląd twarzy!   Korekcja tego detalu może
poprawić kształt brwi i sprawić, aby były ładnie
zaokrąglone, lekko unoszące się ku skroniom.
Daje to wrażenie liftingu nie tylko brwi, ale
całej twarzy!
ROZWESELENIE „SMUTNYCH” OCZU
Gdy oczy mają opadające zewnętrzne kąciki, spojrzenie staje się
smutne, a ty wyglądasz na starszą. Można jednak tak narysować
kreski na górnych i ewentualnie dolnych powiekach, aby kąciki
oczu optycznie się uniosły! „Otworzy” to oczy i sprawi, że cała
twarz stanie się młodsza i bardziej promienna.
UNIESIENIE KĄCIKÓW UST
Usta kobiety bardzo szybko tracą wilgotność, szybciej
niż inne części twarzy. Menopauza skutkuje znacznym
spadkiem poziomu hormonów - estrogenów i progesteronu.  
Następstwem tego jest utrata białek odpowiedzialnych za
sprężystość skóry – kolagenu i elastyny. W kącikach ust
pojawiają się drobne, bądź mocno zarysowane zmarszczki.
Czerwień wargowa staje się jaśniejsza i usta wydają się
mniej wypukłe. Z czasem usta i obszar wokół nich (kąciki)
zaczynają wiotczeć i opadać. Wykonując precyzyjny makijaż, można jednak je unieść i sprawić, że uśmiech znowu
wygląda młodo!
PRZYWRÓCENIE KONTURU UST
Jego zanik to też jeden z objawów starzenia się skóry. Usta
zaczynają wyglądać jak rozmyte, a ich kontur jest niewyraźny
i „poszarpany”. Doświadczona linergistka dobierze dla
ciebie odpowiedni pigment i tak go poprowadzi po konturze,
aby odzyskał wyraźną linię (ale bez efektu sztuczności).

KLUB KOBIETA I PIENIĄDZE
W 2017 roku powstały Kluby Kobiety i Pieniądze, których celem jest propagowanie wiedzy finansowej wśród kobiet poprzez comiesięczne spotkania merytoryczne w całej Polsce. Kluby zrzeszają kobiety, które chcą być
niezależne i wolne finansowo. Spotykamy się, wymieniamy doświadczeniami, budujemy społeczność kobiet niezależnych i edukujemy wg metody 7 Kroków Edukacji Finansowej Dla Kobiet, której autorką jest Dominika
Nawrocka.
Podczas spotkań panie uczestniczą w warsztatach z zakresu
oszczędzania, zarządzania domowym budżetem, zwiększania
przychodów, inwestowania oraz
wielu innych bezpośrednio lub
pośrednio związanych z finansami. Jest to również doskonała
okazja do nawiązywania kontaktów biznesowych i prywatnych.

Dołączając do Klubów otrzymujesz 12 miesięcy nauki, podczas
której opanujesz konieczne elementy z zakresu finansów osobistych. W tym czasie poznasz
kluczowe aspekty związane
z pieniędzmi w naszym codziennym życiu. Zrozumiesz, to co
może do tej pory było dla Ciebie
nieznane. Dowiesz się, co należy
Stając się członkinią społeczno- zrobić, aby pieniądze były Twości Klubu Kobiety i Pieniądze im życiowym sprzymierzeńcem.
mówisz TAK swojemu rozwo- A dzięki comiesięcznym spotkajowi w obszarze finansów oso- niom Klubu poznasz dziesiątki
nowych kobiet. Nawiążesz nowe
bistych!

relacje, zyskasz wiedzę, inteligencję, odwagę i świadomość
wielu spraw, których zastosowanie pozwoli Ci uczynić swoje
życie dostatniejszym!
Spotkania każdego K luby
odbywają się raz na miesiąc,
podczas którego omawiany
jest przez Ambasadorkę jeden
temat. Dodatkowo Dominika
Nawrocka przygotowała na
każde spotkanie zestaw ćwiczeń
i nagranie wideo omawiające
każde zagadnienie.

Tel. 729 995 105 - Agnieszka Zborowska - Ambasadorka Kobieta i Pieniądze
Fanpage
https://www.facebook.com/Klub-Kobieta-i-Pieni%C4%85dze-Zabierz%C3%B3w-1152979271506024/
Ogólne info o idei klubów http://bit.ly/2D0vvXi
Miejsce spotkań Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów - ul. Szkolna 2, Zabierzów

Podjęłaś już decyzje, że bierzesz się za
bary ze swoimi finansami?
Pierwsza lekcja „Co mam dzisiaj w portfelu, czyli
szczerze jak na spowiedzi”, to solidna analiza swojej
obecnej sytuacji finansowej. Nauczysz się kalkulować  ile jest wart dzisiaj Twój majątek. Przeliczysz,
jak długo jesteś w stanie przeżyć za to, co już masz
bez konieczności pracy zarobkowej. To ważny sprawdzian Twojej kondycji finansowej. Odpowiedź na to
pytanie pomoże Ci zaplanować dalsze działania.
Serdecznie zapraszam 15 lutego godz. 18:00 na spotkanie Klubu Kobieta i pieniądze  w Zabierzowie do
Samorządowego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 2.
Agnieszka Zborowska
Ambasadorka Kobieta i Pieniądze

Można tu też zastosować dodatkowy trik uwypuklający tzw. łuk
Kupidyna (serduszko nad środkiem ust), nakładając nad ustami w
tym miejscu ciut jaśniejszy od cery pigment kamuflujący (to tak jak
trik z roztarciem białej kredki w tym miejscu).
ODŚWIEŻENIE KOLORU UST
Czy wiesz, że podobno wraz z wiekiem kobiety zaczynają używać
coraz więcej szminek? Nic dziwnego, soczysty pigment ich ust
zaczyna z czasem blednąć, może też stać się nierównomierny.
Zamiast jednak w kółko tuszować ten „defekt” pomadką, możesz
zrobić makijaż permanentny ust mający na celu trwałe odświeżenie
ich koloru. Jeżeli zechcesz tak dobierzemy kolor barwnika, aby
pasował do twojej karnacji oraz przypominał odcień warg z młodości.
Bardzo ładnie wyglądają też usta ocieplone pigmentem o zabarwieniu koralowym. Można też zastosować trik – lekkie muśnięcie
jaśniejszym pigmentem na samym ich środku sprawi to, że usta
staną się optycznie bardziej wydatne i sexy!
Oczywiście makijaż permanentny wygląda o wiele bardziej
atrakcyjnie na zadbanej twarzy. Dlatego zabiegi odmładzające
należy wykonywać kompleksowo w seriach, np. zabiegi złuszczające, mikrodermabrazję, fotoodmładzanie, których celem
jest wzmacnianie i zagęszczanie skóry. Makijaż permanentny
Long Time Liner wykonany razem z zabiegami z dziedziny
kosmetologii i medycy estetycznej zapewnią bardziej trwały
i spektakularny efekt w kompleksowym upiększaniu twarzy.
Więcej o makijażu permanentnym na: www.instytutelf.pl
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Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Maciej Kulczycki

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

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

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

wywóz drewna z lasu
cięcie drewna pod wymiar
łupanie drewna

tel. 530 001 734

PRZEKAŻ 1 %
NA STOWARZYSZENIE RATUJ TENCZYN
MIŁOŚNICY TENCZYNA
Po raz kolejny apelujemy do Was o przekazywanie stowarzyszeniu Ratuj Tenczyn 1% podatków. W tym roku można to zrobić
używając do rozliczenia podatków dedykowanego oprogramowania. PIT możecie wypełnić online lub pobierając program za darmo na własny komputer. Liczymy na Waszą pomoc.
Szczegóły na:
http://www.ratujtenczyn.org.pl/jeden_procent_2017.html

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

SPRZEDAMY!!!

DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska
1000 m²
• Wola Filipowska
1300 m²
• Wola Filipowska
1250 m²
• Wola Filipowska
1300 m²
• Młynka
1260 m²
• Młynka
1250 m²
• Młynka
1250 m²
• Tenczynek
550 m²
• Tenczynek
500 m²
• Tenczynek
1000 m²
• Tenczynek
3000 m²
• Paczółtowice
4000 m²
• Paczółtowice
1000 m²
• Paczółtowice
1100 m²
• Paczółtowice
750 m²
• Paczółtowice
1200 m²
• Frywałd
7000 m²
• Tenczynek
1100 m²
• Tenczynek
2200 m²
• Krzeszowice
1,08 ha
• Krzeszowice
Os. Żbik
5500 m²
• Nowa Góra
1400 m²
• Tenczynek
2700 m²
• Przeginia Duchowna
WZ” i „WZT”
900 m²
• Przeginia Duchowna
„WZ” i „WZT”
1400 m²

120 000 zł
156 000 zł
150 000 zł
156 000 zł
138 000 zł
138 000 zł
138 000 zł
55 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
240 000 zł
310 000 zł
80 000 zł
90 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
350 000 zł
170 000 zł
340 000 zł
800 000 zł
500 000 zł
90 000 zł
265 000 zł
90 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Frywałd
1,8 ha
• Krzeszowice
6,37 ha

600 000 zł
1 719 900 zł

DZIAŁKI ROLNE
• Zalas
• Zalas
• Zalas
• Zalas

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

4000 m²
2600 m²
6300 m²
2000 m²

DZIAŁKI BUD.-USŁUGOWE KOMERCJA
• Rudno
2500 m²
200 000 zł
• Rudno
1600 m²
128 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany
1200 m²
DOMY MIESZKALNE
• Krzeszowice CENTRUM
Usługowo-mieszkalny 188m² P.U.
F-RA VAT
• Tenczynek POD LASEM
Stan surowy zamkn. 193 m² P.U.
działka 19 arów
• Zalas DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka 18 arów
KOMERCJA
• Krzeszowice okolice DK79 CENTRUM
PAWILON HANDL.-USŁ. BIUR.
P.U. 35 m²

60 000 zł

320 000 zł
420 000 zł
180 000 zł

100 000 zł

140 000 zł

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

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

KTÓRY JAN SPOCZYWA W KOŚCIELE W TENCZYNKU?
Tablica wmurowana 135 lat temu w ścianę Tęczyńskiego kościoła informuje że w tej właśnie świątyni spoczywają prochy Jana Magnusa Tęczyńskiego - ostatniego męża na Tenczynie. Dziś możemy już z całą pewnością stwierdzić że podczas przenoszenia zwłok z kaplicy zamkowej
które odbyło się w październiku 1783 r. pomylono tożsamość zmarłego. Bez wątpienia w tenczyńskim kościele pochowany jest nie Jan Magnus ale jego stryj - kasztelan wojnicki Jan Tęczyński, budowniczy renesansowego Tenczyna.
Wojewoda krakowski Jan Magnus był ostatnim przedstawicielem
potężnego rodu Tęczyńskich. Przeżywszy dwóch starszych braci skupił
w swoich rękach ogromną fortunę gromadzoną i pomnażaną przez
rodzinę na przestrzeni kilkuset lat. Chciał ją przekazać swoim synom
którzy wg. jego zamiarów mieli kontynuować wspaniałą historię rodu
tocząca się od zarania dziejów państwa polskiego. Plany wojewody
legły jednak w gruzach gdy w niecodziennych okolicznościach, z dala
od rodzinnego Tenczyna zmarli tragicznie kolejno jego trzej młodzi
synowie. Zgorzkniały ojciec, wiedząc że na nim kończy się historia rodu,
do końca swoich dni podpisywał się jako „ultimus virorum de Tenczyn”
czyli ostatni mąż na Tenczynie. Jan Magnus Tęczyński odszedł do
wieczności w 1637 r. Zgodnie z powszechną opinią pochowano go
w kaplicy tęczyńskiego zamku a po tym jak dawna siedziba rodu popadła
w ruinę jego doczesne szczątki przeniesiono do kościoła w Tenczynku.

