MARZEC 2018
Nr 03/2018 (125)
ISSN 2392-2052
Wersja online gazety na:
www.gwarek-malopolski.pl
redakcja@gwarek-malopolski.pl
reklama@gwarek-malopolski.pl

tel. 696 595 118
796 351 499
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)

Pięknych, nastrojowych Świąt Wielkanocnych
wiary, nadziei, miłości, pogody w sercu i za oknami
naszym Czytelnikom, Klientom i Współpracownikom
życzy Redakcja

SALON MEBLOWY
OBSŁUGA KSIĘGOWA
JPK • KADRY • ZUS

DLA CZYTELNIKÓW GWARKA PIERWSZY MIESIĄC ZA 1 ZŁ

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

tel. 508 09 91 59

biuro@mnk.biz.pl

www.mnk.biz.pl

• narożniki
• meble
• materace • krzesła
• stoły
• łóżka
• dekoracje
• sofy
• wypoczynki
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra, ul. Krakowska 109

 504 855 100

pn. - pt. 10 00 - 18 00

sob 10 00 - 13 00

SPRZEDAŻ RATALNA

WESOŁEGO
ALLELUJA!

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

Skutery • Motocykle • Quady
Sprzedaż - Serwis od 1991

WYCINKA
DRZEW

Autoryzowany dealer:

Romet • Zipp • Junak 

530 781 146

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

Krzeszowice

!
RATY

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

Firma z Zabierzowa zatrudni

tel. 535-013-523
Firma z Zabierzowa zatrudni

osoby do pracy przy montażu
kontenerów biurowych

KIEROWCÓW C+E

Zakres obowiązków:
montaże, naprawa, serwis
zestawów kontenerowych.
Istnieje możliwość przyuczenia.

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

Kontakt: 795 588 223
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pian, tynki, farby, lakiery, artykuły elektryczne

Proﬁle, płyty gipsowe i OSB, kleje, fugi, zaprawy, gipsy, wełna, styro
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SFERA SUPER BOHATERA
W GALERII BRONOWICE
Już ponad rok działa innowacyjna Sfera Super
Bohatera w Galerii Bronowice. Pionierski projekt zakłada możliwość zapoznania się w jednym miejscu z ofertą oraz profilem różnych
organizacji pozarządowych. Na bezpłatnym
stoisku, przygotowanym na parterze centrum
handlowego, zaprezentowało się już 15 fundacji i stowarzyszeń.

ZAJĘCIA HOTELARZY W RADIU KRAKÓW
A może by tak zostać radiowcem? Takie przemyślenia pojawiły
się u naszych uczniów z kl III hotelarstwa po ostatnich warsztatach w Radio Kraków.
Wszyscy byliśmy zachwyceni
studiami emisyjnymi, newsroomem i nowoczesnym studiem nagraniowym- mówili po
powrocie. W tajniki zawodu
wprowadzał naszych uczniów
Pan Robert Konatowicz.
To były bardzo pouczające, a za
razem pełne emocji zajęcia! Za
co serdecznie redakcji i Panu
Robertowi dziękujemy!

Dziękujemy też za opiekę
i organizację wyjazdu mgr
Agnieszce Kopijce.
vv Relacja i zdjęcie:
ZSP Giebułtów

Sfera Super Bohatera działa
w Galerii Bronowice od października 2016 roku. To nowatorska inicjaty wa oddania
ogólnodostępnej przestrzeni
galerii handlowej w ręce organizacji pożytku publicznego.
Przez ponad rok pojawiło się
tu aż 15 fundacji i stowarzyszeń.
Każda z instytucji zaprezentowała mieszkańcom Krakowa,
jak funkcjonuje na co dzień
i w jaki sposób pomaga swoim podopiecznym. Co ważne,
lokalna społeczność dowiedziała
się również, jak może pomóc
poszczególnym fundacjom.
Sfera Super Bohatera jest pilota- Cieszymy się, że w to właśnie żowym projektem, wdrażanym
w naszym centrum handlowym przez Immochan, właściciela
powstało miejsce, które przy- Galerii Bronowice, w ramach
bliża mieszkańcom Krakowa polityki zrównoważonego rozdziałalność organizacji poza- woju. Nowoczesne, bezpłatne
rządowych. Zauważamy coraz miejsce z możliwością zaprewiększą świadomość lokalnej zentowania swojej działalności
społeczności w zakresie dzia- czeka na wszystkie organizałalności charytatywnej, a tak- cje, chętne na podzielenie się
że aktywne zaangażowanie się z otoczeniem swoją historią,
w działania poszczególnych doświadczeniami i planami.
fundacji i stowarzyszeń. - mówi
Aleksandra Rzońca, Dyrektor
Galerii Bronowice.

Regulamin oraz Kartę Zgłoszenia można znaleźć na: http://
galeriabronowice.pl/galeria/
sfera-super-bohatera

OWOCOWO, WYGODNIE I… ODWAŻNIE – MODOWE TRENDY NA WIOSNĘ
Trendy lansowane przez wielkie domy mody i topowych projektantów nie każdemu muszą przypaść do gustu. Ale nic nie stoi na
przeszkodzie, by zorientować się, co w „modowej trawie piszczy” i odrobinę się zainspirować. Zwłaszcza, jeśli mamy w planach
wiosenne odświeżenie garderoby.
Tej wiosny ma rządzić dżins. Ten klasyk właściwie nigdy nie wychodzi z mody, ale każdego
sezonu jego niektóre wersje okazują się być bardziej „na czasie” od innych. W tym roku wszystkie
fashionistki powinny zainwestować lub odkopać
w garderobie przede wszystkim granatowe kurtki
i koszule z denimu, które styliści radzą zestawiać
z równie granatowymi dżinsowymi spodniami.
Prosta sprawa!

Ten trend ma jeszcze jedną zaletę – dżinsowa „katana” może być idealnym dopełnieniem zwiewnej
tuniki w pastelowym kolorze lub sukienki w kwiaty.
A bez tych wiosna przecież nie może się obejść. Bo
trendy trendami, ale po długiej, mroźnej jesieni
i zimie aż się prosi wskoczyć w coś lekkiego.

Owocne zakupy
Po szaroburej jesieni i zimie nawet największe
ponuraki przychylniej spoglądają na owocowe
barwy. Dla tych, którzy nie wyobrażają sobie
wiosny bez chociaż odrobiny żywego koloru, mamy
dobrą wiadomość: w tym sezonie mają królować aż
dwa. Pierwszy to soczysty niczym świeże jagody
ultra violet, który został okrzyknięty kolorem roku.
Drugi to słoneczny niczym cytryna żółty. Ubrania
w tym kolorze były hitem wśród uczestników
paryskiego tygodnia mody.

– Oczywiście dozwolone są też wszelkie inne
kolory. W końcu nie każdemu pasują akurat te dwa
odcienie. Cały czas na topie są również wyraziste
wzory, a także ich łączenie. To co prawda wersja
Denimową kurtką dodamy zwiewnej stylizacji dla odważnych, bo w bluzce w kwiaty i pasiastej
„pazura” (dokładnie tak jak za pomocą rockowej, spódnicy na pewno będziecie się wyróżniać – mówi
skórzanej ramoneski) i będziemy wyglądać o wiele ekspertka marki KiK. A co, jeśli do tej pory nosiswobodniej. Poza tym wiosna to jednak nie lato, łyście się raczej w czerniach i szarościach albo
więc ochrona przed chłodem jest konieczna. Taka innych stonowanych kolorach? I na to jest sposób.
w granatowym kolorze będzie się świetnie kom– Jeśli wasza garderoba jest dość monochromatyczna
ponować z większością kolorów, ale z czerwienią
i chciałybyście wprowadzić do niej więcej koloru,
(np. bluzką z printem w maki) stworzy po prostu
najłatwiej będzie to zrobić wybierając się do sklezestaw idealny.
pu, w którym znajdziecie szeroki wybór odzieży
Z nerką na wierzchu
i dodatków. W KiK na pewno ich nie zabraknie, bo
Oprócz wszechobecnego dżinsu, jednym z naj- każdy z naszych sklepów to kilkaset m² wieszaków
popularniejszych trendów w tym sezonie już są i półek z ubraniami. Nie chodzi jednak o to, by
i z pewnością będą tzw. nerki, czyli małe torebki od razu się na coś decydować. Najpierw zbierzcie
na pasku nazywane również saszetkami. Trudno komplet ubrań w różnych kolorach i przykładajcie
o wygodniejszą i bardziej uniwersalną modę – je po kolei do twarzy. Przyjrzyjcie się, czy ładnie
sprawdzą się idealnie na zakupach, placu zabaw wydobywa odcień waszych włosów, oczu i zdroz dziećmi, a nawet podczas ćwiczeń na świeżym wy koloryt cery, czy przeciwnie – podpowiada
powietrzu. Czego chcieć więcej? Zwłaszcza, że specjalistka.
blogerki, instagramerki i gwiazdy noszą je do Nie trzeba być ekspertem, by to stwierdzić, ale
wszystkiego. Od dresów po sukienki, a nawet na pewno przyda się pomoc przyjaciółki, aparatu
eleganckie płaszcze. Pamiętajcie – to, że nie poja- fotograficznego (ten w telefonie też da radę) albo
wiacie się na pierwszych stronach gazet, nie znaczy, ekspedientki w sklepie. Bo skoro zainteresowały
że nie możecie eksperymentować z łączeniem was nowe trendy w modzie, to coś nam się wydaje,
różnych stylów. Jeśli chcecie zestawić sportową że i tak planujecie jakieś zakupy!
nerkę z różową bluzką z rękawami niczym motylki,
zróbcie to. Jest wiosna, a wiosną wolno więcej.

www.kik-textilien.com
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SAMOSPEŁNIAJĄCE SIĘ PRZEPOWIEDNIE

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

Aż trudno sobie to wyobrazić, że w naukowa psychologia posługuje się językiem,
w którym znajduje się miejsce na proroctwa i przepowiednie. Mechanizm samospełniającej się przepowiedni nie ma jednak nic wspólnego z magią ani przepowiadaniem przyszłości. To zjawisko, w którym spodziewając się określonych
konsekwencji nieświadomie oddziałujemy na swoje otoczenie w taki sposób, że
uzyskujemy rezultat, którego się spodziewamy, nawet jeśli się go obawiamy.
Niebieskoocy
Amerykańska nauczycielka, Jane
Elliot, przeprowadziła w 1968
roku w swojej klasie eksperyment,
który miał wytworzyć w dzieciach
postawy związane z brakiem zgody
na dyskryminacje. Zaproponowała
zabawę, w której dzieci podzieliły się
na dwie grupy – tych, którzy mają
oczy niebieskie i brązowe. Poinformowała dzieci, że niebieskoocy są
grupę lepszą, bardziej inteligentną,
czystszą, nie bojąc się wskazywać
buntu brązowookich wobec tej
sytuacji jako przykładu, że zachowują się gorzej. Dzieci o ciemnych
oczach musiały przez kilka godzin
nosić specjalny kołnierz, nie mogły
korzystać z placu zabaw, były też
ograniczane na inne sposoby. Co
ciekawe, już po kilku godzinach
trwania eksperymentu dzieci w grupie dyskryminowanej popełniały
błędy w zadaniach, które do tej pory
były dla nich łatwe. Pojawiły się też
z ich strony akty agresji. Po zakończeniu eksperymentu Jane Elliot
utrzymywała kontakt ze swoimi
uczniami, z większością przez
wiele lat. Kilkadziesiąt lat później

dalej słyszała od nich, że ten jeden
dzień odmienił ich spojrzenie na
grupy społeczne, które są w jakiś
sposób dyskryminowane. Niektórzy
jej uczniowie przez wiele lat nosili
kołnierz w kieszeni, aby stale pamiętać jak trudne i silne doświadczenie
było to dla nich. By pamiętać o tym,
żeby nie dyskryminować innych.