•
•
•

Pomimo że w świadomości społecznej głęboko zakorzeniło się przekonanie o tym że prochy Jana Magnusa spoczywają w kościele w Tenczynku, Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn od kilku lat sygnalizowało
wątpliwości co do tej opinii. Przemawiało za tym kilka faktów które
stawały w sprzeczności z powszechnie przyjętymi poglądami:
za życia Jan Magnus przygotowywał sobie zupełnie inne miejsce
pochówku - klasztor w Rytwianach który wzniesiono z jego
inicjatywy

Ostatni z Tęczyńskich zmarł w 1637 r. na zamku w Rytwianach i nie było żanych powodów dla których nie miałby spocząć
w wybudowanym przez siebie klasztorze

1. Tablica grobowa Jana Magnusa w kościele w Tenczynku z błędną datą śmierci wojewody 1638 (zamiast 1637 r.)
2. Jan Magnus - ostatni z rodu Tęczyńskich
3. Kasztelan wojnicki Jan Tęczyński - centralna postać na obrazie Jana Matejki pt. „Zabicie Wapowskiego”

wanek Piotra Skargi, podróżnik i awanturnik, wybitny przedstawiciel
rodu Tęczyńskich II poł. XVI w. To on przebudował Tenczyn w stylu
renesansowym i nadał mu kształt wspaniałej magnackiej rezydencji.
Pozostawił po sobie liczne nieślubne potomstwo (w tym dwójkę dzieci
Dokonana ostatnio wnikliwa analiza źródeł historycznych pozwoliła na Cytowany dokument nie pozostawia żadnych wątpliwości, Jana Magnu- ze związku z chłopką ze wsi Piotraszówka). Był protestantem co dodaje
rozwianie wszelkich wątpliwości co do miejsca pochówku Jana Magnusa. sa pochowano w Rytwianach. Pozostaje jednak pytanie: Kto spoczywa historii dodatkowej pikanterii gdyż dziś spoczywa w podziemiach
Pan Kamil Bogusz - historyk prowadzący badania nad dziejami kaplicy w krypcie tęczyńskiego kościoła ? Osobą tą jest zapewne kasztelan katolickiego kościoła.
vv Maciej Stępowski
tęczyńskiego zamku dotarł do dokumentu pochodzącego z archiwum wojnicki Jan Tęczyński zmarły w 1593 r. i bez wątpienia pochowany
klasztoru oo. Karmelitów z Czernej potwierdzającego iż Jana Magnusa na Tenczynie. Podczas przenoszenia jego zwłok z kaplicy zamkowej
pochowano w Rytwianach. Autorką dokumentu była siostra Jana prawdopodobnie pomylono tożsamość osoby przyjmując jako pewnik
że przenoszony Jan to ostatni z Tęczyńskich czyli Jan Magnus.
Magnusa - Agnieszka Firlejowa która użyła następujących słów:
Oboje oni wielcy Dobrodzieje tejże Pustelni [Jan Magnus Tęczyński Kasztelan wojnicki Jan Tęczyński był osobą niezwykle barwną. Wychozakon oo. Kmedułów już w II poł. XIX w. informował iż
w podziemiach klasztoru rytwiańskiego spoczywa Jan Magnus
Tęczyński zmarły w 1637 r.

oraz Dorota de Minsko Tęczyńska – KB.] są i po wieczne czasy Imiona
ich mają żyć w pamięci potomnych. [...] Ciała obojga tych Dobrodziejów
naszej Pustelni spoczywają w Kościele w Rytwianach, jako fundatorów
fundacyi Rytwiańskiej.
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INNOWACYJNE DZIAŁANIA W PRZEDSZKOLU
SAMORZĄDOWYM W WOLI FILIPOWSKIEJ
Przedszkole Samorządowe w Woli Filipowskiej to małe, pięciooddziałowe przedszkole wiejskie. Jednakże to właśnie położenie daje możliwości, które od lat wykorzystywane są przez personel pedagogiczny, by zwiększyć ofertę edukacyjną
i podnieść jakość nauczania i wychowania w placówce. Działalność innowacyjna,
uczestnictwo w różnych projektach i programach krajowych, podejmowanie szeregu inicjatyw międzynarodowych, to tylko niektóre z przedsięwzięć podejmowanych w tej wiejskiej placówce.
„Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej
z zakresu języka angielskiego
w celu zintegrowanego nauczania
języka obcego i przedmiotu” to
tytuł zakończonego już projektu
realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w ZPO w Woli
Filipowskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. Głównym założeniem
projektu było wykwalifikowanie
kadry pedagogicznej w zakresie
języka obcego, by wprowadzić
innowację pedagogiczną: „Zintegrowane nauczanie języka
obcego i przedmiotu w młodszych grupach przedszkolnych”.
W ramach projektu nauczyciele
uczestniczyli w wielogodzinnym
kursie językowym prowadzonym
przez lektora języka angielskiego
lokalnej szkoły językowej oraz
spotkaniach konwersacyjnych,
prowadzonych przez wykwalifikowanego nauczyciela przedszkola. Podstawowym działaniem
projektu było udział w mobilności,
która umożliwiała uczestnictwo
w kursach językowo – metodycznych oferowanych przez szkoły
językowe w Valetcie i Swieqi na
Malcie.
Zdobyte umiejętności przełożyły się na wprowadzenie innowacyjnej metody nauczania języka
w grupach młodszych oraz organizację szeregu szkoleń i warsz-

tatów wewnątrzprzedszkolnych
z zakresu metodyki nauczania
języka angielskiego. Dostarczyły również ogromną motywację
do podjęcia dalszego doskonalenia. Nauczycielki podjęły się
studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka angielskiego
w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym oraz samodzielnego

organizowania własnego procesu
samodoskonalenia poprzez udział
w lokalnych kursach językowych.
Mimo, iż zatem projekt został
zakończony, jego efekty rzutują
na dalsze funkcjonowanie placówki, na jej rozwój i wzrost jakości
oferty edukacyjnej.
vv E.T.G.

W sobotę, 27 stycznia 2018 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Krzeszowicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Najlepszy Czytelnik Roku 2017. Celem konkursu było popularyzowanie czytelnictwa w środowisku, zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą
lekturą, aktywizowanie oraz wyrabianie nawyku systematycznego czytania, promocja książki i czytelnictwa, zachęcenie do częstego odwiedzania
Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach.
Konkurs przeznaczony był
dla wszystkich czytelników
zarejestrowanych w bibliotece.
Nagrodzeni zostali czytelnicy,
którzy w okresie od 2.01.2017
do 31.12.2017 r. wypożyczyli
największą liczbę woluminów.
Za każdą wypożyczoną tradycyjną książkę lub audiobook
można było otrzymać punkty,
premiowano także recenzje
przeczytanych książek, a dzieci
dodatkowo mogły zdobyć punkty za ilustracje do książek.
Komisja konkursowa wyłoniła
finalistów na podstawie aktywności czytelniczej oraz ilości
zdobytych punktów. Istotna
była również systematyczność
wypożyczeń i terminowość
zwrotów.
Nagrody otrzymali:

• Teresa Czerny
• Władysława Ryszkiewicz
• Seweryna Łabuzek
w kategorii dzieci:

• Agnieszka Odrzywolska
• Anna Ciesielka
• Lena Studnicka

Wszyscy wyróżnieni otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody książkowe, a dzieci
dodatkowo słodycze. Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu, dziękując równocześnie

SUKCES POLSKIEJ DYRYGENTKI
W odbywającym się w dniach 8-13 stycznia 2018 roku Międzynarodowym
Konkursie Dyrygenckim „1st European Union International Conducting
Competition” w Sofii i Pazardjiku w Bułgarii, polska dyrygentka Joanna
Natalia Ślusarczyk zdobyła III miejsce.
Do uczetnictwa w konkursie
złgosiło się ponad 250 dyrygentów z całego świata. Do pierwszej rundy międzynarodowe jury
zakwalifikowało ponad 70-ciu
uczestników. Konkurs rozgrywał
się w czterech etapach. Od trzeciego polska młoda dyrygentka
walczyła już jako jedyna kobieta,
brawurowo przechodząc do ścisłego finału i zdobywając prestiżową
trzecią nagrodę.
Joanna Natalia Ślusarczyk

NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2017

w kategorii dorośli:
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za aktywność czytelniczą, za
wierność książce oraz naszej
placówce Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach, bo jak powiedział Jan
Rak „Książki to są twoi najlepsi
przyjaciele. Nie wyśmieją, nie
zdradzą, a nauczą wiele”.