Wychowanie

Często podkreśla się, że stawianie
wymagań dzieciom pokazuje im, że
opiekunowie wierzą w to, że dzieci
są w stanie je spełniać. Że podnoszenie poprzeczki na tyle, żeby
nadal niełatwo było ją przeskoczyć,
ale by było to osiągalne, stymuluje
rozwój. Warto jednak skupić się
Pigmalion
nie tylko na tym jakie wymagania
Efektem Pigmaliona nazywa się stawiać dziecku, ale na tym jak te
sytuację, w której ktoś spełnia wymaganie jest komunikowane. To
nasze oczekiwania dlatego, że to samo oczekiwanie może wywołać
oczekiwanie zostało wytworzone efekt Pigmaliona lub zjawisko, które
i skierowane w jego stronę. Nawią- wystąpiło w eksperymencie Jane
zuje do starożytnej mitologii greckiej, Elliot. Dużo ważniejsze od tego czew której cypryjski król – Pigmalion go wymagamy od dzieci jest to, czy
– zakochawszy się w rzeźbie kobiety za tymi wymaganiami stoi autenuprosił Afrodytę, aby ją dla niego tyczna wiara w to, że dziecko poradzi
ożywiła. Efekt Pigmaliona można sobie, ale też, że wyzwanie jakie
wyjaśnić przywołując bardzo prosty przed nim stoi jest dla niego dobre.
przykład – jeśli dowiaduję się od Głębokie przekonania wychowawkogoś, że inna osoba mnie lubi mogę ców mają moc sprawczą dlatego, że
podchodzić do niej bardziej przyjaź- są wyczuwane – w najdrobniejszych
nie, z zaciekawieniem, zostawiając sygnałach: tonie głosu, spójności
pewien kredyt zaufania, co może przekazu niewerbalnego i słownego,
zaowocować tym, że ktoś faktycznie konsekwencji (nie takiej, na którą
zapała sympatią mimo, że wcześniej się umawiamy, tylko tej na której
mógł być zupełnie neutralny, czy autentycznie nam zależy).
wręcz nieufny.

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

ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice
tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com
www.psychologkrzeszowice.pl
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Remigiusz Mróz : Oskarżenie
„Oskarżenie” to szósty już tom najbardziej
znanej i bodaj najbardziej popularnej serii powieściowej złotego dziecka polskiej literatury
kryminalnej, Remigiusza Mroza. Po raz kolejny
czytelnik może obserwować poczynania przebojowej, bezkompromisowej adwokat, Joanny
Chyłki, oraz jej byłego aplikanta, Kordiana Oryńskiego. I tym razem muszą oni stawić czoło nie
tylko trudom sądowej batalii, ale także swojemu
dość burzliwemu życiu osobistemu…

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

Tel. 696 148 291
DO SPRZEDANIA
piękna DZIAŁKA BUDOWLANA
o pow. 9 a w JERZMANOWICACH.
Działka ma regularny kształt;
wydane WZ.
Cena: 79 tys. PLN

tel. 796 351 499

Camilla Lackberg : Czarownica t. 10
Zaginięcie czteroletniej Linnei z gospodarstwa
koło Fjällbacki przypomina tragiczne wydarzenie
sprzed trzydziestu lat. Z tego samego miejsca
zginęła wtedy mała dziewczynka, której ciało
zostało wkrótce znalezione w pobliskim leśnym
jeziorku. Do morderstwa przyznały się dwie trzynastolatki, potem to odwołały, jednak sąd uznał
je za winne, chociaż jako nieletnie nie trafiły do
więzienia…

Małgorzata Łatka : Matnia
Makabryczne odkrycie nad Wisłą mobilizuje całą
krakowską policję i elektryzuje opinię publiczną.
Zmasakrowane ciało uniemożliwia identyfikację.
Komisarz Jakub Zagórski i jego partner jeszcze
nie wiedzą, że to będzie jedna z trudniejszych
spraw w ich karierze. Czy sięgną po nietypowe
rozwiązanie i poproszą o pomoc specjalistkę od
mowy ciała – Lenę Zamojską...

Agnieszka Krawczyk : Magiczny wieczór
Świąteczna kontynuacja bestsellerowej serii
„Czary Codzienności”. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W małym miasteczku, Zmysłowie, trwają gorączkowe przygotowania. Prócz tradycyjnej świątecznej krzątaniny,
Daniela, jedna z trzech sióstr Niemirskich, przygotowuje się do ślubu. Czy można sobie wyobrazić
piękniejszą scenerię dla tej wyjątkowej chwili?

Sylwia Winnik : Dziewczęta z Auschwitz.
Głosy ocalonych kobiet
Są to przejmujące wspomnienia kobiet, które
przeżyły piekło niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Autorka rozmawiała z każdą z bohaterek
i spisała ich przeżycia z perspektywy siedemdziesięciu kilku lat.

Wojciech Sumliński : Ksiądz. Historia
zawierzenia silniejszego niż nienawiść i
śmierć
Niezwykła historia księdza Stanisława Małkowskiego, który marzył o pokoju, ale stał się symbolem
walki, to napisany przez życie thriller pokazujący,
że niewiele na tym świecie dzieje się tak, jak przewidujemy. To zapis nieprawdopodobnie prawdziwych
wydarzeń odkrywających odpowiedzi na pytania
dotąd bez odpowiedzi, odsłaniających szereg tajemnic III RP. To historia inspirująca i niepokojąca...

Marcin Szczygielski : Klątwa dziewiątych
urodzin.
I choć to już trzecia część przygód Mai, autor
wciąż zaskakuje świeżością pomysłów, lekkością
pióra i poczuciem humoru. Konsekwentnie kreśli
charaktery bohaterów, wymyśla coraz to nowe,
niekiedy balansujące na granicy absurdu historie,
porywając młodych czytelników w wir zwariowanych zdarzeń.

Waldemar Cichoń : Cukierku, ty łobuzie
Czy mały pręgowany kotek może wywrócić czyjeś
życie do góry nogami? Tak, jeśli tym kotem jest
Cukierek! Nie dajcie się zwieść imieniu. To słodkie
futrzane utrapienie ceni sobie swobodę i dobrą
zabawę. A od kiedy stał się równoprawnym członkiem rodziny Marcela, na światło dzienne wyszły
jego kolejne kocie talenty! Jakie? Najlepiej, jak Cukierek sam Wam o wszystkim opowie…

WARTO PRZECZYTAĆ
Ewa i Paweł Piątek
„PASIEKA DREDZIARZA”

To nie jest książka o życiu pszczół ani poradnik
pszczelarza. A jednak dowiecie się z niej, jak
złapać rójkę, kiedy jest odpowiedni moment
na pierwsze miodobranie i czy można częstować pszczoły ciastem.„Pasieka Dredziarza” to
miejsce na ziemi, w którym hygge zaistniało w
praktyce.
Ta książka to opowieść o realizowaniu marzeń. O życiu w rytmie afrykańskich bębnów i
realizowanej każdego dnia filozofii slow life, o
ekomacierzyństwie, o rodzinie, wreszcie o miłości do przyrody i do świata, którego trzeba być
częścią, a nie pępkiem.

To opowieść ludzi, którzy wybrali wieś zamiast miasta. Jak wszyscy przeżywają swoje wzloty i potknięcia, mierzą się z konsekwencjami życiowych
decyzji. Ale jak mało kto mogą Wam sporo opowiedzieć o pracowitych
pszczołach – fascynującym przykładzie doskonale zorganizowanej społeczności i zarazem niezastąpionych producentach „jadalnego złota”.
Kto ma pszczoły, ten ma miód, ale ma też przyjaciół i ciekawe życie. A życie z
pasją jest pełniejsze i dłuższe. O tym jest ta książka! Czyta się ją jednym tchem,
nabiera się sympatii do jej autorów, a potem chce się żyć, ale... jak najdalej od
miasta. W spokoju, ciszy, słuchając pracowitych
owadów i śpiewu ptaków. Gorąco polecam!
- Dr Andrzej G. Kruszewicz

Marta Radomska
„SPRINTEM DO MARZEŃ”

Co zrobisz, gdy atrakcyjna sąsiadka zacznie
flirtować z Twoim narzeczonym?

Ola szykuje się do startu w maratonie, jednak
błogi odpoczynek po treningach zakłóca jej niekończący się remont w mieszkaniu piętro wyżej.
Właśnie wprowadziła się do niego długonoga
biegaczka, która nigdy nie miewa zadyszki, a w
biegach długodystansowych jest równie dobra
jak w podrywaniu nowych sąsiadów.

Ola i jej przyjaciółka Beatka patrzą na blondynkę
z coraz większą irytacją, bo ich mężczyźni zupełnie tracą dla niej głowę. Gdy w trakcie spaceru pies-bies znajduje w bocznej alejce parku jej zwłoki, policja planuje
przesłuchać wszystkich sąsiadów. Zwłaszcza tych, którzy akurat zapodziali gdzieś kuchenny nóż…
Po debiutanckim „Maratonie do szczęścia” Marta Radomska nie zwalnia tempa. „Sprintem do marzeń” to pełna humoru powieść, a po jej lekturze padniesz ze śmiechu!

GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNEJ PIOSENKI ANGIELSKO – NIEMIECKIEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W TENCZYNKU
26 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Tenczynku odbył się Gminny Konkurs Piosenki Angielsko
– Niemieckiej o tematyce świątecznej, pod patronatem honorowym Burmistrza Gminy Krzeszowice oraz
Komisji Edukacji. Tym razem uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania kolęd oraz świątecznych przebojów, zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim.
W rywalizacji wzięło udział
12 solistów oraz 5 zespołów
z 7 szkół naszej gminy. Artyści
występowali w dwóch kategoriach wiekowych– klas IV-VII
szkoły podstawowej oraz II i III
gimnazjum.

Występy oceniało profesjonalne
Jury, złożone z nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego
oraz muzyki. Jury brało pod
uwagę poprawność językową,
wyraz muzyczny, a także ogólne
wrażenie artystyczne.
Po burzliwych obradach Jury
wyłoniło następujących Laureatów:
KLASY IV – VII
SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

• I MIEJSCE – Aleksandra
Chochół, SP nr 2 w Krzeszowicach, utwór: „Mary,
did you know?”

• II MIEJSCE – Julia
Kowalczyk, ZPO w Woli
Filipowskiej, utwór: „Rocking around the Christmas
Tree”
• III MIEJSCE – Gabriela
Chechelska, SP w Tenczynku, utwór: „White
Christmas”

• WYRÓŻNIENIA:
- Ewa Kuczara, SP nr 2
w Krzeszowicach, utwór:
„Mary, did you know?”
- Idzi Lagendijk, SP
w Nawojowej Górze,
utwór: „White Christmas”

GIMNAZJUM:

• I MIEJSCE – Nataniel
Szczepanek, SP w Tenczynku, utwór: „Let it
snow”

• II MIEJSCE – Karolina
Kramarz, SP w Nowej
Górze, utwór: „Santa, tell
me”
• III MIEJSCE – Bartosz
Czapla, SP w Tenczynku,
utwór: „Everyday is Christmas”
• WYRÓŻNIENIA:
- Julia Sojka, SP nr 1
w Krzeszowicach, utwór:
„Letzte Weihnacht”
- Magdalena Mazur,
Julia Piechowicz, SP nr 1
w Krzeszowicach, utwór:
„Silent night”

Na uczestników konkursu
czekał poczęstunek, dyplomy
oraz nagrody, które ufundował
Burmistrz Gminy Krzeszowice.
Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wykonań.
Ich osiągnięcia to wyraz ogromnego wysiłku i zaangażowania,
nie tylko ze strony samych
uczestników, ale również ich
opiekunów, którym należą się
podziękowania. Konkurs był
wspaniałą okazją do zapre-

zentowania młodych talentów
wokalno-językowych, popularyzacji kultury angielskiej
i niemieckiej, a także integracji
uczniów ze szkół naszej gminy.