Warto przy tej okazji zwrócić
uwagę na niezwykle bogatą
i interesującą ofertę biblioteki
w Krzeszowicach. Oferuje ona
swoim użytkownikom darmowy dostęp do codziennej prasy,

czasopism i Internetu. Udostępnia książki, audiobooki i filmy.
Inspiruje dzieci i młodzież oraz
seniorów, prowadząc różnorodne kursy, warsztaty i spotkania
integracyjne, aktywnie promuje
twórczość lokalnych artystów
np. cyklem „Pasjonaci Gminy
Krzeszowice” oraz efektywnie współpracuje ze szkołami
i przedszkolami w zakresie
edukacji kulturalnej.
vv MGBP w Krzeszowicach

Absolwentka Akademii Muzycznej Krakowie. Ukończyła, także z wyróżnieniem, Akademię
Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie
maestro Mirosława Jacka Błaszczyka. Obecna doktorantka tejże
uczelni. W latach 2012-2014
f inalistka trzech edycji Międzynarodowych Mistrzowskich
Kursów Dyrygenckich prowadzonych kolejno przez Taduesza
Strugałę, Gabriela Chmurę oraz
Jacka Kaspszyka. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach za
granicą, w klasie mistrzowskiej
Colina Mettersa z Royal Academy of Music w Londynie. Poza
licznymi koncertami w Polsce
ma w swoim dorobku koncerty
w Stanach Zjednoczonych, Rosji,
Izraelu, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii, Francji, Bułgarii i na Ukrainie. Występowała
z takimi orkiestrami jak International Symphony Orchestra
ICM podczas Copernicus Music
Festival w Londynie, z Orkiestrą
Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Śląskiej, Orkiestrą Akademii

Beethovenowskiej, Royal Symphony Orchestra, Żorską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Les
Femmes, Orkiestrą Symfoniczną
Akademii Muzycznej w Krakowie, Cracow Youth Chamber
Orchestra, Współpracowała
także z Orkiestrą Symfoniczną
Opery i Filharmonii Podlaskiej
w Białymstoku. Za osiągnięcia
artystyczne uhonorowana między innymi Stypendium Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej
Sapere Auso. Jest założycielem,
dyrygentem i kierownikiem artystycznym Małopolskiej Orkiestry
Kameralnej, a także dyrygentem
Krakowskiej Młodej Orkiestry
Kameralnej, z którą w 2014 roku
nagrała płytę „W poszukiwaniu
inspiracji – Muzyka Polska”. Prowadzi również Orkiestrę Symfoniczną PSM II st. im. Władysława
Żeleńskiego w Krakowie, która
pod jej kierownictwem została
laureatem ogólnopolskiego konkursu orkiestr (2014). Od 2016

roku współpracuje na stałe z orkiestrą kameralną Les Femmes złożoną z muzyków Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Pasjonatka
jazzu. Laureatka Międzynarodowego Konkursu Wokalistów
Jazzowych w Zamościu.
Kontakt:
slusarczyk.joanna@gmail.com

SPOTKANIE Z KSIĄŻKAMI O HARRYM POTTERZE
IV nocne spotkanie z książkami o Harrym Potterze i Brytyjską Literaturą jest już za nami. Było to duże wydarzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy.
W jego świętowaniu aktywnie
uczestniczyło ponad dziewięćdziesięciu uczniów i absolwentów tutejszego gimnazjum oraz
szkoły podstawowej; gościliśmy
także uczniów z zaprzyjaźnionego gimnazjum w Białym
Kościele, Organizatorkami
oraz prowadzącymi zabawy
były nauczycielki: Anna Galus
i Katarzyna Borkowska. Panie:
Katarzyna Blak, Mart yna
Rachwał, Agnieszka Wytrwał,
Jolanta Deńca – Bobek, Agata
Kosycarz – Wawryk dołączyły
do zabawy i pomogły w przeprowadzeniu całej imprezy, a nad
całością czuwała pani dyrektor Dorota Nowak. Zabawa,
konkursy i czary odbywały się
w dwóch częściach, na które
podzielony został czas trwania
wydarzenia: pierwsza (w godz.
16.00 – 18.30) - przeznaczona
była dla uczniów szkoły podstawowej i druga (w godz.19.00
– 22.00), dla uczniów gimnazjum.

Projekt „Dni Literatury Brytyjskiej - Harry Potter Book Night
4 w Modlnicy” przygotowany
był w oparciu o książki Joanne
Kathleen Rowling, aby pokazać młodzieży, jakich inspiracji
może dostarczyć lektura książek a co za tym idzie, wskazać
sposoby na wartościowe i umiejętne spędzenie czasu wolnego.
Dlatego podjęto również działania skierowane do młodzieży
w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholow ych
poprzez pozalekcyjne zajęcia
kulturalne a także edukacyjne,

promując w ten sposób zdrowy i trzeźwy tryb życia. Za tę
inspirację i możliwość pozyskania dodatkowych funduszy
na zakup audiobooków i książek dla młodzieży serdecznie
dziękujemy współorganizatorowi naszego przedsięwzięcia
pani Joannie Patej - dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wielkiej Wsi.

W organizacji zabawy pomogły również: GOKiS - pomoc
w przygotowaniu tematycznych
zakładek do książek. Ogromne
podziękowania składamy Panu
Marcinowi Rybskiemu - kierownikowi Referatu Promocji
i Rozwoju Gminy Wielka Wieś
za pamiątkowe koszulki.
vv www.wielka-wies.pl
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NovAge SERIA DLA MĘŻCZYZN
Nareszcie jest wyjątkowa seria NovAge do
pielęgnacji dla mężczyzn!
W dzisiejszych czasach dobry wygląd i pewność
siebie są kluczowe dla osobistego i zawodowego
sukcesu mężczyzn. Szybkie tempo życia powoduje, że skóra mężczyzn jest nieustannie atakowana przez czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne. Niekorzystne warunki i stres sprawiają, że
skóra jest szara i zmęczona. Dlatego każdy Pan
potrzebuje kompleksowej pielęgnacji.
ORIFLAME stworzyło 4 produkty do pielęgnacji twarzy z roślinnymi komórkami macierzystymi Coffea Bengalensis i technologią antystarzeniową. Całość ma działanie energetyzujące, wspomagające zdrowsze funkcjonowanie skóry i ochronę antyoksydacyjną.
Seria zawiera: żel do oczyszczania, żel pod oczy, serum regenerujące i przeciwstarzeniowy balsam.
W LUTYM I MARCU ZAPRASZAM WSZYSTKIE PANIE
I PANÓW NA BEZPŁATNE SKANOWANIE SKÓRY URZĄDZENIEM API

Zapraszamy na wygodne zakupy w sklepie internetowym:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

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

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

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

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

ŚWIETNY WYNIK ZBIÓRKI W IKEA KRAKÓW.
DO KARETEK TRAFIŁO 4 000 PLUSZAKÓW
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało właśnie
świeży zapas pluszaków, które członkowie zespołów
ratownictwa medycznego będą rozdawać poszkodowanym maluchom. W ramach zbiórki, już po raz piąty
zorganizowanej przez IKEA Kraków, udało się zebrać aż 4 000 maskotek. Część
z nich trafiła też do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
Pluszowe maskotki IKEA już od
5 lat jeżdżą w krakowskich karetkach. W wyniku dotychczasowych
zbiórek Krakowskie Pogotowie
Ratunkowe otrzymało ponad
16,5 tys. pluszaków. W tym roku
w IKEA Kraków udało się zebrać
4 000 maskotek. Blisko 2 400 przekazali klienci, resztę dołożył sklep
(ponad 1 100) oraz firma Traficar
(500 sztuk). W tym roku, zgodnie z zapowiedziami, Krakowskie
Pogotowie Ratunkowe podzieliło
się maskotkami z Wojewódzką
Stacją Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie. Kraków otrzymał
2 500 pluszaków, a Rzeszów 1 500.

- Po raz kolejny nasi klienci wykazali się wielkim sercem i chęcią
pomagania, za co należy się im
wielkie uznanie. Dzięki ogromnej liczbie zebranych pluszaków
mogliśmy rozszerzyć akcję poza
granice powiatu krakowskiego.
Od tego roku nasze pluszaki
będą jeździć również w rzeszowskich karetkach i pomogą jeszcze
większej liczbie maluchów choć
na chwilę zapomnieć o stresie –
powiedziała Urszula Wilczak,
Dyrektor IKEA Kraków.

żeniem ambulansów. Nie wyobrażamy sobie teraz pracy z dziećmi
bez nich i dbamy o to, aby zawsze,
w każdej naszej karetce była zabawka, która pomaga nawiązać kontakt
z małym pacjentem i rozładowuje
jego stres. Jesteśmy wdzięczni
Pluszaki są istotnym wsparciem wszystkim ofiarodawcom za to,
zarówno dla dzieci, jak i ratow- że chcą wesprzeć naszych małych
ników. Towarzysząc maluchom pacjentów - powiedziała Małgorzaw drodze do szpitala, pomagają ta Popławska, Dyrektor Krakowzałodze karetki nawiązać kontakt skiego Pogotowia Ratunkowego.
z małymi pacjentami. Co ważne, po
Zabawa to poważna sprawa
zakończeniu leczenia każde dziecko

zabiera przytulankę do domu.
Zbiórka pluszaków zorganizowana
- Pluszowe maskotki stały się już dla została w ramach międzynarodonas wręcz obowiązkowym wyposa- wej kampanii społecznej IKEA

„Zabawa to poważna sprawa”, której
celem jest zapewnienie wszystkim
dzieciom warunków do zabawy,
uczenia się i rozwoju. W tym roku
dodatkowo całkowity dochód ze
sprzedaży maskotek z zaprojektowanej przez dzieci kolekcji SAGOSKATT zostanie przekazany na
cele społeczne w Polsce. Wyłonione w specjalnym programie
grantowym lokalne organizacje
dostaną od IKEA Foundation
w sumie 147 594 zł.

SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM I JAJKIEM
NA TWARDO – LUNCH DO PRACY
Szybka i prosta sałatka do pracy. Kolejna propozycja
z cyklu zrób to sam, nie kupuj w barze ;) Tak, bo naprawdę zrobienie takiej sałatki do pracy to kilka minut. Dzień
wcześniej kup sałatę, tuńczyka w puszce w sosie własnym, pomidora i jajka :) Rano, wstaw jajka do gotowania i przeczytaj poniższy przepis by wiedzieć co dalej.
SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM
I JAJKIEM NA TWARDO
• sałata zielona
• puszka tuńczyka w puszcze
• 1 jajko ugotowane
na twardo
• 1/4 pudełka sera feta
• 1 łyżka pestek z dyni
• 1 łyżka płatków z migdałów
• 1 łyżka oleju rzepakowego

Sałatę myjemy pod zimną
wodą, osuszamy ręcznikiem
papierowym. Do pudełeczka
( lunchboxa ) rwiemy nasze
liście na mniejsze kawałki. Na
wierzchu kładziemy tuńczyka,
obrane i pokrojone na ćwiartki jajka ugotowane na twardo.
Posypujemy pestkami z dyni
i migdałami, polewamy olejem
i możemy doprawię świeżo
mielonym pieprzem.
Zamykamy pudełeczko i bierzemy do pracy. W pracy całość
mieszamy – smacznego !
Do sałatki można dodać jeszcze
na przykład piórka cebuli.
Smacznego !

vv Ulla Pałka

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

FERIE W IKEA KRAKÓW
Szycie szwedzkich koników, tworzenie zabawek
z kartonu i biżuterii z koralików, nauka pierwszej
pomocy, a dla łasuchów warsztaty przyrządzania
zdrowych przekąsek. Już w najbliższy weekend rozpoczynają się ferie w IKEA Kraków. Atrakcje dla dzieci
są bezpłatne i będą odbywać się codziennie.
W weekendy warsztaty będą
odbywać się przed Smallandią,
czyli bawialnią dla najmłodszych.
Podczas zajęć z upcyklingu, czyli
nadawania drugiego życia przedmiotom, dzieci wykonają z kartonów
zakładki do książek oraz zwierzątka
z tekturowych rolek i papierowych
talerzyków. Będzie można też zrobić
sobie zdjęcie w fotobudce z misiem
Fablerem – rzeczywistych wymiarów maskotką IKEA. Warsztaty
prowadzone są w trybie ciągłym od
godz. 11:00 do 19:00 i nie wymagają
zapisów.

W dni powszednie zajęcia prowadzone są w części ekspozycyjnej
sklepu (pierwsze wnętrza na piętrze), w godz. 10:00, 12:00 i 14:00.
Również są bezpłatne, ale trzeba
się na nie zarejestrować poprzez
formularz dostępny na stronie IKEA
Kraków. Warsztaty skierowane są
do dzieci w wieku od 6 do 12 lat
i odbywają się przeważnie w 15-osobowych grupach. W poniedziałki
maluchy będą mogły wziąć udział
w zajęciach kulinarnych, podczas
których zrobią pizzę. Na wtorki
organizatorzy przewidzieli zajęcia
dla dzieci z udzielania pierwszej
pomocy. W środy blogerka Misia
Kitka pomoże uczestnikom warsztatów uszyć pluszowego konika. We
czwartki dzieci przyrządzą zdrowe drugie śniadania, zaś w piątki
stworzą biżuterię z koralików i będą
mogły zagrać w gry planszowe.

ty upcyklingowe, podczas których
dzieci wykonają zakładki do książek
i zwierzątka z papieru

6-12 lat, 8-osobowe grupy)

Czwartki (15 i 22 lutego), godz.
10:00, 12:00 i 14:00 - Warsztaty
Wymagane zapisy:
kulinarne: zdrowe drugie śniadanie
Poniedziałki (12 i 19 lutego), godz. (dla dzieci w wieku 6-12 lat, grupy
10:00, 12:00 i 14:00 – Warsztaty 15-osobowe)
kulinarne: pizza (dla dzieci w wieku Piątek (15 i 23 lutego), godz. 10:00,
6-12 lat, grupy 15-osobowe)
12:00 i 14:00 – Warsztaty tworzenia
Wtork i (13 i 20 lutego), biżuterii, gry planszowe (dla dzieci
godz. 10:00, 12:00 i 14:00 - Nauka w wieku 6-12 lat, grupy 15-osopierwszej pomocy (dla dzieci w wie- bowe)

ku 6-12 lat, grupy 15-osobowe)
Środy (14 i 21 lutego), godz. 10:00, Więcej informacji oraz zapisy:
12:00 i 14:00 – Uszyj zabawkę http://www.ikea.com/pl/pl/store/
Weekendy (10-11, 17-18, 24-25 lute- z Misią Kitką (dla dzieci w wieku
krakow/Ferie_IKEA_krakow
go), godz. 11:00 – 19:00 – warsztaHarmonogram zajęć:
Bez zapisów:
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CHROŃ PSZCZOŁY Z GALERIĄ BRONOWICE!
Już w najbliższy poniedziałek, 12 lutego, w Galerii Bronowice pojawi się stanowisko organizacji Greenpeace. Będzie można dowiedzieć się tu, w jaki sposób
należy chronić pszczoły i dzikie zapylacze przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Nie zabraknie projekcji filmu, quizu z nagrodami, informacji o budowaniu hoteliku dla owadów, a także edukacyjnych warsztatów
dla najmłodszych. Stanowisko czynne będzie do 18 lutego.
Już w najbliższy poniedziałek,
12 lutego, w Galerii Bronowice
pojawi się stanowisko organizacji
Greenpeace, przy którym klienci
centrum handlowego dowiedzą
się, w jaki sposób można przyczynić się do ochrony pszczół
i dzikich zapylaczy w Polsce. Na
wszystkich chętnych czekać też
będzie projekcja filmu o codziennym życiu pszczół w technologii
VR, quiz z nagrodami, a także
warsztaty edukacyjne dla najmłodszych. Uczestnicy dowiedzą
się również, jak własnoręcznie
wykonać hotelik dla dzikich
zapylaczy.

Ponad 3/4 gatunków roślin
uprawnych w Europie rośnie
i wydaje plony dzięki pszczołom
i innym owadom zapylającym.
Niestety liczba zapylaczy drastycznie maleje przez nadmierną chemizację rolnictwa oraz
zanikanie naturalnych siedlisk.
Tymczasem pszczoły są kluczowe
dla produkcji żywności, ponieważ to one zapylają rośliny, które spożywamy. Co trzecia łyżka
pokarmu zależy od aktywności
owadów zapylających. Aby chronić pszczoły niezbędny jest zakaz
stosowania szkodliwych dla nich
substancji w rolnictwie. Pomóc
można również dokonując odpowiedzialnych wyborów podczas
zakupów w sklepach spożyw-

CO TY WIESZ O GÓRALACH?
Na słowo „górale” nasze myśli odruchowo biegną na Podhale. Ale ludzi
gór jest w naszym regionie znacznie więcej. Dzięki projektowi „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” można poznać oszałamiające bogactwo kulturowe i różnorodność 8 góralskich grup.
Jakie są ich zwyczaje? Jakie legendy
i opowieści przekazują z pokolenia na pokolenie? Jakie sekretne
przepisy i receptury kryją się w ich
kuchniach? Jakie kołysanki śpiewają dzieciom na dobranoc, a jakie
przyśpiewki wznoszą na swoich
barwnych weselach?

Odpowiedzi na te i na cały szereg
innych pytań poszukiwać będzie
zespół pasjonatów: socjologów,
etnografów i miłośników folkloru. Pod lupę wezmą niematerialne dziedzictwo Górali Orawskich,
Babiogórskich, Pienińskich, Spiskich, Czarnych i Białych, a także
Zagórzan oraz Kliszczaków. Przez
blisko trzy lata przeprowadzą 10
cykli badań terenowych, podczas
których będą dokumentować charakterystykę poszczególnych grup,
m.in. poprzez wywiady z rdzennymi mieszkańcami, analizę tamtejszych materiałów archiwalnych
i źródeł historycznych, a także
przez obserwację.

część działań odpowiadać będzie
młodzież. Wolontariusze – młodzi
ludzie ciekawi świata – stworzą
sekcję dziennikarską i foto-video.
Spotkają się z ekspertami w obu
dziedzinach, podczas których
zapoznają się z fachowym warsztatem, po czym sami ruszą w teren,
gromadząc materiały: wywiady,
reportaże lub zdjęcia. Z przygotowanych przez nich prac wyłonione
zostaną te najciekawsze i najlepiej
ukazujące różnorodność góralskiego dziedzictwa.

Równie istotnym wymiarem
projektu będą cykle warsztatów
tematycznych. Odbędą się one
we wszystkich 8 mikroregionach
zamieszkiwanych przez Górali.
W trakcie takich zajęć podzielą
się oni swoimi umiejętnościami
wokalnymi, rękodzielniczymi czy
artystycznymi. I tak, w Piwnicznej
Górale Nadpopradzcy pokażą, jak
się robi rękawiczki, w Rabce Zdrój
Górale Pienińscy pochwalą się traTwórcy projektu chcą do odkry- dycjami teatralnymi, a w Zawoi
wania góralskiego dziedzictwa Górale Babiogórscy zademonstrują
zaangażować także lokalną spo- wirtuozerię gry na skrzypcach.
łeczność. Dlatego właśnie za Odkryć różnorodność góralskiej

czych i ogrodniczych.

Stoisko Greenpeace w Galerii
Bronowice będzie otwarte od
12 do 18 lutego, w godz. 10.00
– 19.00, w strefie pod ringiem

(poziom 0). Warsztaty edukacyjne dla najmłodszych odbędą
się w sobotę, 17 lutego, w godz.
11.00 – 16.00.
Serdecznie zapraszamy!

STOMATOLOGIA GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

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

ZABIEGI WYKONYWANE
BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

www.goldadent.pl

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 346 18 01
 883 346 606


Biuro obrotu nieruchomościami
Biuro porad prawnych

Giebułtów, ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

tel. 602 151 090 • 12 346 18 01
e-mail: andrzejgolda@op.pl
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kultury Małopolski będzie mógł
każdy. A to dzięki portalowi internetowemu oraz aplikacji mobilnej
„Skarby Górali” (www.skarbygorali.pl). Tam udostępnione zostaną
wszystkie zgromadzone w trakcie
projektu materiały o dziedzictwie
góralskim 8 regionów. Użytkownik
portalu odnajdzie na nim także aż
50 questów, czyli wierszowanych
opisów tras, prowadzących przez
najciekawsze, zdecydowane warte odwiedzenia miejsca odkryte
w trakcie projektu. Na każdą trasę
złoży się szereg zagadek, których
rozwiązanie doprowadzi do ukrytego skarbu. Trasy będą dostępne
również w formie ulotek. Znaleźć
je będzie można w wielu placówkach kulturowych. Wraz z ulotkami odebrać będzie można także
paszport questowicza, służący do
zapisywania zaliczonych tras.

Projekt rozpoczął się w ubiegłoroczne wakacje i potrwa do połowy
2020 r. Jego przebieg można śledzić
na stronie www.skarbygorali.pl,
www.mapapasji.pl oraz na Facebooku.