Na zakończenie konkursu
czekała na uczestników miła
niespodzianka od wszystkich
nauczycieli zasiadających w Jury,
którzy zaśpiewali utwór pt.
„Merry Christmas, everyone.”
vv Joanna Żak
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DLACZEGO KOBIETY WYBIERAJĄ MAKIJAŻ LONG TIME LINER?
Marka Long Time Liner powstała w Niemczech w 1992 roku. Makijaż permanentny przeprowadzony
standardami Long Tim Liner wygląda bardzo subtelnie i naturalnie. W ten sposób wykonany
makijaż permanentny, uważany jest za najbezpieczniejszą metodę na świecie.

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

Kolorowych, radosnych
Świąt Wielkanocnych!
www.instytutelf.pl

URZĄDZENIE
Aparat Conture Liner Duo to efekt 20-letniej
pracy specjalistów. Zaprojektowany i wyprodukowany w Niemczech. Od początku istnienia
marki jest modyfikowany i udoskonalany. Obecnie jest to najwyższej jakości sprzęt do makijażu
permanentnego. Komponenty zastosowane w
urządzeniu są produkowane z chirurgicznej stali
nierdzewnej. Aparat jest niezwykle cichy i precyzyjny.
Zapewnia bezpieczną pracę i pozwala na wykonanie
perfekcyjnego makijażu.
IGŁY
W metodzie Long Time Liner pracuje się za pomocą tylko
jednej igły, dzięki czemu wykonany makijaż jest doskonały,
linia jest bardzo cienka i ostra, a ostateczny efekt jest
perfekcyjny! Opatentowany silnik z magnesami zapewnia
bardzo dokładne prowadzenie igły, co z kolei umożliwia
nakładanie barwników w sposób przyjazny dla skóry.
BARWNIKI
Obecnie pigmenty marki Long Time Liner to efekt wieloletniej
pracy najlepszych biotechnologów. Produkowane są w
sterylnych warunkach, w siedzibie firmy w Monachium.
Są bezpieczne dla zdrowia i spełniają międzynarodowe
wymogi określone dla produktów medycznych. Pigmenty
są pochodzenia mineralnego, nie zawierają metali ciężkich
ani gliceryny. Są sterylne i antybakteryjne. Klient(ka) nie ma
obawy powikłań w postaci różnego rodzaju podrażnień czy
uczuleń.
NAGRODY
Long Time Liner od początku istnienia zdobywa najwyższe
nagrody w kategorii: makijażu permanentnego oraz zabiegów
i produktów upiększających. Uznaje się go obecnie za najbardziej precyzyjny i bezpieczny na świecie. Makijaż permanentny
wykonany tą metodą wygląda bardzo subtelnie i naturalnie.
Barwnik wprowadzany jest tylko do trzeciej warstwy naskórka,
dzięki czemu ból jest mało odczuwalny, opuchnięcia tuż po zabiegu są niewielkie, a efekt końcowy jest bardzo zadowalający.

Makijażem permanentnym
można podkreślić kontur oczu
poprzez kreskę na górnej i dolnej
powiece, można nadać piękny
kształt brwiom, a także idealnie obrysować i wypełnić kolorem
usta. Efekt końcowy jednak w bardzo dużym stopniu zależy od
umiejętności osoby wykonującej go. Najwyższym możliwym
do zdobycia stopniem pigmentacji metodą Long Time Liner
jest zdobycie tytułu Elite Linergist. Jedną z niewielu osób w
Polsce, które posiadają obecnie tak wysoki tytuł jest Pani
Elżbieta Godyń. W Instytucie Urody Elf w Krzeszowicach
oferuje profesjonalne zabiegi makijażu permanentnego oczu,
ust i brwi.

NA NARTACH PO UŚMIECH

Kochani! Cały czas przeżywamy jeszcze sobotnie zawody z 3 marca 2018 „Na nartach po Uśmiech” w Sieprawiu. Był to wspaniały finał, na
koniec którego wszystkich uczestników udekorowały Jagna Marczułajtis-Walczak i Magda Steczkowska. Zebraliśmy 13 712,98 zł, uczestniczyło 60 zawodników w kategoriach wiekowych 2006-200, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013. Każde z dzieci otrzymało pakiet startowy,
a zebrane pieniądze przekazane zostaną na pomoc podopiecznym hospicjum.
ALMA SPEI Hospicjum dla Dzieci - www.almaspei.pl
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SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Maciej Kulczycki

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

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

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!

INAUGURACYJNE OTWARCIE FOTO-SZUFLADY

ZIMOWISKA HUFCA ZHP KRZESZOWICE

W ramach realizowanego projektu „Foto-szuflady czyli młodzi badacze na tropie
historii lokalnej i rodzinnej” dofinansowanego przez Fundację BGK w programie „Na
dobry początek!” uroczyście otworzyliśmy foto-szufladę, czyli komodę z wieloma
szufladami, która będzie służyła do przechowywania spisanych wspomnień, starych
zdjęć lub kopii pozyskanych na etapie realizowanego projektu, jak również tych, które
zgromadzone zostaną w późniejszym czasie.

Co roku, gdy nadchodzi upragniona zimowa przerwa od nauki, krzeszowiccy harcerze organizują wyjazdy – zimowiska, którymi rozpoczynają ferie przy dobrej zabawie
i harcerskim duchu. Poniżej możecie przeczytać, jak spędziły ten czas dwa środowiska
działające w naszym hufcu.

Na tej ważnej dla nas uroczystości gościliśmy Wójta Gminy
Wielka Wieś Tadeusza Wójtowicza, który przeciął wstęgę
i odsłonił zaprojektowaną przez
uczniów foto-szufladę. Swoją
obecnością zaszczycili nas również Radny Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj – były uczeń
tej szkoły, Przewodniczący
Rady Gminy Wielka Wieś
Zbigniew Mazela wraz z Radnym Bębła Edwardem Zamojskim, zastępca wójta Krzysztof
Wołos, Pani Krystyna Hrabia
– Kierownik Referatu Zarządzania Oświatą, Dyrektor
GOKiS Magdalena Szymańska, absolwenci szkoły w Bęble
Pan Stanisław Tomczyk, Pan
Mieczysław Nowakowski – syn
Bartłomieja, Pan Mieczysław
Nowakowski (lokalny działacz, który przekazał wiele
cennych dokumentów, zdjęć
i spisanych wspomnień), Pan
Adam Kowalik oraz Krystyna
Kozyra, która reprezentowała
emerytowanych nauczycieli. Na
uroczystość otwarcia przybyli
również przedstawiciele Rady
Rodziców w Bęble.

sione przez byłych uczniów.
Do foto-szuflady zostały również przekazane Akta Komisji
Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego; Spisy ludności województwa krakowskiego z lat
1790-1791: II. Parafie powiatu
krakowskiego - Parafia Biały
Kościół pozyskane przez genealogów z Your Roots in Poland.
W trakcie spotkania wspominano warunki jakie panowały
w salach lekcyjnych, historię
i rozbudowę obecnego budynku szkoły na przestrzeni lat,
funkcjonowanie szkoły w czasie II wojny światowej i nie
tylko, zimę stulecia w latach
60 i funkcjonowanie w tym
Tuż po uroczystym otwar- czasie kina w klubokawiarni,
ciu foto-szuflady przekazano która mieściła się w budynku
do niej świadectwa z 1942 r., szkoły, wspomniano dawnych
spisane wspomnienia związa- nauczycieli i dyrektorów szkone z funkcjonowaniem szkoły ły. Tych tematów związanych
w latach przed i powojennych, z dawnym życiem mieszkaństare zdjęcia zgromadzone ców i szkoły jest tak wiele, że
przez szkołę oraz te przynie- postanowiono, aby wszystkie
wspomnienia nagrać w nieda-

lekiej przyszłości i udostępnić
w foto-szufladzie.
Foto-szuflada znajduje się na
korytarzu w szkole w Bęble
i nadal można ją zapełniać różnymi materiałami, zdjęciami
i wspomnieniami. Jeżeli dysponują Państwo takimi dokumentami prosimy o kontakt
z biblioteką lub szkołą. Przekazane materiały będą stanowiły doskonałe źródło historyczne i lokalne dla uczniów
szkoły oraz wszystkich, którzy
zapragną zapoznać się z bogatą
historią lokalną Bębła.

W imieniu swoim i Pani dyrektor szkoły w Bęble Lucyny
Kurek serdecznie dziękujemy
za przybycie i uświetnienie tej
ważnej uroczystości, która jest
także jednym z wielu działań
związanych z jubileuszem
100-lecia Szkoły Podstawowej
w Bęble im. św. Jana Pawła II
przypadającym w 2018 r.
vv Tekst: Joanna Patej,
foto: Aleksandra Socha

Zimowisko 13. Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych
„Czarna Trzynastka” w tym
roku przebiegło pod znakiem
Braterstwa. To szczególnie
chwytliwe hasło biorąc pod
uwagę, że to był nasz pierwszy wspólny wyjazd z Próbną
Drużyną Harcerską „Eureka”
z Alwerni. Ta niesamowicie
sympatyczna i wesoła drużyna zorganizowała świetną grę,
która pokazała nam dosłownie całą Porębę Żegoty, gdzie
odbywało się zimowisko. Temat
Braterstwa był na zimowisku
tak ważny, ponieważ celebrowaliśmy nasze harcerskie święto - Dzień Myśli Braterskiej.
Trochę wcześniej niż zwykle,
ponieważ normalnie jest to

22 lutego, ale za to jak intensywnie! Po wszystkim pełni
radości, zmęczeni i z nowymi przyjaciółmi wróciliśmy

do Tenczynka, aby rozpocząć
ferie, już indywidualnie, ale
pamiętając o sobie nawzajem,
po bratersku.