Projekt pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” jest finansowany z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Typ projektu B (dokumentowanie, zachowanie
i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego).
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17-LETNIA WERONIKA, MIESZKANKA BRZOSKWINI, POTRZEBUJE POMOCY!
Weronika ma 17 lat, od 6 lat choruje na bardzo rzadką chorobę Rosai-Dorfman (histiocytoza zatokowa). Ma młodszego brata
Gabrysia, za którym bardzo tęskni, gdy przebywa w szpitalu. Do 10 roku życia rozwijała się prawidłowo, była całkiem zdrowym
dzieckiem, ale w 2011 roku w lecie zaczął dokuczać jej ból brzucha i od tego wszystko się zaczęło.
Rodzice zaczęli robić badania, które wychodziły coraz gorzej anemia. Od lekarza do lekarza, a ból cały czas nie przechodził.
Lekarze twierdzili, że Weronika dorasta i ból brzucha to właśnie
od tego. Ale jak wytłumaczyć wyniki i jej samopoczucie? Tego nie
umieli wyjaśnić. Stan zdrowia cały czas się pogarszał, pojawiały się
nocne poty, dreszcze, osłabienie, spadek masy ciała i brak apetytu.
Z końcem roku z bardzo złymi wynikami badań dziewczyna trafiła
na SOR w Prokocimiu, a potem na oddział gastroendokrynologiczny
i tam była diagnozowana. Na tym oddziale spędziła miesiąc, potem
została przeniesiona na oddział pulmonologiczny, gdzie spędziła
drugi miesiąc. Zanim postawiono diagnozę, minęły dwa miesiące.
Potem było kilka nawrotów choroby, lekarze wprowadzali różne
rodzaje leczenia.
Sterydy pomagały na chwilę, a chemia nie przynosiła pożądanych
rezultatów i z tego powodu często pojawiały się zaostrzenia choroby
i te same objawy, z którymi lądowała w szpitalu.

W końcu Weronika trafiła na oddział hematologii, gdzie jest leczona
do dzisiejszego dnia. Od września chciała rozpocząć naukę jako
architekt krajobrazu, lecz niestety zdrowie na to nie pozwoliło. Po
wielu nieobecnościach musiała zrezygnować z nauki ulubionego
kierunku. Od tamtego czasu musi mieć nauczanie indywidualne
w domu, a w większości - w szpitalu, ponieważ od października
przebywa w nim cały czas z małymi przerwami. Ostatnimi czasy
choroba bardzo się nasiliła, trafiła na OIOM i tam była przez jakiś
czas w śpiączce farmakologicznej. Po wybudzeniu stan Weroniki
był niepewny, więc mama dziewczyny musiała zrezygnować z pracy
i opiekować się córką w szpitalu 24 godziny na dobę. Rodzina musi
utrzymać się z jednej pensji i zasiłku z gminy.

Na dzień dzisiejszy Weronika czuję się w miarę dobrze. Na chwilę
obecną może robić, to co lubi najbardziej, czyli malować. Przedstawiamy kilka jej pięknych prac... Ale przyszłość dziewczyny
wciąż jest niepewna i nie wiadomo, czy kiedyś będzie mogła sama
sobie poradzić.

r

r

Mimo, iż jest tak ciężko, Weronika i jej bliscy patrzą w przyszłość
z optymizmem. Za każdą pomoc finansową rodzice będą bardzo
wdzięczni, ponieważ chcieliby zapewnić Weronice jak najlepszą
przyszłość i leczenie poza granicami kraju, jeżeli tylko będzie taka
możliwość. Ale zdają sobie sprawę, że może być różnie...

Za wszelkie wsparcie i modlitwę Weronika i jej rodzice bardzo
dziękują!
vv Redakcja

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

LEGENDA O MŁYNARZÓWNIE WIKTORII I UBOGIM ROBERCIE
Wysłana mailem wiadomość szybko dotarła do dzieci z klasy trzeciej. O 19.00 i zmusić je do działania przeciwko budowie klasztoru.
byli przygotowani do odpalenia komputerów. Kolejna przygoda, tym razem na – Zaatakują z powietrza… na miotłach!
odległość, w wirtualnej rzeczywistości– to było coś zupełnie nowego…
– Latają tylko w nocy i podczas pełni… Eeee są bez szans!
Wystarczyło wpisać tajemniczy kod i… na ekranie monitora przywitała użytCo postanowiono podczas zlotu czarownic, czy Pietrasz rzeczywiście zdołał
kowników uśmiechnięta twarz znajomego pisarza i opowiadacza legend.
je namówić do złego, nie wiadomo.
– Witajcie, Mali Odkrywcy!
Ranek obudził do pracy budowniczych klasztoru. Wznosili mury za godziwą
Natychmiast, prawie jednocześnie posypały się lajki.
zapłatę, więc zadanie starali się wykonywać zgodnie z planem.
– Zabiorę was dzisiaj do miejsca, w które trudno byłoby wam trafić, albowiem Około południa na plac budowy zajechał wóz. Wysiadło z niego trzech mężczyzn:
rzecz dzieje się nocą. Wyobrażam sobie, że nie byłoby łatwo waszej pani uzyskać duchowny, wójt i zwykły, szary człowiek z wierzbową gałązką w kształcie litery Y.
zgodę rodziców na taką wyprawę. Zapewniam, że to, co zobaczycie i… być
może usłyszycie, będzie… a zresztą… zaczynajmy. Gotowi na nowe wyzwanie? – Wróżbita…
– Haha… można tak powiedzieć, chociaż człowiek ten to różdżkarz.
– Pewien bogaty pan, który miał tyle morgów ziemi, ile włosów na głowie…
– Ile miał tych włosów?

– Magik… w klasztorze?

– Trochę tak. Ale w dawnych czasach, kiedy nie znano możliwości, jakie daje
dzisiaj geotronika, radiescezja – choć krytykowana przez Kościół – była jedyną
Człowiek ten niechętnie dzielił się z innymi tym, co posiadał. Za dnia doglą- metodą pozwalającą określić, w jakim miejscu pod ziemią można znaleźć
dał pól, pastwisk i stawów rybnych, wieczorami liczył zarobione pieniądze. ujęcie wody.
Mieszkający w okolicy ludzie byli całkiem zdani na łaskę i niełaskę chciwego
gospodarza. Pietrasz, bo tak miał na imię ów człek, gdy tylko księżyc na niebie Zatem… ów różdżkarz, wraz z towarzystwem począł obchodzić wokół teren,
pokazywał swoją okrągłą twarz, wdziewał buty z jeleniej skóry, czapkę z pawim w poszukiwaniu miejsca, które gwarantowałoby wybudowanie studni, zasilapiórem, okrywał się szarą opończą i znikał za szpalerem białych brzóz tuż za jącej dobra klasztorne. Niestety. różdżka nie drgnęła w rękach znachora ani za
pobliską górą. Dziwili się ludziska, ale powoli stawało się jasne, że Pietrasza pierwszym, ani za dziesiątym okrążeniem. Woda szerokim łukiem omijała
podnóże Łysej Góry.
nieczysta siła jakaś opętała.

– Policzymy pod koniec opowieści, dobrze?

Pewnego razu przyniósł ktoś do wsi wiadomość, że nieopodal karmelici
klasztor wznosić będą.

– W Siedlcu? Klasztor wybudowano w Czernej!

– Cierpliwości, Weroniko. Wszystkiego dowiesz się w swoim czasie.

Kiedy Pietrasz odkrył, że ktoś na jego ziemi klasztor buduje, pięści zacisnął,
a słowa nie powiedział. O północy wymknął się z domu. Sobie tylko znaną
ścieżką dotarł na szczyt góry. Usiadł, ognisko rozpalił, talarami w ogień cisnął.
Blask mieniącego się w płomieniach złota i brzęk spadających na ziemię monet
poruszyły okoliczne krzewy. Powoli, z cienia poczęły wyłaniać się postaci o długich włosach i haczykowatych nosach. Każda z nich, w rękach nie znających
obcinaczek do paznokci, dzierżyła miotłę.

– Witam moje wierne przyjaciółki– odezwał się Pietrasz.
– Przyjaciółki… butów wyściółki…

– Gżegżółki… podrzutki, kukułki…

Cóż było począć. Zwołane zgromadzenie podjęło decyzję o przerwaniu prac
i przeniesieniu inwestycji w miejsce bardziej przyjazne, oswojone częściowo
przez pustelnika imieniem Eliasz.

– No, to się Pietrasz ucieszył!

– Nie na długo. Czarownice szybko upomniały się o swoje.

Mijały dni, miesiące, Pietrasz zapomniał o całym zdarzeniu. Co prawda wody
w okolicy brakowało, ale bogaty pan pobudował akwedukty. Za dostarczaną
mieszkańcom wodę kazał sobie słono płacić. Dlatego ludzie, jeden po drugim
zaczęli odchodzić.

Kilka nocy później Łysa Góra zadrżała. Na Sabat zleciało tyle czarownic, ile
gęsich piór w pierzynie proboszcza.

Ustawiły miotły w stos, usiadły na kamieniach i radzić poczęły, co z wsią, która
u stóp góry rośnie. Przelatujący nieopodal nietoperz imieniem Gacek wyłowił
uchem pomruki niezadowolenia…

– Nie były zadowolone, że klasztor powstanie daleko od Łysej Góry?
– Potrzebne do spółki… – komentowały podchodzące do ognia czarownice, bo
– Nie wiem… może powinny…
one to, właścicielki Łysej Góry, wyszły na spotkanie człowiekowi.
– Nikt nie wie, co tak naprawdę myślą czarownice!
– Boję się…
– Boisz? Czego? To tylko legenda.

– Tak, ale te cienie, ta atmosfera…

– Na pewno boją się święconej wody…
– I chyba w ogóle nie lubią się myć…

– Tak. Jest podejrzana. Pewnie Pietrasz będzie chciał pozyskać względy czarownic – Właśnie. Dlatego na wszelki wypadek… postanowiły nie kusić diabła. Zbudowały coś na kształt ogromnego tłoka, zasysającego wodę do podziemnego,

niedostępnego ludziom jeziora. Każdego dnia dyżurna czarownica pilnowała,
by ani jedna kropelka nie została uroniona na siedleckie pola. W końcu ziemia
zamieniła się w pustynię. Pietrasz wysechł na pieprz, a przebiegłe czarownice
znalazły sobie inną Łysą Górę.

Nie przewidziały jednego – że za parę lat właśnie tam zacznie powstawać
kolejny klasztor…

vv Ewa Stokłosa - kl. III b
Zespół Szkół w Tenczynku
Rok  szkolny 2016/2017                                                      
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PRÓBNA DRUŻYNA HARCERSKA
„EUREKA” W ALWERNI
Alwernia jest miastem i gminą w powiecie chrzanowskim leżąca ok. 30 km
na południowy zachód od Krakowa. Można by rzec, że lokalnej młodzieży nie brakowało tu niczego. Bogata oferta wielu instytucji, stowarzyszeń
oraz prywatnych firm dawały i dają pełen wachlarz zajęć pozaszkolnych,
wypełniając tym samym czas przez 6 dni w tygodniu.
Wydawało się, że jedynym deficytem był brak harcerzy w tym
mieście. Co prawda kilkanaście kilometrów dalej działają
drużyny harcerskie należące
do Hufca ZHP Krzeszowice,
jednak nawet ta niewielka odległość była barierą. Naprzeciw
niej w 2016 roku wyszedł jeden
z mieszkańców Alwerni, zwracając się z inicjatywą utworzenia
drużyny harcerskiej w Alwerni
do komendanta Hufca ZHP
Krzeszowice druha hm. Bartosza Zawiszy oraz do lokalnych znaleźli czas na działanie w tej
władz i instytucji kulturalnych. inicjatywie.
Głównym problemem, mimo
wszelkiej aprobaty, był brak
instr uktorów harcersk ich,
mogących pracować na tym
terenie. Decyzja była szybka –
inicjatorzy – rodzice przyszłych
druhen i druhów postanowili wziąć sprawy w swoje ręce
i poprowadzić drużynę.

Z biegiem czasu drużyna
powiększała swoje szeregi,
a w czasie grudniowego Złazu
Hufca w Rybnej liczyła wraz
z kadrą ponad 30 osób.

Nowych harcerzy ciągle przybywa…

Ze względu na predyspozycje
kadry do nauk ścisłych, przyjęto
Po roku wielu rozmów, spotkań, „naukową” obrzędowość i kieruuzgodnień, we wrześniu 2017 nek działania. Nadano drużynie
odbyła się pierwsza zbiórka. nazwę EUREKA.
Bez akcji naborowej na pierwObecnie (luty 2018) w skład
szym spotkaniu było 16 osób
drużyny wchodzą 2 zastępy
w różnym wieku. Od zuchów
harcerek, 1 zastęp harcerzy
do wędrowników.
i 2 zastępy harcerzy starszych.
Drużynowym został dh Krzysz- W grudniu 2017 r. 16 harcerek
tof Guła, a przybocznymi druh- i harcerzy po zaliczeniu próby
ny Agnieszka Siemek i Kata- harcerza złożyło Przyrzeczenie
rzyna Guła – trójka rodziców, Harcerskie. Większość druhów
którzy swoją determinacją, jest już w pełni umundurowana.
mimo własnych obowiązków
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DZIELNICOWI - GMINA KRZESZOWICE

st. asp. Marcin KATARZYŃSKI • tel. komórkowy: 608-547-533
Krzeszowice - ul. Zielona, Henryka Sienkiewicza, Akacjowa, Szpitalna, Trzebińska,
ks. Bandurskiego, Zagrody, Tadeusza Kościuszki od Daszyńskiego, Parkowa, Gminna,
Nowa Wieś, Nowa Wieś Dolna, Józefa Chłopickiego, Grunwaldzka, Ogrodowa,
Wincentego Danka, Miękińska, oś. Czatkowice Dolne, Dr. Jana Walkowskiego, Głogowa,
Lipowa, Park im. Adama Bogackiego, Rodzinna, Wierzbowa, Zielona
asp. Michał CURYŁO • tel. komórkowy: 608-547-595
Krzeszowice - ul. Ignacego Daszyńskiego, Rynek, Szkolna, pl. Franciszka Kulczyckiego,
Plac targowy, Stadion Świt, Krzywa, Legionów Polskich, 3-go Maja, Kazimierza Wyki,
Targowa, Armii Krajowej, Tadeusza Kościuszki od Daszyńskiego do ul. 3-go Maja, PKP, Krakowska od Rynku do ul. 3-go Maja, Jaśminowa, Tęczowa, Różana, Łąkowa, Polna,
Działkowa, Aleja Solidarności, Batalionów Chłopskich, Kolejowa, Poprzeczna,
Rondo im. Jana Pawła II, Spacerowa, Wąska, Osiedle Czatkowice Górne

A miało być nie do końca tak
jak jest teraz. Początkowy plan
na harcerstwo w Alwerni zakładał rozpoczęcie działalności od
środowiska dla najmłodszych
i Gromady Zuchowej, a później dalszy rozwój metodyczny. Kadra miała być jedynie
ogniwem zapalnym dla całego
przedsięwzięcia. Jednak zapotrzebowanie na tego typu działalność przerosło oczekiwania
wszystkich. A kadra drużyny
obecnie oprócz realizacji celu
jakim było założenie i jest prowadzenie drużyny, spełnia również pewien etap samorealizacji.
W przyszłym roku harcerskim
planuje się podzielić drużynę
na właściwe grupy metodyczne
i dalszą działalność już według
właściwego podziału.
vv dh Krzysztof Guła

asp. Łukasz KOCOT • tel. komórkowy: 608-547-674
Krzeszowice - ul. Krakowska od ul. 3-go Maja do granic miasta, Tadeusza Kościuszki
od ul. 3-go Maja do granic miasta, Zimna Woda, Władysława Reymonta, Leśna, Stanisława
Czycza, Długa, Andrzeja Stopki, Żbicka, Szarych Szeregów, Jarosława Dąbrowskiego,
Brzozowa, Krótka, Leszczynowa, Na Błonie, Na wzgórze, Nad Potokiem, Nowa, Okrężna,
Podleśna, Różana Dolina, Spokojna, Stroma, Świerkowa, Widokowa, Wspólna,
Anny Studenckiej, Franciszka Wężyka, inż. Karola Ślusarczyka, Jasna, Kwiatowa,
Majowa, Modrzewiowa, Na Skarpie, Powstańców1 Śląskich, Słoneczna, Sosnowa,
Stanisława Polaczka, Świętego Floriana, Walerego Krawczyńskiego, Wrzosowa,
Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury
sierż. sztab. Tomasz KALECIŃSKI • tel. komórkowy: 608-547-693
Nowa Góra - Łany, Miękinia - Stawiska, Ostrężnica, Czerna, Dębnik, Paczółtowice
mł. asp. Robert ORLIK • tel. komórkowy: 608-547-733
Tenczynek, Zalas
mł. asp. Dominik BAŁUSZEK • tel. Komórkowy: 608-547-735
Nawojowa Góra, Frywałd, Sanka, Siedlec, Żary, Dubie
asp. sztab. Paweł ŁUSZCZ • tel. Komórkowy: 608-548-139
Wola Filipowska, Rudno, Filipowice

DZIELNICOWI - GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA
mł. asp. Paweł Dusza • tel. kom.: 608548170,
e-mail: dzielnicowy.krzeszowice8@kpp-krakow.policja.gov.pl
Racławice, Czubrowice, Gotkowice, Przeginia
mł. asp. Tomasz Zegarek • tel. kom.: 608548379,
e-mail: dzielnicowy.krzeszowice9@kpp-krakow.policja.gov.pl
Jerzmanowice, Szklary, Łazy, Sąspów
KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
asp. szt. Mirosław Gurtkiewicz • tel. 12-257-91-22
Dyżurny Komisariatu Policji w Krzeszowicach tel. 12-257-91-11 lub 997
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU - MOŻNA LICZYĆ NA KOMPETENTNĄ POMOC
I WSPARCIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH.

Lenka urodziła się 17 sierpnia 2016 roku z zespołem wad wrodzonych
między innymi brakiem kości przedramienia i kciuka lewej rączki (hemimelia promieniowa), kręczem szyi oraz skoliozą kręgosłupa. W pierwszych dniach swojego życia przeszła operację przesunięcia odbytu. Aktualnie jest leczona przez wielu specjalistów oraz rehabilitowana.
Lenka wymaga też kolejnych dwóch operacji na rączkę dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc i wsparcie leczenia naszej córeczki, aby w
przyszłości mogła prowadzić samodzielne życie.
Jeżeli możecie Państwo przyczynić się
do leczenia i rehabilitacji Lenki, prosimy o wpłaty
darowizn i przekazywanie 1% podatku.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU!
Zimowa aura, duże ochłodzenie
naraża wielu ludzi tj. bezdomnych, nieporadnych życiowo,
czy incydentalnie znajdujących
się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu
na skutki niskich temperatur.
Dlatego też, aby zapewnić
skuteczną pomoc w trudnej
sytuacji życiowej, stanowiącej
zagrożenie dla życia ludzkiego, Policja podejmuje ścisłą
współpracę z instytucjami oraz
organizacjami pomocowymi.
W wielu przypadkach udzielenie
pomocy osobom zagrożonym
wychłodzeniem i uratowanie im

życia były możliwe dzięki szybko
przekazanej informacji o sytuacji
zagrożenia. Aby
nie dochodziło do
śmierci z powodu
wychłodzenia organizmu apelujemy, by nie pozostawać obojętnym wobec osób znajdujących
się w sytuacji zagrażającej ich
życiu.Musimy pamiętać, że na
ryzyko wychłodzenia najczęściej
narażone są osoby bezdomne,
czy będące pod wpływem alkoholu. Ale mogą to także być
osoby starsze i samotne, które
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Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 31175 Romańczak Lena-darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia

Można też Przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:
KRS 0000037904
a w polu “informacje uzupełniające” : 31175 Romańczak Lena
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym
pola “wyrażam zgodę”.
Rodzice Anita i Arkadiusz Romańczak
anita.rom@op.pl
www.dzieciom.pl/podopieczni/31175

www.jacaksklad.pl

mają trudność z radzeniem sobie
w codziennych czynnościach,
na przykład z poruszaniem się
czy zadbaniem o zapewnienie
odpowiedniej temperatur y
w pomieszczeniach.
Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy – wystarczy jeden telefon:
pod numer alarmowy 112 lub
policyjny 997.

SKŁAD OPAŁU

JACAK

WĘGIEL LUZEM
I WORKOWANY
POGORZYCE
UL. SZYMANOWSKIEGO 2

DREWNO:
• OPAŁOWE
• KOMINKOWE
• ROZPAŁKOWE

532 599 479
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"U GÓRALA"

U NAS
NAJTANIEJ !!