Tegoroczne zimowisko 4.
Szczepu Harcerskiego „Żywioły” odbyło się w cieniu kopca
Kraka - w krakowskim Podgórzu. Piątek rozpoczęliśmy
wspólnym kominkiem, jednak
cała sobota stała pod znakiem
pracy w drużynach i gromadach. Nasi najmłodsi uczestnicy
mogli wykazać się artystycznie, zdoby wając sprawność
„Reżyser f ilmów animowanych”. Harcerze z 10. Drużyny Harcerskiej, 12. Drużyny
Harcerskiej i Zastępu „Wola
Ziemi” doskonalili swoją wiedzę harcerską i umiejętności

z zakresu samarytanki, a 22.
Drużyna Harcerska swój program oparła o historię II Wojny
Światowej. 32. Drużyny Starszoharcerska i 37. Drużyna
Wędrownicza skupiły się na

rozwoju duchowym i intelektualnym. Zimowisko było dla nas
czasem rozwoju, dobrej zabawy
i zawiązywania trwałych więzi.

vv pwd. Wojciech Dąbek

vv pwd. Antonina Guzik
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KOBIETA W REGIONIE – WYWIAD Z MONIKĄ DUDEK
Monika Dudek – etnolog, regionalistka, animatorka kultury, pieśniarka, choreoterpaeutka, kwalifikowana instruktorka
tańca, prezeska Fundacji Kobieta w Regionie, radna Rady Miejskiej w Krzeszowicach i przewodnicząca Komisji Kultury
Sportu, Turystyki i Promocji. Prywatnie mama Mileny i Antka, mieszkanka Tenczynka.
• Krzeszowickie „Laboratorium
Kultury” z 9 marca, w związku
z Dniem Kobiet poświęcone
zostało paniom tańczącym
pod Twoim okiem tańce świata
w Zespole Tańców Świata „Zdrojanie”, działającym przy Centrum
Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Panie oraz stanowiący mniejszość
w zespole panowie mówili, że
taniec daje im możliwość oderwania się od rzeczywistości,
zrelaksowania, zrobienia czegoś wyłącznie dla siebie… Jest
wielkim hobby, pasją…

Dla mnie to w ogóle sposób na przetrwanie w tym świecie. Mnogość
spraw, obowiązków zawodowych,
społecznych i rodzinnych wpędza nas
w męczący kierat codzienności, który
z rzadka udaje się zahamować. Nawet
ci, którzy „tylko” pracują i wychowują
dzieci są zajęci od rana do nocy, a ja
– oprócz pracy w Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach - jeszcze pełnię funkcję radnej (komisje,
sesje, posiedzenia, dyżury), prowadzę z sukcesem Fundację Kobieta
w Regionie (pozyskiwanie środków,
organizacja imprez, Ośrodek Integracji Seniorów i Młodzieży), zespół
taneczny osób dorosłych i występuję
z Kapelą Dudek Lewicki, którą wraz
z kolegami tworzę od 2011 roku.
Taniec, a tuż po nim śpiew, to te
momenty dnia, tygodnia, mojego
życia, które stawiają mnie na nogi, bo
przypominają, kim naprawdę jestem.
To czas relaksu i uwolnienia energii,
ale również pogłębionego kontaktu
ze sobą, ze swoim ciałem i wnętrzem.
To moja duchowość, religia, święto.
Zresztą w wielu wspólnotach religijnych tańczono i śpiewano, do dziś
tak jest. A nasza polska religijność
jest posępna i restrykcyjna.
• Niestety zazwyczaj często taka
forma spędzania czasu wywołuje
komentarze „życzliwych” typu
„a po co ci to”, „to nie jest poważne” itp. Czy uważasz, że kobiety
potrafią wspierać się nawzajem
i zarażać dobrą energią, czy też
raczej zauważasz tendencje do
wzajemnego deprymowania się,
niezdrowej rywalizacji? I nie mam
tu na myśli wyłącznie tańca…

Jest tak, i tak. Kobiety dużo mnie
nauczyły, były moimi mentorkami
i opiekunkami duchowymi. Od wielu
lat pracuję z kobietami, prowadziłam
z nimi i dla nich warsztaty rozwoju
osobistego, spotkania w tanecznym
kręgu. Ale jednocześnie chyba od
nikogo nie doświadczyłam tak wiele
bezinteresownej zawiści, jak właśnie
od kobiet. Po latach stwierdzam, że to
najczęściej zazdrość przez nas przemawia i to też bardzo polskie cechy.
Bardzo często dostaję wsparcie od
starszych kobiet, one są mądrzejsze
z racji przeżytych lat i doświadczenia. Młodsze chętniej się podpisują
pod czyimś sukcesem lub pomysłem i lubią tworzyć spiski i plotki.
A ja wam mówię kobietki – zamiast
zazdrościć i zrzędzić bierzcie się do
roboty! Kiedy włoży się w coś wysiłek
przychodzi zrozumienie dla innych.
• Tańce w kręgu, które prowadziłaś,
a w których miałam przyjemność
kilkakrotnie uczestniczyć, nawiązywały do zakorzenionej w każdej
z nas, choć często chyba nie do
końca uświadamianej, potrzeby
„pobycia” ze sobą w kobiecym
gronie, w taki naturalny sposób,
z radością, spontanicznością…

Czytałaś “Czerwony namiot”? To
książka o wspierającej sile kobiet,
o spędzaniu przez nie wspólnie czasu, celebrowaniu uroczystości i ważnych momentów w życiu kobiety,
takich jak pierwsza miesiączka czy
poród. Potrzebujemy wspierających
i doświadczonych kobiet, przewodniczek po życiu, często właśnie kobiet
starszych, które wprowadzały dawniej te młodsze w dorosły świat.
I ja tęsknię do prawdziwej kobiecej
wspólnoty. Stąd chyba między innymi pomysł na organizację Spotkań
Torebkowych w Tenczynku, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
Podczas tych spotkań rozmawiamy.
A co do tańca… te tańczone w kręgu,
często zaczerpnięte z innych kultur,
pozwalają na radowanie się tańcem w ciężkich czasach, w których
mężczyźni nie tańczą lub rzadko lub

DO SPRZEDANIA
duży dom w Krzeszowicach (Ćmany) ok. 380 m kw
składający się z: trzech niezależnych mieszkań,
garażu, pomieszczeń gospodarczych plus osobny budynek
składający się z dwóch mieszkań po 24 m kw na działce ok. 6,5 a.
Cena łączna: 510 tys. PLN
INWESTYCJA POD WYNAJEM MIESZKAŃ,
DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNĄ, BIURA ITP.

tel. 696 595 118

tylko na weselu ;) W naszej kulturze
ludowej tańczono głównie w parach,
poza pewnymi obrzędowymi tańcami kobiet. Jeszcze 30 lat temu na
dyskotekach wielu chłopaków umiało zatańczyć “dwa na jeden”. Czasem
zdarzy mi się zatańczyć z kimś polkę
lub walczyka. Ale teraz o to coraz
trudniej. A w demokratycznym kręgu, gdzie trzymamy się wszyscy za
ręce, czerpiemy z możliwości danego
tańca, jego prostych kroków i tego,
że można się wytańczyć, nie mając
na podorędziu partnera ;)
• Taniec może być także formą
terapii…

Absolutnie jest! I to terapii mniej
lub bardziej uświadomionej. Przez
kilka lat kształciłam się na różnorakich kursach i szkoleniach z zakresu
choreoterapii, między innymi w Polskim Stowarzyszeniu Choreoterapii.
Czasem niewielki ruch, jakikolwiek
ruch niekontrolowany, na który sobie
pozwolimy, może silnie zadziałać na
naszą psychikę, rozbudzić emocje
czy rozpuścić blokady. Zdarzyło mi
się, że podczas zajęć prowadzonych
dla starszych dzieci, ich opiekun
podczas spontanicznej rozgrzewki
otwierającej spotkanie doznał tak
silnych emocji, łez, że wyszedł z zajęć
i wrócił po ich zakończeniu. Oto siła
tańca. Ale ta siła ujawnia się gdy na
nią pozwolimy, gdy się otworzymy,
gdy posłuchamy swojego udręczonego, wykorzystywanego przez nas
ciała. Oczywiście, trzeba wsłuchać
się w to, co nasze ciało do nas mówi.
Choreoterapia to cudowne metoda
pracy, wymagająca jednak dużego
doświadczenia, w tym własnej pracy
z ciałem i pokory wobec innych. Ale
nawet podczas naszych cotygodniowych prób w Zdrojanach, podczas
dwóch godzin można się zrelaksować, wytańczyć, poczuć się częścią
wspólnoty :) Wszystkim polecam
indywidualną praktykę w domu. Jest
ci wesoło - tańcz! Czujesz się smutna,
zła - włącz muzykę jaka przychodzi
Ci do głowy i tańcz! Wytańcz smutki! Ciało podsunie ci odpowiedź.
• Taniec to bardzo istotny, ale
przecież nie jedyny ważny aspekt
Twojego życia. Są dzieci, partner,
rodzina, przyjaciele, śpiew, dokumentowanie tekstów ludowych
pieśni, praca zawodowa w dziale
imprez i promocji, działalność
samorządowa, aktywowanie
działań lokalnej społeczności w ramach fundacji Kobieta
w Regionie, jak m. in. z ogromnym
rozmachem organizowane od
kilku już lat tenczyńskie Wianki
(Noc Świętojańska w Tenczynku), konkurs bukietów na Święto
Matki Boskiej Zielnej, Noc sów. Są
jeszcze działania nakierowane na
seniorów i ich integrację z młodzieżą… I tak mogłabym jeszcze
długo wymieniać… W jaki sposób
godzisz to wszystko?

Często ktoś, kto patrzy na moje
biurko albo zajrzy do torby (jednej
z wielu) sądzi, że żyję w chaosie.
Papiery, stosy notatek, wydrukowanych artykułów, książek, zbiorów
pieśni, żółte karteczki przyklejone
na biurku, a każda z nich to sprawa
do zrobienia… Tyle tego jest i jak to
godzę? Robię po kolei! Nawet tak
sobie myślałam, że gdybym miała
ponownie kandydować do Rady
Miejskiej to moje hasło wyborcze
powinno brzmieć “Robota, nie gadanie!” Choć gadać też bardzo lubię :)
Wbrew pozorom które stwarzam,
jestem doskonale zorganizowana:
kalendarz w komórce, dwa w kuchni
(każdy członek rodziny ma swoją

rubrykę i zaplanowane wydarzenia),
jeden na biurku. Ktoś powie, że to
o trzy za dużo… ale mnie pomaga.
Żeby dużo i efektywnie robić trzeba
ogarniać kilka rzeczy jednocześnie,
a to kobiety potrafią. Trzeba ustalać
priorytety, ja np. nigdy nie miałam
hopla w temacie mycia okien czy
sobotnich wielkich porządków.
Sprząta się na bieżąco. Lubię także
gotować, więc gdy tylko mam chwilę
to gotuję. Od dziecka musiałam być
bardzo samodzielna i to procentuje
teraz. Seriale oglądam gdy dzieci
usną i to takie jakie chce, a nie takie
które akurat „lecą” w telewizji. Ale
- i to chyba najważniejsze - lubię
to co robię. Byłabym nieszczęśliwa
w sklepie, hurtowni, księgowości...
Ale znam dziewczyny, które to lubią.
I o to chodzi. Jestem idealistką, która musi wierzyć w to co robi. Moje
motto w wizytówce mailowej brzmi
“rób co możesz, a będzie co musi”.
To działa! Poza tym wykorzystuję
swoje talenty. Po to wszak zostały
nam dane.

• Twoja działalność na tak wielu
polach oceniana jest bardzo pozytywnie, ale czy mimo wszystko
zdarza Ci się być czasem „hejtowaną”, jak mówią dziś młodzi
ludzie, choćby z tego powodu, że
jesteś „na świeczniku”?

Zdarza się. Najtrudniej znieść niesprawiedliwe komentarze w internecie, bo nie możesz na to zareagować
ale i dogadywania sfrustrowanych
koleżanek z samorządu. Panowie są
jakoś mniej krytyczni, przynajmniej
oficjalnie :) Lubię rozmowy wprost
i taka też jestem, dla niektórych
nawet zbytnio bardzo bezpośrednia. Ale cenię sobie bardziej to, niż
obgadywanie i szczucie przeciw
sobie. Zawsze miałam wyrobione
bardzo silne poczucie sprawiedliwości społecznej, stąd szczególnie
dotykają mnie niesprawiedliwe osądy, nie tylko wobec mnie ale i innych.
Stąd moje zaangażowanie w pracę
w komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i działania na rzecz środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Sylwia, powiem Ci tak…
w tym roku kończę 45 lat i jakoś coraz
łatwiej przychodzi mi znosić ludzkie
gadanie. A tym, którzy mi źle życzą
wysyłam błogosławieństwa.
• Jak radzisz sobie ze stresem?
Taniec, śpiew…?