MAGDA KIDOŃ
architekt

WSZYSTKO Z DREWNA
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

Pracownia projektowa prowadzona przez
Magdalenę Kidoń, absolwentkę Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej.

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

Początek działalności sięga 2004 roku.
Dzięki doświadczeniu i partnerstwu z doświadczonymi
projektantami branżowymi, pracownia dysponuje potencjałem
umożliwiającym realizację kompleksowych projektów.

Pracownia zajmuje się również opracowaniem
projektów aranżacji wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

Magdalena Kidoń: +48 601-671-184

mkidon@architekt-krakow.eu
info@architekt-krakow.eu
www.architekt-krakow.eu
www.projektowanie-wnetrz.com

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek
tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com
• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• suﬁty napinane
• odwierty w betonie
oraz
• inne prace remontowo - budowlane
• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej

Informacje, Reklamy

tel.: 796 351 499

Siedziba biura:

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1

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

(budynek „Pasaż TP”)

DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Komfortowy apartament w domu w Bolechowicach. Pokój, kuchnia z aneksem kuchennym,
łazienka, przedpokój i hol. Nowe materiały wykończeniowe. Miejsce parkingowe oraz ogródek.

Widokowa działka budowlana o pow. 27 a,
w Mnikowie gm. Liszki. Media: gaz, kanalizacja,
woda i prąd w działce. Dojazd drogą asfaltową,
gminną. Szerokość działki ok. 25 m. Działka z
rozległym widokiem na okolicę.

Przepięknie położona działka, o powierzchni
83 a w Nowej Górze gm. Krzeszowice. Działka z przeznaczeniem dla dewelopera bądź
prywatnie.

dom, 100 m kw.
plus garaż, w Tenczynku.

Cena za m-c: 1000 PLN
plus media.

Cena: 350 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA
widokowa działka budowlana M1
(budownictwo jednorodzinne) w
Woli Filipowskiej o pow. 16 a.
Cena: 104 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
świetnie usytuowana komunikacyjnie działka budowlana 23 a w
Nieporazie gm. Alwernia.
Cena: 88 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka budowlana
o pow. 9 a w Jerzmanowicach.
Cena: 79 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa, widokowa działka
budowlana o pow. 14 a, w Balicach.
Cena: 280 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
pół domu: 3 pokoje, łazienka, kuchnia,
strych, czyli wyodrębniony lokal w
domu wolnostojącym w Czernej.
Nowa cena: 143 tys. PLN.

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

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

DO WYNAJĘCIA
powierzchnia biurowo-usługowo-handlowa 100 m kw. w gm.
Zabierzów. Lokal dedykowany
pod gabinety lekarskie, centrum
medyczne, firmy usługowe, biura.
Cena: 3000 PLN / m-c.

DO WYNAJĘCIA
dla pracowników 6-osobowy pokój
w Krzeszowicach.
Cena:
360 zł / osobę z mediami.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mieszkanie w domu w Czernej plus działka. Cena: 143 tys. PLN.
Dom 308 m kw. w Gm Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 238 tys. PLN.
Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
Dom w Kochanowie - 438 m kw działka 44 a. Cena: 1.500 tys. PLN.
Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Działka o pow. ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
Działka budowlana 34 a w Krzeszowicach. Cena: 204 tys. PLN.
Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
Działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość
zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz
dodatkowymi 3 a działki.
Działka 12 a w Nawojowej Górze. Cena: 134 tys PLN.
Działka o pow. 13 a w Nawojowej Górze. Cena: 144 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 170 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana o pow. 14 a, w Balicach. Cena: 280 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.

35.
36.
37.
38.
39.

Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha w cenie 1 tys PLN / ar.
40. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
41. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
42. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
43. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
44. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
45. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
46. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
47. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 88 tys. PLN.
48. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
49. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
50. Działka budowlana o pow. 9 a w Jerzmanowicach. Cena: 79 tys. PLN.
51. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
52. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Cena: 238 tys. PLN.

Cena: 180 tys. PLN.

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

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
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Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN
(podana cena dotyczy działki 15 a).
Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, budynek magazynowo-usługowy o
pow. 1710 m kw w północno-wschodniej części Krakowa.
Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka budowlana
o pow. 1200 m kw. pod lasem, w
Nawojowej Górze.
Cena: 134 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

Stylowy dom wolnostojący 240 m kw w
Beskidzie Niskim, działka 20 arów.

Cena: 390 tys. PLN

DO WYNAJĘCIA
odrębna kondygnacja - I piętro domu,
z oddzielnym wejściem, ok. 65 m kw,
w Brzezince gm. Zabierzów. Miejsca
parkingowe, teren ogrodzony.
Cena: 1100 PLN / m-c
plus media w/g zużycia.

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

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
67. Komfortowy apartament w domu w Bolechowicach.
Cena za m-c: 1000 PLN plus media.
68. Komfortowy apartament w domu w Bolechowicach.
Cena za m-c: 1200 PLN plus media
69. Mieszkanie 1 pokój plus kuchnia z jadalnią i łazienką. Cena: 450 zł/m-c plus
media w/g zużycia, ogrzewanie węglowe. Miejsce parkingowe przed domem.

DLA PRACOWNIKÓW
70. Pokoje: 3, 4-osobowe w domu w Krzeszowicach. Cena: 1800 PLN / m-c
z mediami, ogrzewaniem w okresie zimowym. Cena dotyczy 5 osób za miesiąc.
71. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
72. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN / m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
73.
74.
75.
76.

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

•
•
•

AKTUALNIE POSZUKUJEMY
DLA NASZYCH KLIENTÓW:
domu w Woli Filipowskiej ,
mieszkania do wynajęcia
w Krzeszowicach lub Zabierzowie,
domu w stanie surowym w Tenczynku
lub okolicy.

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

ZABIERZÓW

WYSTAWY MALARSTWA „RÓŻNE STANY ŚWIADOMOŚCI”

25 lutego o godzinie 17:30 w Galerii „Na Piętrze” zabierzowskiego Centrum Kultury odbędzie się otwarcie
wystawy malarstwa „Różne stany świadomości”. Autorem prac jest Aneta Machnik.

KRZESZOWICE
WYSTAWĘ „ZOFIA RYDET.
ZAPIS SOCJOLOGICZNY 1979-1990”

Od 2 lutego do 16 marca w naszej Galerii można oglądać wystawę „Zofia
Rydet. Zapis socjologiczny 1979-1990”. W zaaranżowanym przez twórców wystawy wnętrzu wiejskiej izby można zrobić niekonwencjonalne
selfie, pamiętając o wskazówkach znakomitej fotografki:
(…) masz siedzieć tak, żebyś sobie zdawał sprawę z tego,
że to jest doniosła chwila,
że jednak my robimy coś, co zostanie.
Mnie nie będzie, ciebie nie będzie, a Twoje zdjęcie zostanie.
23 lutego, o godz. 19.00, podczas drugiego w tym miesiącu spotkania
z cyklu Laboratorium Kultury - Monika Dudek, etnolog i dr Maria Godyń,
antropolog kultury będą rozmawiać o sytuacjach, osobach oraz otoczeniu
utrwalonym na zdjęciach przez Zofię Rydet.

Wójt Gminy serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z terenu naszej gminy do
aktywnego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych.
W pierwszym tygodniu ferii zajęcia będą organizowane przez placówki oświatowe z terenu
gminy oraz Świetlice „Nadzieja” Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia Dziennego. W drugim
tygodniu ferii zajęcia zorganizują Gminny Ośrodek Kultury, Powiatowa i Gminna Biblioteka
Publiczna oraz Świetlica „Nadzieja” Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego.

CHRZANÓW
„TAK BLISKO, ŻE DOTYKAM” – WYSTAWA MALARSTWA JANA BICZYSKO

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza na wernisaż
wystawy wybitnego malarza Jana Biczysko – “Tak blisko, że dotykam” Galeria
NA STYKU, ul. Broniewskiego 4

„ARTYŚCI KRZESZOWIC - DZIECIOM”, KONCERT CHARYTATYWNY

W niedzielę, 18 lutego, o godz. 16.00 „Artyści Krzeszowic  - dzieciom”, koncert charytatywny oraz aukcja
dzieł sztuki organizowana przez Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej
i Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

MIEJSKO-GMINNE ELIMINACJE 63. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Do końca lutego przyjmujemy zgłoszenia do miejsko-gminnych eliminacji 63. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego, który odbędzie się we wtorek 6 marca 2018, od godz. 10.00.
W tym roku organizatorzy chcą szczególnie uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości,
dlatego warto o tym pamiętać przy wyborze repertuaru.
Wszelkie informacje znajdą Państwo zawsze na stronie www.ckiskrzeszowice.pl, na naszym Fan Page’u
na portalu Facebook oraz pod numerem telefonu: 571 401 057.

TRZEBINIA

WYSTĘP KABARETU LEOPOLIS

KONCERT ZŁOŻONY Z UTWORÓW MARKA GRECHUTY

18 lutego 2018 roku o godz. 16:00 zapraszamy do klubu Stara Kotłownia na występ
kabaretu LEOPOLIS. Bilety w cenie 15 zł do
kupienia w Informacji MOKSiR.

10 marca 2018 godz. 17:00 Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza do
Domu Kultury „Sokół” na wyjątkowy koncert złożony z utworów Marka
Grechuty w wykonaniu aktorów krakowskich teatrów oraz artystów
Piwnicy pod Baranami -  „Szczęśliwe piosenki Marka Grechuty”. Dom
Kultury „Sokół”. Bilety 50 zł. Rezerwacje tel. 32 6110 621

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„PSZCZÓŁKA MAJA. MIODOWE IGRZYSKA” 2D DUBBING  PREMIERA

• 14.02 - 16.02 godz,. 10.00, 12.00(ferie) • 17.02 - 18.02 godz. 11.00, 13.00 •
reżyseria: Noel Cleary ;  czas: 85 min.;prod:  USA/Niemcy – b/o; gatunek: animacja/familijny
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)

„NOWE OBLICZE GREYA” PREMIERA

• 14.02 – 22.02 godz. 16.00, 18.10, 20.15 • 23.02 – 1.03 godz. 20.15 •
reżyseria: James Foley;  czas: 105 min.; prod: USA – 16 lat;gatunek : Melodramat
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„MAŁA WIELKA STOPA” 2D DUBBING (KINO FERIE)

• 19.02 – 20.02 godz. 10.00 • 21.02 – 23.02 godz. 12.00 •
reżyseria: Ben Stassen;  czas: 92 min; prod: Francja/Belgia – b/o; gatunek: animacja/komedia
Cena biletu: 7 zł.    