O tańcu już dużo Ci powiedziałam,
ale śpiew to chyba jeszcze bardziej
relaksująca mnie czynność. To
jak misterium lub pobyt w SPA.
Uwielbiam śpiewać, uwielbiam stać
na scenie, bawić ludzi lekkim repertuarem, ale mam też swoje smutne
pieśni, które zbieram, nucę w domu
i w których bardzo jestem sobą. Lubię
śpiewać pieśni ukraińskie, słowackie
i serbskie. Lubuję się w pieśniach
polskich, w których kobieta żali się
na swój los, jest ich mnóstwo, od
sierocych po miłosne - kobiet porzuconych lub kobiet w ciąży, pozostawionych samym sobie. Całkiem jak
dziś… Ale nie wiesz chyba o moim
umiłowaniu podróży i ucieczkach
samolotach na weekend, gdzie się
da i kiedy się da. Tanie linie bardzo
mi to ułatwiły. Na stres polecam też
spokój i potęgę lasu lub noc z przyjaciółką w hotelu. Przegadamy sprawę, idziemy do sauny i jest dobrze :)
uwielbiam też przenosić się w świat
filmów, szczególnie gdy są tam druidzi, czarownice, czarodzieje i pełni
honoru rycerze lub choćby do Anglii
na przełomie XIX i XX wieku.

• W jaki sposób mogłabyś zachęcić
ludzi, a zwłaszcza kobiety, niezależnie od wieku, do realizowania swoich pasji, do dzielenia się
pomysłami z innymi, do aktywnego bycia „w regionie”?

No właśnie, co obiecać, żeby się
ludziom chciało?? Żeby być szczęśliwym, nawet w bardzo udanym
związku czy ciekawej pracy, trzeba
mieć swoją świętą przestrzeń i czas
tylko dla siebie. Dla jednych to robótki ręczne, dla innych spacery po lesie
i przytulanie się do drzew. Wypalenie
pracą lub frustracja doskonałej gospodyni może przyjść w każdej chwili.
Każdy ma jakiś talent i pasję, ale często odkłada to na bok, bo pozwolił
sobie wmówić, że najważniejsza
robota i dzieci i porządki. Z drugiej
strony na okrągło słyszymy: szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko.
Czas dla siebie to zastrzyk energii
na pracę i działanie dla innych. To
oddech dla naszego partnera, męża.
Podążanie za głosem serca (no straszny banał ale najprawdziwszy) to danie
sobie szansy na radość, spontaniczność, zadowolenie. Zaś praca społeczna to konkretna zmiana, którą
za chwilę zobaczysz wokół siebie.
Nie do przecenienia jest integracja
z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i pasjach i nowe przyjaźnie,
które zawiera się w działaniu, właśnie w grupie. Chcesz coś zdziałać poznaj sąsiadów, zaproś ich na kawę,
zróbcie pieczone, rozmawiajcie!
• Życzyłabym sobie, aby było
wokół nas jak najwięcej aktywnych, działających z pasją kobiet,
czerpiących siłę z mądrości pokoleń (jakkolwiek górnolotnie to
brzmi), szanujących tradycję
i kulturę jako punkt odniesienia,
a jednocześnie będących nowoczesnymi, świadomymi swoich
praw kobietami, dla których słowo „feminizm” ma wyłącznie
pozytywne konotacje…

Kochana, ja też sobie tego życzę, ale
to jeszcze długa droga przed nami,
choć kobiety mówią coraz donośniejszym głosem. I za to również
są karcone, a nawet prześladowane.
Kobietom się nie wierzy, umniejsza się ich znaczenie, podważa
umiejętność decydowania o sobie.
W reklamach środków uspokajających przedstawia się je jako historyczki, a w reklamach samochodów
jako seksualne obiekty. A widziałaś
kiedyś w telewizji rozzłoszczonego
faceta zażywającego persen? Bardzo
często kobiety szefowe umniejszają
kobiety im podwładne, żywiąc się
swoją pozorną władzą i przewagą.
To się mści na nas wszystkich, bo
zamiast tworzyć wspólnotę mówiącą jednym głosem, wspierającą się
i dopełniającą, poniżamy się wzajemnie i pozwalamy na to innym,
wszelakiej maści uzurpatorom i tym
mężczyznom, którzy wiedzą lepiej
czego nam potrzeba. To zresztą czas
ogromnej przemiany dla mężczyzn,
którzy są w momencie przejścia z jednej ustalonej roli do całkiem nowej,
w nowych czasach. Życzę im i życzę
nam, byśmy się odnaleźli na ścieżce,
którą wspólnie podążamy. I obyśmy
się odnaleźli w miłości. A kobietom
życzę, by pamiętały, że są wiedźmami, czyli tymi, które wiedzą.

r

• Dziękuję, było mi bardzo miło
móc z Tobą porozmawiać

A ja Ci dziękuję za to, że pozwoliłaś
mi mówić i dookreślić sobie na nowo,
kim jestem.
rozmawiała Sylwia Mossakowska
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KĄCIK KULINARNY

POMADKI COLOUR OBSESSION
Chciałam przedstawić najnowszą
pomadkę ORIFLAME z serii THEE
ONE COLOUR OBSESSION.
Pigmenty szminki i sposób ich
mieszania
mają
zasadnicze
znaczenie
dla
intensywności
koloru. Formuła pomadek COLOUR
OBSESSION jest w porównaniu do
standardowych, maksymalnie wypełniona pigmentami. To nasycenie pomadek nazywamy technologią ChromaLoad. Dzięki technologii pomadki mają intensywny kolor,
gładką konsystencję i długo się utrzymują na ustach. Pomadka ma luksusowe opakowanie i możemy wybierać z 10 kolorów.
Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych chciałam życzyć:
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".

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.

CIASTO CYTRYNOWO -MAKOWE,
PROSTY PRZEPIS NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Uwielbiam ciasta, które trzeba tylko zamieszać, wstawić
do piekarnika i gotowe :) I takie właśnie jest to ciasto. Kilka
składników, kilka ruchów miksera i ciasto jest w foremce.
A smakuje i pachnie pięknie!
CIASTO
CYTRYNOWO-MAKOWE
• 1/2 kostki miękkiego masła
• 1 szklanka cukru
• 2 jajka
• sok z 3 cytryn
(u mnie nieduże)
• 2 szklanki mąki
• 1 szklanka zmielonego
maku
• 1 łyżeczka proszku
do pieczenia
• 1 szklanka kefiru/maślanki
EWENTUALNIE SEREK DO
POSMAROWANIA CIASTA
• 1 serek homogenizowany
• sok z 1 cytryny

Piekarnik nagrzewamy do 180
C.
Do misy miksera dałam masło,
dodałam do niego cukier i ubiłam na białą masę, dodałam
wszystkie pozostałe składniki.
Całość porządnie wymieszałam. Do kwadratowej formy
wysmarowanej olejem i wysypanej tartą bułką przełożyłam
ciasto, równo rozprowadziłam
szpatułką. Wstawiłam do
nagrzanego piekarnika i piekło się przez 50 minut (sprawdziłam czy jest ok patyczkiem,
był suchy ). Odstawiłam ciasto

do wystygnięcia, gdy całkiem
wystygło, posmarowałam je
z góry serkiem wymieszanym
z sokiem, posypałam makiem.

I ciasto gotowe!

Smacznego i Wesołych Świąt!

vv Ulla Pałka

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

JAK ZACZĄĆ ĆWICZYĆ? NAJPIERW POMYŚL,
CZYLI NIEZBĘDNIK DLA NOWICJUSZA
Jak tam twoje postanowienia noworoczne? Też miałaś od stycznia przejść na dietę i zacząć ćwiczyć? Jeśli ta „tradycja” powtarza
się co roku, ale wciąż nie możesz się zmobilizować, żeby zacząć, potrzebujesz motywacji. Takiej, która faktycznie zadziała, a nie
tylko brzmi dobrze w gazecie albo ustach wysportowanej trenerki.
Tylko gdzie ją znaleźć? Niestety, prawda jest taka, że nie ma
jednego złotego środka, który w magiczny sposób nagle zachęci
do aktywności fizycznej. Dla jednych najlepszym rozwiązaniem
są zajęcia w grupach, inni są w stanie uprawiać jakikolwiek sport
tylko na łonie przyrody i w samotności, a są i tacy, którzy zaangażują się tylko w to, co ekstremalne czy nietypowe.
Po pierwsze: plan działania

Co w takim razie zrobić, żeby w tym roku faktycznie zmobilizować się do ruchu? Przede wszystkim ułóż plan działania.
Powiedzenie sobie „od stycznia biorę się za siebie” albo „do
wakacji chcę ważyć o tyle i tyle mniej” to NIE JEST plan. To
tylko mocno nieokreślony cel, który w żaden sposób nie wskazuje
ci drogi, jak go osiągnąć.

A to jest najważniejsze. Żeby go zrobić, nie potrzebujesz od
razu trenera personalnego czy dietetyka. Ale warto korzystać
z ich wiedzy. Wszystko (zestawy ćwiczeń, w jakie dni tygodnia
i o jakiej porze się ruszasz itp.) zapisuj w przejrzystej i czytelnej
formie – w jednym pliku w telefonie, na tablecie, komputerze
czy papierze. Ważne, żebyś miała go zawsze pod ręką.

postawiłaś poprzeczkę za wysoko, może uparłaś się na „aerobik
z koleżanką”, którego tak naprawdę nienawidzisz i wolałabyś
spacerować po lesie z kijkami (nordic walking to nie tylko sport
dla starszych osób!)? Bądź ze sobą absolutnie szczera i nie dobijaj
Po drugie: konkretny cel
na miarę możliwości
się myśleniem o wcześniejszej porażce. Teraz masz (realistyczWażne jest też, by przy układaniu własnego planu działań ny!) plan, wszystko przemyślałaś i wystarczy działać według tej
określić swoje cele, ale niech będą precyzyjne i na miarę twoich „instrukcji” – podpowiada ekspertka marki KiK.
Po czwarte: dobra zachęta nie jest zła
możliwości. Jeśli po latach prób ciągle nie potrafisz „zabrać się za
siebie od stycznia” ustal, że w tym miesiącu pójdziesz na basen Choć wielu doświadczonych sportowców odradza inwestowanie
przynajmniej 3 razy i zrobisz 5 albo 10 40-minutowych trenin- w specjalistyczny sprzęt czy odzież jako motywację do ćwiczeń,
gów w domu. I nie przesadzaj z ich intensywnością, liczbą czy całkowita asceza w tym względzie też może nie zadziałać. Załóżczęstotliwością – o wiele bardziej motywujące jest, kiedy okaże my, że chcesz ćwiczyć w domu – przydałyby ci się nowe legginsy,
się, że miałaś siłę na więcej niż założyłaś (czyli np. 6 zamiast 5 ciężarki, a najlepiej jeszcze orbitrek i rowerek stacjonarny?
treningów) niż kiedy nie zrealizujesz swoich postanowień.
Maszyny możesz zastąpić skakanką – kupisz ją za grosze, nie
Po trzecie: traktuj błędy
zajmuje miejsca, a do tego skakanie na niej to świetny trening
jak naukę, a nie porażkę
cardio (dobry na serce i chudnięcie). Spraw sobie matę do ćwiczeń
Jeśli nigdy nie dałaś rady schudnąć tych 10 kg do lata, choć – będzie ci o wiele wygodniej. Pamiętaj też o odpowiedniej odziepróbujesz co roku, czemu tym razem miałoby się udać, skoro ży, którą teraz w naprawdę dobrej jakości możesz znaleźć nawet
nic nie zmieniasz w swoim podejściu i nie wyciągasz wniosków? w sieciówkach, w dodatku w przystępnych cenach. Kompletowanie
– Popełnianie błędów nie jest przyjemne, ale bywa przydatne. potrzebnego sprzętu możesz też potraktować jako dodatkową
Skorzystaj z własnego doświadczenia i przeanalizuj, dlaczego motywację – np. co miesiąc kupujesz kolejny produkt ze swojej
do tej pory nie wyrobiłaś sobie formy, o jakiej marzysz. Może listy, pod warunkiem, że zrealizowałaś plan.