„GANG WIEWIÓRA 2” 2D DUBBING (KINO FERIE)

Będzie to podróż przez krainę złożoną z dźwięków i słów, przepełnioną
wrażliwością Marka Grechuty na drugiego człowieka. Każda piosenka to
inny krajobraz, inny widok, inna emocja. To koncert, który na stałe jest
grany w Teatrze Szczęście w Krakowie, a którego  premiera miała miejsce
podczas Grechuta Festival 2017.  Wystąpią m.in. Rafał Jędrzejczyk, Tadeusz
Kwinta, Maciej Półtorak, Katarzyna Chlebny, Beata Buszta, Urszula Makosz,
Aleksander Talkowski, Piotr Plewa, Prowadzenie Andrzej Talkowski.
Zespół muzyczny: Paweł Pierzchała (piano), Michał Półtorak (skrzypce),
Paweł Kuźmicz (bas), Jakub Gucik (wiolonczela), Beata Buszta (harfa),
Maciej Półtorak (perkusjonalia)

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„NOWE OBLICZE GREYA”

• 14.02  – 17:00, 19:15, 21:30 • 15.02  – 16:00, 18:15, 20:30 •
• 17.02, 18.02, 20.02, 21.02, 22.02  – 17:15, 19:45 • 24.02, 25.02, 27.02, 28.02, 01.03  – 20:00 •
czas trwania: 105 min, kryminał, USA, Cena biletów- 14 zł i 12 zł (napisy pl)

FERIE W KINIE: „LEGO NINJAGO.FILM.”

• 19.02 – 20.02 godz. 12.00 • 21.02 – 23.02 godz. 10.00 •
reżyseria: Cal Brunaker;  czas: 91 min; prod: USA/Kanada – b/o; gatunek: animacja/komedia
Cena biletu: 7 zł.

• 14.02, 16.02 –12:00 • 15.02 –10:00 • 18.02 –15:00 •
czas trwania: 105 min, anim., USA; Cena biletów- 6 zł (dubb pl)

„CUDOWNY CHŁOPAK”  DUBBING/NAPISY

• 14.02, 16.02 –10:00 • 15.02 –12:15 • 17.02 –15:00 •
czas trwania: 90 min, anim., USA; Cena biletów- 6 zł (dubb pl)

• 23.02 - 24.02 godz. 15.30  napisy • 25.02 – 01.03 godz. 15.30  dubbing •
reżyseria: Stephen Chbosky;  czas: 113 min.;prod. USA/Hongkong – 7 lat; gatunek: dramat/familijny/komedia
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)

„WSZYSTKIE PIENIĄDZE ŚWIATA”

23.02 - 01.03 godz. 17.45
reżyseria: Ridley Scott; czas: 132 min.; prod. USA – 15 lat; gatunek: thriller
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)

FERIE W KINIE: „MY LITTLE PONY”

FERIE W KINIE: „KUMPLE Z DŻUNGLI”

• 20.02, 22.02 –12:15 • 21.02, 23.02 –10:00, 15:00 • 18.02 –15:00 •
czas trwania: 90min.; Cena biletów- 6 zł (dubb pl)

FERIE W KINIE: „GANG WIEWIÓRA 2”

• 20.02, 22.02 –10:00, 15:00 • 21.02, 23.02 –12:15 • 25.02 –15:00 •
czas trwania: 90min. USA; Cena biletów- 6 zł (dubb pl)
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!         http://kino.tck.trzebinia.pl/
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KOMPRA

ZNALEZIONO KOTKĘ!

Znaleziono czarno-białą, średniej
wielkości, dorosłą kotkę. Jest oswojona, przemiła, łatwo nawiązuje kontakt
z człowiekiem. Kocica była bardzo
wygłodzona, ale nie wychudzona,
koczowała od 1,5 tygodnia w Tenczynku w okolicach ul. Na Skałki (okolice
działek), niestety nie miała chipa.

BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70

Ponad 22 lata doświadczenia

Poszukujemy właściciela
któremu mógł zaginać taki kot.
Tel kontaktowy 601 087 542.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

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

TORI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

Nadal cisza... a ona taka piękna, młoda (około 2 lata), przygotowana do adopcji, pozytywnie
nastawiona do ludzi i innych psów. Radosna, uwielbia ruch i zabawę. Tylko... to typ uciekinierki
i włóczykija. Szuka okazji, by czmychnąć poza teren przytuliska. Jest bardzo skoczna. Jeśli
trafi do domu, to z solidnym ogrodzeniem i odpowiedzialnym człowiekiem. Nie może również
zamieszkać z kotem. Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w okolicach Krakowa.
Może kochający, wymarzony dom sprawi, że ta piękna sunia nie będzie już myśleć o ucieczkach?
Kontakt: 783 553 197.

DOBOSZ
Błąkał się po jednej z podkrakowskich miejscowości. Chudy, z potężnym guzem jądra utrudniającym
chodzenie. Zdjęcia RTG nie wykazały przerzutów i Dobosz został wykastrowany. W tej chwili doszedł
psychicznie i fizycznie do siebie, więc rozpoczynamy poszukiwania nowego domu. Wiemy, że nie
będzie łatwo... To starszy już 8-9 letni pies z dużym bagażem doświadczeń. To bardzo miły, pokorny
i ufny piesek. Kocha ludzi pomimo, że wcześniej raczej nic dobrego z ich strony go nie spotkało. Czy
ma szansę, by Ktoś mu to wszystko jeszcze zdążył wynagrodzić? Czy znajdzie wymarzony domek,
na który tak czeka?
Kontakt: 783 553 197.

BREAK
P iękny, dostojny, bardzo energ ic zny, ł agodny i kontak tow y pies . Odważny
i ciekawy świata. Dogada się z suczką, ale z drugim samcem może być problem. Stosunku do kotów nie znamy. Do starszych dzieci bardzo przyjaźnie nastawiony. Break ma około 4 lata. Będzie wspaniałym, kochającym, wiernym towarzyszem dla całej rodziny.
Kontakt: 783 553 197.

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ PIESKOM 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 PSA.

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE PIESKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE
JAGUSIA I KRAKERS
Przedstawiamy parę nieodłącznych przyjaciół - młodziutkich, niewielkich psiaków (1-1,5 roku),
które trafiły do nas razem.  Jagusia i Krakersik to prawdopodobnie rodzeństwo. Są ze sobą zżyte,
wręcz nierozłączne. Każde z nich waży nie więcej niż 8-9 kg, większe nie będą.
Psiaki są przyjazne, choć troszkę nieśmiałe. Na pewno będą rewelacyjnym uzupełnieniem rodziny
i domu. Nikomu nie zrobią krzywdy, a wniosą wiele życia w swoim nowym domu.

GACUŚ
To niewielki (ok. 8 kg), spokojny, bardzo grzeczny psiak z przeszłością. Kilka lat temu trafił do
„domu” z jednego ze schronisk. Miał to być cudowny dom, ale życie dla Gacusia nie okazało się
szczęśliwe. Wkrótce po adopcji zaginął nowym właścicielom, nie szukali go.
Trafił do nas brudny, trochę zdezorientowany, ale na szczęście cały, jednak właściciele odmówili
odebrania pieska. Teraz szukamy dla niego PRAWDZIWEGO DOMU, rodziny, która naprawdę go
pokocha.
Gacuś ma ok. 8 lat, jest miłym, cichym i wdzięcznym psiakiem.

KOLLA
Piękny, młodziutki, ok. 1,5 roczny, psi chłopczyk, ze śliczną, czarną okrywą włosową. Jest nieduży
(około 12 kg) i bardzo miły. Trafił do nas dość mocno przerażony, ale ośmiela się coraz bardziej
w kontakcie z człowiekiem. Jeszcze trochę i całkiem przełamie się do ludzi, ale najlepiej byłoby,
aby Kolla już teraz miał swojego ukochanego pana. Piesek lubi głaskanie i przytulanie, uspakaja
się przy człowieku. Psiak może zamieszkać w domu z innym pieskiem.

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem do nowego domu na rozsądną
odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska
są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na
łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8.00 a 20.00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Tel: 793 993 779 (Smsów nie otrzymujemy)						
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice,
Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola
Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice,
Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów,
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności
publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław,
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze,
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń
lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma
są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być
powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?
Nasze atuty:
• Wykształcenie prawnicze właścicielki Biura, poparte wieloletnią praktyką
w zakresie stosowania prawa
• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań
marketingowych i reklamy
• Stałe poszerzanie wiedzy, m.in. poprzez udział w szkoleniach tematycznych
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej
• Kompletowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości
• Stała współpraca ze sprawdzonym i rzetelnym notariuszem
• Możliwość polecenia zaufanych specjalistów, m.in. geodety, architekta,
agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
• Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach gazety „Gwarek Małopolski”,
ukazującej się na obszarze pięciu gmin, a także wybranych ofert na łamach
„Gwarka Olkuskiego” i „Gwarka Zawierciańskiego”
• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach płatnych oraz bezpłatnych
branżowych portali internetowych
• Najczęściej działamy z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym
• Prócz wiedzy i doświadczenia kierujemy się ciepłym podejściem do Klienta
- od momentu podpisania umowy pośrednictwa do doprowadzenia do
pożądanej przez Klienta transakcji
• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” to dewiza, którą wprowadzamy w życie

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

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

KREDYT KONSOLIDACYJNY

POŁĄCZ SWOJE KREDYTY
W JEDNĄ, NISKĄ RATĘ

Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a
12 282 50 70, pn.–pt. 9.00–17.00

RRSO 7,55%

Krzeszowice, ul. K.Wyki 3
12 258 98 13, pn.–pt. 9.00–17.00

Korzystaj z nowej
aplikacji mobilnej

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,55%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 87 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 121 527,37 zł, oprocentowanie
zmienne: 5,9%, całkowity koszt kredytu: 34 527,37 zł (w tym prowizja: 5454,84 zł (5,9%), odsetki: 29 072,53 zł), 116 równych miesięcznych rat w wysokości 1047,66 zł. Kalkulacja została dokonana
na 3.01.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty Wygodna Konsolidacja mogą być konsolidowane wyłącznie zobowiązania spoza Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest
spłata minimum jednego zobowiązania na łączną kwotę nie mniejszą niż 5000 zł. Minimalny okres kredytowania wynosi 6 miesięcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej
Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