Dzięki takiemu podejściu,
czyli w skrócie „najpierw
pomyśl, później zaplanuj,
a na końcu działaj” masz
o wiele większe szanse
na sukces. A nawet, jeśli
znów się nie uda, będzie ci
o wiele łatwiej zorientować
się, dlaczego tak się stało
i spróbować z czymś nowym.
W końcu praktyka czyni
mistrza :)

www.kik-textilien.com
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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

JOGA W BIURZE - MAŁA PRZERWA NA GŁĘBOKI ODDECH
Współczesny tryb życia wymusza na nas siedzący tryb życia, który niekorzystnie wpływa na kondycję psycho-fizyczną. Nieprawidłowa postawa ciała, którą utrzymuje się przez większość dnia, a często
nawet i nocy, może być przyczyną wielu schorzeń kręgosłupa i złego samopoczucia. Ciągła pozycja
siedząca, jednostronne użycie ramion i nadmierny wysiłek umysłowy stwarzają idealne warunki dla
powstawania napięcia w okolicy szyi i barków. Takie przeciążenie ciała, utrzymujące się latami, może
prowadzić do poważnych dysfunkcji kręgosłupa szyjnego, warto więc w trosce o zdrowie zadbać o ruch
i relaks rozluźniający, oraz o napięte mięśnie nawet przez kilka minut podczas przerwy w pracy.
Zwróć uwagę na rutynę dnia codziennego, na sposób w jaki siedzisz przy
biurku, czy krzesło ma odpowiednią
dla ciebie wysokość? Czy nie siedzisz
przypadkiem przez większą część
dnia z „nogą na nodze”? Pracując
przy komputerze zaobserwuj, czy nie
zbyt mocno wyciągasz lub pochylasz
głowę?. Czy nadwyrężasz wzrok? Czy
zaokrąglasz plecy? Taka świadomość
pomoże Ci zapobiec wielu problemom.

1. Naucz się „aktywnie” siedzieć.

Usiądź na środku krzesła, postaw stopy na podłodze na szerokość bioder,
poczuj aktywne mięśnie dna miednicy. Odpychaj się lekko używając
pięt. Wydłużaj kręgosłup od samego
dołu do góry. Trzymaj „podciągnięty”
pępek. Ściągaj łopatki do tyłu i dołu.
Głowa prosto, wydłużaj czubek głowy
do góry razem z kręgosłupem, tak
abyś miała/miał poczucie stabilnej
głowy. Nie używaj oparcia aby siedzieć
aktywnie.

chem skręć tułów w prawo kładąc
lewą rękę na prawym kolanie, a prawą
rękę na oparciu z tyłu. Prawą ręką
też się odpychaj aby pogłębić skręt
tułowia. Z każdym wdechem wydłuż
kręgosłup a wydechem pogłęb skręt.
Przytrzymaj przez 5-10 głębokich
oddechów i powtórz na druga stronę.

2. „Koci grzbiet” w pozycji siedzącej. 4. Skłon do przodu w pozycji stojącej.
Wszyscy znamy to ćwiczenie z lat Przyjmij pozycję stojącą, rozstaw lekprzedszkolnych. Z wdechem zrób ko stopy na podłodze na szerokość
„koci grzbiet”: wypchaj plecy do tyłu, bioder. Złącz dłonie w koszyczek za
przyciągnij brzuch w stronę kręgosłu- plecami. Ściągnij łopatki, otwórz klatpa, przybliż brodą do klatki piersiowej. kę piersiowa. Weź wdech – wydłuż
Z wdechem otwórz klatkę piersiowa, kręgosłup; wydech – zrób skłon do
rozciągnij kręgosłup w przeciwnym przodu. Ciągnij ręce do tyłu, a głokierunku, skieruj głowę do tyłu. Trzy- wę trzymaj luźno. Przytrzymaj 5-10
maj ręce na kolanach. Powtórz 5-10 głębokich oddechów. Możesz to ćwirazy, oddychaj głęboko i powoli, ruszaj czenie wykonać w pozycji siedzącej.
się podążając za oddechem. „ Koci
grzbiet” to świetna rozgrzewka dla 5. Ćwiczenia szyi.
naszego kręgosłupa.
Jest wiele ćwiczeń rozluźniających
3. Skręty tułowia w pozycji siedzącej. i wzmacniające szyje i barki- warto
poprosić swojego nauczyciela o wskaSiedź prosto na krześle, weź wdech: zówki. Oto jedno z nich: siedząc na
wydłuż kręgosłup, teraz z wyde-

krześle utrzymuje mięśnie dna miednicy aktywne. Cofnij delikatnie głowę
tak, by zrobił się podwójny podbródek i rozluźnij , powtórz 5-10 razy.
Następnie wyciągnij głowę przed
siebie z wydechem, a z wdechem wróć
do pozycji wyjściowej, kark i szyja są
rozluźnione, powtórz 5-10 razy, na
koniec zmarszcz twarz jak cytrynkę,
otwórz usta zrób długa twarz i delikatne wygięcie głowy do tyłu,wróć
do pozycji wyjściowej. Pozwól aby
mięśnie twarzy i oczu się rozluźniły
kładąc obie dłonie na twarz.

Pamiętaj, wystarczy kilka minut
ćwiczeń, a efekty będą widoczne.
Człowiek stworzony jest do ruchu.
Codzienny ruch jest bardzo ważny dla
naszego ciała. W ciągu dnia warto zrobić kilka krótkich przerw w pracy na
proste ćwiczenia. Dużo zdrowsze jest
ćwiczenie częściej, a krócej, niż jeden
raz w tygodniu. Przejdź się do pracy,
pospaceruj po parku, zaczerp świeżego powietrza. Przewietrz głowę!

Szkoła jogi - Tenczynek, ul. Tęczowa 5 • tel: 604 470 772 • www.jogakrzeszowice.pl

CZY WARTO ROZMAWIAĆ
Z DZIEĆMI O SEKSIE?
„Mamo, skąd się biorą dzieci?”; „Tato, gdzie ja mam te plemniki?” – tego
typu pytania potrafią każdego rodzica wprawić w zakłopotanie. Zastanawiamy się, co odpowiedzieć, a może odsunąć odpowiedź i wrócić do
tematu kiedy indziej, jak już będziemy gotowi. Tylko czy na tego typu pytania da się przygotować? Dlaczego one są dla nas – dorosłych – takie
trudne? Dlaczego tak ciężko jest nam rozmawiać o seksie?

• konflikty małżeńskie;
• problemy wychowawcze;
• trudności w relacjach
z bliskimi;
• psychoterapia indywidualna.
Magdalena Poprawa
32-060 Liszki 554
tel. 608 381 599
www.przystan-psychoterapia.pl
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Nasza intymność, choć dotyczy każdego człowieka, to temat
delikatny i wrażliwy. Dziecięce
pytania dotyczące erotyki bardzo często poruszają w nas nasze
osobiste doświadczenie, czasami
zranienia, sposób, w jaki traktowało się seksualność w naszym
rodzinnym domu. A mogło
bywać różnie. To obecne czasy
mówią o konieczności wychowania seksualnego – w czasach
naszych rodziców „te tematy”
były tabu.

Na pytanie zawarte w tytule, odpowiadam „tak” – warto
i nawet trzeba z dziećmi rozmawiać o seksie. Uważam również,
że nie można tego zostawić jedynie specjalistom, choć jest wiele
korzyści z uczęszczania dzieci
na odpowiednie zajęcia. Pod
warunkiem, że mamy zaufanie
do osób, które je przeprowadzają
i wiedzę, że tematyka i sposób

prowadzenia zajęć odpowiada
naszemu systemowi wartości.
Jednak nic nie zastąpi rodzicielskiej rozmowy i wprowadzania
dziecka w świat jego seksualności. To rodzice jako pierwsi
mają obowiązek towarzyszenia
dziecku w tej wędrówce ku dorosłości. Im lepiej to zrobią, tym
większą radość będzie dziecku
sprawiała jego płciowość i tym
łatwiej taką wiedzę i doświad-

czenie będą przekazywały swoim
własnym dzieciom.

Otwarta pozostaje kwestia, jak
to zrobić, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi na te – jak
by nie było – delikatne tematy,
jak szybko wprowadzać dziecko w tematykę płciowości i jak
sobie radzić z trudnościami
w tym zakresie?

„Przystań” Ośrodek Psychoterapii
wychodząc naprzeciw potrzebom organizuje warsztaty dla rodziców
poświęcone tematowi: „Jak rozmawiać z dziećmi o seksie?”
Termin: 06.06.2018 (środa); godz. 18.00 – 20.00
Koszt: 20 zł/osoba.
Obowiązują zapisy: tel. 608 38 15 99 lub magdalena_poprawa@wp.pl
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LEGENDA O MŁYNARZÓWNIE
WIKTORII I UBOGIM ROBERCIE
Dawno temu, wśród lasów
i wzgórz żyła sobie córka bogatego młynarza. Ojciec Wiktorii, młynarz Jan, miał w dolinie
młyn, który mielił zboże na mąkę,
dzięki rzece, która kręciła koło
młyńskie. Jan był bogaty, ponieważ wszyscy potrzebowali mąki
na chleb. Rzeka w dolinie była
rwąca, dlatego trudno było przedostać się na wysokie zbocze po
drugiej stronie doliny. Wiktoria
często odwiedzała ojca w młynie, ponieważ przynosiła mu
obiad. Schodziła wtedy po wielu
schodach, które kiedyś zrobił jej
dziadek. Kiedy Wiktoria szła do
młyna, śpiewała piosenki, których nauczyła ją mama. Pewnego
dnia, gdy szła i śpiewała, usłyszała że ktoś gra na fujarce. Wiktoria
zatrzymała się i zaczęła rozgladać
skąd słychać muzykę. Po chwili
na górze, po przeciwnej stronie
rzeki zobaczyła chłopaka, który
siedział i grał. Wiktoria poszła
dalej śpiewając swoją piosenkę.
Podobnie było przez kolejne dni,
Wiktoria śpiewała, a chłopak
grał. Któregoś dnia, Wiktoria nie
usłyszała znajomej melodii, więc
rozglądała się ciekawie i szukała miejsca gdzie zawsze siedział
chłopak. Nagle usłyszała:

- Mam na imię Robert i mieszkam we wsi na wzgórzu. Słyszałem jak pięknie śpiewasz, dlatego
chciałem cię poznać.

Od tego dnia Wiktoria i Robert
codziennie ze sobą rozmawiali,
idąc wzdłuż rzeki po jej przeciwnych brzegach. Po pewnym czasie
dziewczyna i chłopak zrozumieli,
że się kochają. Jednak przez dzielącą ich rzekę nie mogli być razem.
Ponieważ Robert był pracowity
postanowił wybudować most,
bo chcieli się pobrać. Chłopak
zaczął znosić kamienie i budować
most. Ponieważ był dobry i miły
miał przyjaciół, którzy pomagali
w budowie. Niestety, o wszystkim
dowiedział się ojciec Wiktorii.
Nie chciał by jego córka, która
była bogata, wyszła za mąż, za
biednego chłopaka. Jan zabronił
córce widywać się z Robertem
i zbliżać się do mostu. Wiktoria
schodziła nad rzekę, ale tylko
koło swojego domu. Myślała
wtedy o chłopaku i chodziła
w tę i z powrotem. Robert, gdy
dowiedział się o tym, że Jan nie
chce by się pobrali, budował szybciej, ale mniej dokładnie. Robert
budował most, a Wiktoria chodziła i chodziła. Nawet się nie
zorientowała, kiedy wydeptała
- Witaj.
dziurę w kształcie serca. Kiedy
Wiktoria aż podskoczyła, bo głos Jan zobaczył, że most jest już prabył bardzo blisko. Nagle zobaczy- wie skończony chciał go zniszczyć
ła przed sobą po drugiej stronie i zaczął uderzać w jego podpory
wielkim młotem. Gdy Wiktoria
rzeki młodego chłopaka.
usłyszała dziwne dźwięki wybie-

gła z domu i pobiegła nad rzekę.
Robert właśnie kończył kłaść
ostatnie kamienie, a Jan uderzał
w most w dole nad rzeką. Wiktoria przeskoczyła małą dziurę,
która pozostała do skończenia
mostu i pobiegła z Robertem na
drugą stronę. Ojciec dziewczyny
był tak zły i tak mocno uderzył,
że ziemia wokół aż drżała. Od
tych uderzeń w miejscu, gdzie
Wiktoria wydeptała serce, zaczęła sączyć się woda, a po chwili
wystrzeliło źródełko. Dodatkowa
woda spowodowała, że rzeka zrobiła się jeszcze większa i bardziej
rwąca. W pewnym momencie

most zaczął się chwiać, zwłaszcza
że pod koniec Robert budował
go byle jak, byle szybciej dostać
się do Wiktorii. Po chwili most
zaczął się walić, ale Wiktoria
i Robert byli już bezpieczni
na drugim brzegu. Żyli długo
i szczęśliwie i doczekali się mnóstwa wnucząt. Dziś, choć rzeka
jest już bardziej strumykiem,
można zobaczyć pozostałości
mostu i źródełko miłości, które
są pamiątkami wielkiej miłości
Wiktorii i Roberta.
vv Ewa Stokłosa - kl. III b
Zespół Szkół w Tenczynku
Rok szkolny 2016/2017

W ostatnim numerze „Gwarka” do tekstu legendy wkradł się chochlik drukarski.
Dlatego tę piękną, „walentynkową” legendę drukujemy w całości ponownie.

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
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DOŁĄCZ DO DRUŻYNY ŁAŃCUCHA!
„Fizyka wszędzie styka”, dlatego warto uczyć się jej w każdym wieku. Najlepiej
robić to przez zabawę, co w 2018 roku, już po raz szósty, udowodnią uczestnicy
ogólnopolskiego Eksperymentu Łańcuchowego. Wyzwanie konkursowe polega na
zbudowaniu urządzenia transportującego metalową kulkę przy wykorzystaniu jak
największej liczby zjawisk i praw fizyki. W konkursie nie ma limitu wiekowego, a jedyne
ograniczenie stanowią: wyobraźnia, czas oraz przestrzeń. Wystarczy zebrać drużynę
i do 31 marca 2018 roku przesłać zgłoszenie.

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZU
DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
„Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd,
Że On i Ona dają sobie nawzajem tyle samo!”
Cindy Francis

Każdy jubileusz jest okazją do
świętowania, ale na szczególną
uwagę zasługują tak wspaniałe
rocznice jak 60-cio, czy 50-cio
lecie pożycia małżeńskiego. A właśnie takie rocznice – Diamentowe
i Złote Gody obchodzone były
9 marca 2018r. w Sali restauracji
„Romantica” w Mnikowie.

Tam właśnie z udziałem Wójta Gminy Liszki Pawła Misia,
Przewodniczącego Rady Gminy
–Zbigniewa Kaczora, Sekretarza Gminy Eugeniusza Kozioła,
Kierownika USC –Pawła Lipowczana oraz Zastępcy Kierownika
USC –Joanny Krupy odbyła się
uroczystość z okazji Diamentowego i Złotego Jubileuszu Pożycia
Małżeńskiego 14-tu par z terenu
gminy Liszki.

Paweł Miś. Diamentowe Gody
(sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego) obchodziły trzy pary,
natomiast Złote Gody (pięćdziesięciolecie) obchodziło 11 par
z terenu naszej Gminy.

Urbańcowie, Barbara i Władysław
Żakowie.

Jubilatom należą się gorące podziękowania za wspólnie przeżyte lata,
za trud włożony w wychowanie
dzieci, za pracę na rzecz swojej
Diamentowe Gody (sześćdzie- rodziny, najbliższego otoczenia
sięciolecie pożycia małżeńskiego) i całej naszej Gminy.
obchodzili Państwo:
Drodzy Jubilaci gratulujemy

Stanisława i Stanisław Jaskowscy; Państwu tak długiego, zgodnego
Zofia i Marian Michalczykowie i szczęśliwego pożycia małżeńoraz Jadwiga i Stanisław Serhowie. skiego oraz życzymy zdrowia,
Złote Gody (pięćdziesięciolecie spokoju oraz samych radosnych
pożycia małżeńskiego) obchodzili dni w dalszym życiu. Niech ta
szczególna rocznica będzie okaPaństwo:
zją nie tylko do wspomnień, ale
Maria i Stanisław Boroniowie,
także do pogodnego spojrzenia
Anna i Czesław Czechowscy,
w przyszłość.
Zofia i Stanisław Frycowie, Zofia
vv władze samorządowe
i Stanisław Haberowie, Barbara
gminy Liszki, pracownicy
i Władysław Jedynakowie, Zofia
Urzędu oraz jednostek
i Jan Lachowie, Anna i Andrzej
Medale za Długoletnie Pożycie
organizacyjnych
Morysowie, Łucja i Stefan
Małżeńskie Jubilatom, w imieniu
vv
Olszewscy, Zofia i Stanisław SzarPrezydenta RP Andrzeja Dudy,
vv www.liszki.pl
kowie, Stanisława i Władysław
wręczył Wójt Gminy Liszki

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.

Konkurs „Eksperyment Łańcuchowy” jest połączeniem nauki
fizyki z zabawą i majsterkowaniem. Celem konkursu jest
przede wszystkim zachęcenie
uczniów do wykorzystania fantazji i twórczości w zdobywaniu
wiedzy. Nie trzeba dodawać, że
udział w konkursie jest okazją do
wspaniałej wspólnej zabawy, rozwijania umiejętności współpracy w grupie, integracji, a przede
wszystkim jest to niezwykle
skuteczna droga do zrozumienia
wielu zjawisk fizycznych.
Podczas wielkiego finału, który
odbędzie się 9 czerwca 2018 roku
w siedzibie Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, urządzenia zostaną
połączone w jeden, kilkukrotnie
uruchamiany łańcuch.
Urządzenie - główne wytyczne

• transfer kulki powinien trwać
od 20 do 120 sekund,

• urządzenie musi zmieścić się
na pełnowymiarowej ławce
szkolnej,

• poziom skomplikowania
zjawisk fizycznych powinien
odpowiadać kategorii wiekowej zespołu (przedszkole,
szkoła podstawowa (klasy 1-3
oraz 4-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodziny),
• prawa fizyki mogą posłużyć
zarówno do transportu kulki,
jak i być uruchamiane przez
kulkę w trakcie jej przemieszczania się.

Jury ocenia projekty i urządzenia
biorąc pod uwagę: liczbę wykorzystanych praw fizyki oraz ich
umiejętne wyjaśnienie, stopień
zaawansowania machiny, a także
pomysłowość i estetykę wykonania. Każda kategoria wiekowa oceniana jest indywidualnie
i w każdej z nich przyznawane
są nagrody.
Harmonogram konkursu

• Do 31 marca 2018 r. – przyjmowanie zgłoszeń
Zgłoszenia dokonać można
poprzez formularz online na
stronie www.lancuch.if.uj.edu.
pl. Po jego wypełnieniu, organizator przesyła zespołowi metalowe kulki, a ten może rozpocząć
pracę nad projektem i realizacją
machiny.
• Do 14 kwietnia 2018 r. –

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

dostarczenie dokumentacji

Po skonstruowaniu urządzenia
drużyna przesyła dokumentację do organizatora, czyli nazwę
projektu oraz opis działania
machiny. Dokumentację można uzupełnić materiałami foto
i wideo.

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

Organizatorzy

Konkurs organizowany jest
przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Patronat honorowy
nad VI edycją „Eksperymentu
• 9 czerwca 2018 r. - finał Łańcuchowego” objęli: Wicew Krakowie
prezes Rady Ministrów, Minister
Uczestnicy przyjeżdżają na niego Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wraz ze swoimi urządzeniami, Jarosław Gowin, Minister Eduw celu zaprezentowania ich kacji Narodowej Anna Zalewska, Wojewoda Małopolski Piotr
działania.
Ćwik, Marszałek Województwa
Formularz zgłoszeniowy i reguMałopolskiego Jacek Krupa, Prelamin konkursu dostępne są na
zydent Miasta Krakowa Jacek
stronie Eksperymentu ŁańcuMajchrowski, Rektor Uniwerchowego - www.lancuch.if.uj.
sytetu Jagiellońskiego Wojciech
edu.pl.
Nowak oraz Prezes Polskiego
Dołącz do nas również na Face- Towarzystwa Fizycznego Leszek
booku: www.facebook.com/ Sirko.
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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

EksperymentLancuchowy.

www.jacaksklad.pl

SKŁAD OPAŁU

JACAK

WĘGIEL LUZEM
I WORKOWANY
POGORZYCE
UL. SZYMANOWSKIEGO 2

DREWNO:
• OPAŁOWE
• KOMINKOWE
• ROZPAŁKOWE

532 599 479
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Informacje, Reklamy
F.H.U. KMK
MICHAŁ KARPIEL
UL. GDYŃSKA 10, 31-323 KRAKÓW
tel.: 12 415 96 64
e-mail: kmk@oknoplast.com.pl
OFERUJEMY:


OKNA PVC, DREWNIANE I ALUMINIOWE



DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE



BRAMY GARAŻOWE



PARAPETY WEWNĘTRZNE (PVC, MDF, KONGLOMERAT
MARMUROWY) I ZEWNĘTRZNE (STALOWE I ALUMINIOWE)



ROLETY ZEWNĘTRZNE (ZE STEROWANIEM RĘCZNYM ORAZ
AUTOMATYCZNYM)



ROLETKI MATERIAŁOWE



ŻALUZJE PLISOWANE



OGRODY ZIMOWE



MOSKITIERY

Zespół F.H.U. KMK

"U GÓRALA"

U NAS
NAJTANIEJ !!

WSZYSTKO Z DREWNA
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy
Naszym obecnym i przyszłym Klientom oraz
Czytelnikom miesięcznika Gwarek Małopolski wszelkiej
pomyślności, spokoju oraz pięknych chwil w gronie
najbliższych

PORADY PRAWNE

NAJSUROWSZY ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY
CZYLI TYMCZASOWE ARESZTOWANIE
Nikt z nas nie chciałby znaleźć się w sytuacji kiedy zostaje zatrzymany przez Policję,
a po przedstawieniu nam zarzutów dowiadujemy się, że prokurator dodatkowo
kieruje do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W niniejszym
artykule opiszę w jakich przypadkach można zastosować ten środek zapobiegawczy,
a tym samym jak podważać zasadność wniosku prokuratora.
Tymczasowe aresztowanie jak każdy ze środków zapobiegawczych
mających na celu zabezpieczenie
prawidłowego toku postępowania
można zastosować tylko i wyłącznie
w przypadku gdy zebrane przez Policję
dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił
przestępstwo.

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

Aresztowanie, w odróżnieniu od
pozostałych środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym
jak np. poręczenia czy dozoru, może
nastąpić wyłącznie na mocy postanowienia sądu, nie zaś prowadzącego
postępowanie prokuratora. Ten ostatni
musi więc skierować wraz z aktami
sprawy wniosek do sądu, a sam podejrzany w ciągu 48 godzin od chwili
zatrzymania musi zostać przekazany do
dyspozycji sądu. Brak wniosku i brak
przekazania podejrzanego w tym
terminie skutkuje natychmiastowym
zwolnieniem. Zostaniemy również
natychmiastowo zwolnieni w sytuacji
jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania
nas do sądu nie zostanie doręczone
nam postanowienie o zastosowaniu
tymczasowego aresztowania.
Zanim jednak prokurator złoży wniosek do sądu, wcześniej winien wydać
wobec osoby podejrzanej postanowienie o przedstawieniu zarzutów,
a w dalszej kolejności przesłuchać
podejrzanego. Z postanowienia
dowiemy się jaki czyn jest nam zarzucany. Przy przesłuchaniu zostaniemy
pouczeni m.in. o fundamentalnym
prawie do odmowy składania wyja-

śnień i odmowy odpowiedzi na
pytania. Z prawa tego powinniśmy
jak najczęściej korzystać, gdyż to na
organach ścigania ciąży obowiązek
wykazania naszej winy i nie mamy
obowiązku dostarczać dowodów na
naszą niekorzyść. Przede wszystkim
winniśmy jednak domagać się zawiadomienia i udziału w czynności ustanowionego przez nas lub przez inną
osobę - obrońcy.

Co istotne, podstawę orzeczenia
o zastosowaniu lub przedłużeniu
tymczasowego aresztowania mogą
stanowić ustalenia poczynione na
podstawie dowodów jawnych dla
oskarżonego i jego obrońcy. Powyższa regulacja koresponduje z art. 156
§ 5a kpk, zgodnie z którym w razie
złożenia w toku postępowania przygotowawczego wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego
aresztowania podejrzanemu i jego
obrońcy udostępnia się niezwłocznie
akta sprawy w części zawierającej treść
dowodów dołączonych do wniosku.
Przepisy te gwarantują podejrzanemu realne prawo do obrony, inaczej
bowiem trudno byłoby mówić o skutecznej obronie w sytuacji kiedy ani
podejrzany ani jego obrońca nie mieli
wglądu do akt sprawy.

Jak chodzi o dalsze przesłanki stosowania tymczasowego aresztu to
muszą istnieć okoliczności związane
z zagrożeniem dla prawidłowego
toku prowadzonego postępowania,
i tak: zachodzić musi uzasadniona
obawa ucieczki lub ukrywania się

podejrzanego, w szczególności jeżeli
nie można ustalić jego tożsamości
i nie ma stałego miejsca pobytu; musi
istnieć uzasadniona obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do fałszywych
zeznań lub w inny bezprawny sposób
utrudniał postępowanie. Nadto jeżeli w przedstawionym nam zarzucie
widnieje czyn którego górna granica
zagrożenia karą wynosi co najmniej 8
lat pozbawienia wolności to również
wtedy stosowanie aresztu może być
uzasadnione.
Nie można zapominać iż przy ostatecznej decyzji czy stosować tymczasowe aresztowanie czy też zastosować
środki o charakterze wolnościowym,
sąd winien po myśli art. 258 § 4 kpk,
wziąć pod uwagę rodzaj i charakter
obaw wskazanych powyżej oraz nasilenie ich zagrożenia dla prawidłowego
przebiegu postępowania w określonym jego stadium.

Co ciekawe zgodnie z art. 257 § 2 kpk,
stosując tymczasowe aresztowanie, sąd
może zastrzec, że środek ten ulegnie
zmianie z chwilą złożenia, nie później niż w wyznaczonym terminie,
określonego poręczenia majątkowego.
Tym samym w sytuacji kiedy w danej
sprawie istnieją niepodważalne przesłanki do stosowania aresztu możemy
zawsze jeszcze próbować wnioskować
o „wykupienie” się z aresztu przez
złożenie zakreślonej przez sąd sumy
pieniężnej.
Szymon Dubel
Adwokat
kom. 795 11 75 74

Powyższy artykuł ma charakter jedynie informacyjny, mający na celu poszerzanie świadomości prawnej społeczności powiatu zawierciańskiego. Należy pamiętać, że celem uzyskania fachowej pomocy prawnej i rzetelnej porady dotyczącej konkretnej sprawy z uwzględnieniem
jej specyfiki oraz indywidualnego charakteru należy udać się do profesjonalisty w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Serdecznie zapraszam Państwa do wysyłania na adres e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl nurtujących Państwa zagadnień z zakresu
prawa, które to sugestie będą mogły zostać następnie poruszone na łamach „Gwarka Zawierciańskiego”.

Informacje, Reklamy

tel.: 796 351 499

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl
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Siedziba biura:
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

komfortowy dom w Siedlcu gm. Krzeszowice,
wykończony najwyższej jakości materiałami,
na pięknej, widokowej działce 10 a.

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.

Piękna, widokowa działka budowlana o
pow. 10 a w Siedlcu, gm. Krzeszowice.
Atutem jest płaski teren w połączeniu z
niesamowitymi widokami. Położona na
osiedlu wyłącznie nowoczesnych domów.

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

Nowa cena: 320 tys. PLN.

Cena: 200 tys. PLN.

Cena: 1.200 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka budowlana
o pow. 9 a w Jerzmanowicach.
Cena: 79 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.
Nowa cena: 82 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
pół domu: 3 pokoje, łazienka, kuchnia,
strych, czyli wyodrębniony lokal w
domu wolnostojącym w Czernej.
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

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

działka w pięknym widokowym miejscu,
o pow. 21 a, w Miękini, gm. Krzeszowice.
W tej chwili działka R (rolna), ale w studium
planu zagospodarowania przestrzennego
M4 - budownictwo jednorodzinne.

Cena: 65 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA
dom w Krzeszowicach 380 m kw
(trzy niezależne mieszkania) plus
budynek użytkowy z dwoma
mieszkaniami, działka 6,5 a.
Cena łączna: 510 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom w Rudnie 70 m kw, działka ok. 15 a. Cena: 180 tys. PLN.
2. Dom w Krzeszowicach 380 m kw plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, działka 6,5 a. Cena: 510 tys. PLN.
3. Dom w Siedlcu, k. Krzeszowic, widokowa działka 10 a. Cena: 1.200 tys. PLN.
4. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu
na działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
5. Mieszkanie w domu w Czernej plus działka. Cena: 143 tys. PLN.
6. Dom 308 m kw. w Gm Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
7. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 238 tys. PLN.
8. Dom w Kochanowie - 438 m kw działka 44 a. Cena: 1.500 tys. PLN.
9. Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
10. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Dla dewelopera i prywatnie.
Cena: 236 tys. PLN.
11. Działka w Ostrężnicy 42 a, 16 m szerokości. Cena: 65 tys. PLN.
12. Widokowa działka 21 a, w Miękini. Cena: 65 tys. PLN.
13. Widokowa działka o pow. 42 a, w Miękini gm. Krzeszowice.
Dla dewelopera lub prywatnego nabywcy. Cena: 120 tys. PLN.
14. Widokowa działka budowlana o pow. 16 a, w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
15. Działka budowlana 8 a w Czubrowicach, prąd i woda przy działce.
Cena: 65 tys. PLN.
16. Działka budowlana 10 a w Racławicach, wszystkie media przy działce.
Cena: 65 tys. PLN.
17. Widokowa działka budowlana o pow. 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
18. Działka o pow. ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
19. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
20. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
21. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
22. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
23. Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
24. Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
25. Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
26. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
27. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
28. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
29. Działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
30. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
31. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.

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

Cena: 120 tys. PLN.
32. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
33. 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.
34. Działka 12 a w Nawojowej Górze. Nowa cena: 120 tys PLN.
35. Działka o pow. 13 a w Nawojowej Górze. Nowa cena: 130 tys. PLN.
36. Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
37. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
38. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
39. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 170 tys. PLN.
40. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
41. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
42. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
43. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
44. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
45. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
46. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
47. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
48. 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.
49. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
50. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
51. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
52. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
53. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
54. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
55. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
56. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Nowa cena: 82 tys. PLN.
57. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
58. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
59. Działka budowlana o pow. 9 a w Jerzmanowicach. Cena: 79 tys. PLN.
60. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
61. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
62. Działka budowlano-usługowa M1U, o pow. 16 a w Radwanowicach. Na działce
dom ok 140 m kw do wyburzenia lub remontu. Cena: 200 tys. PLN.
63. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
64. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
65. Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
66. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.

Cena: 180 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 .
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.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

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

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
77. Komfortowy apartament w domu w Bolechowicach.
Cena za m-c: 1200 PLN plus media.

DLA PRACOWNIKÓW
78. 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.
79. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
80. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN / m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
81.
82.
83.
84.

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.

POSZUKUJEMY DO ZAKUPU DLA NASZYCH KLIENTÓW:

• 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)

tel. 796 351 499

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

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

ZABIERZÓW
WIELKANOCNY FESTIWAL RĘKODZIEŁA
W Niedzielę Palmową 25 marca 2018 r. zapraszamy na
Wielkanocny Festiwal Rękodzieła, który odbędzie się w
Ratuszu w Zabierzowie.
W przestrzeni Ratusza znajdzie się miejsce dla wielu
wystawców – rękodzielników, którzy na żywo będą
prezentowali kulisy swojej pracy. Chcemy przybliżyć
odbiorcy jak wygląda tworzenie rękodzieła, zaintrygować
i wciągnąć w ten niezwykły świat nieskończonych pomysłów i kreatywności. Stoiska wypełnią kolorowe pisanki,
ozdoby wielkanocne, wyroby drewniane i wikliniarskie.
Dodatkowo zaplanowano otwarte warsztaty rękodzielnicze, skierowane nie tylko dla najmłodszych.
Tego dnia zostaną rozstrzygnięte konkursy na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną oraz „Masz Babo
Placek”, który ma już swoją długoletnią tradycję. Po Mszy Świętej w Kościele Parafialnym o godz. 12.00
w Zabierzowie odbędzie się ocena prac w konkursie na „Najpiękniejszą Palmę”. Jury dokona oceny w
dwóch kategoriach – najpiękniejsza i najwyższa palma. Rozdanie nagród w konkursie zaplanowano na
godz. 14.00 w Ratuszu w Zabierzowie. O 14.30 zostaną ogłoszone wyniki konkursu kulinarnego „Masz
Babo Placek”, a o 15.00 poznamy laureatów konkursu na Wielkanocną Pisankę.
Szczegółowy program znajduje się na stronie zabierzowskiego Centrum Kultury.

TOPIENIE MARZANNY I POWITANIE WIOSNY NA ZABIERZOWSKIM RYNKU

Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie serdecznie
zaprasza mieszkańców Zabierzowa i okolicznych miejscowości wraz z dziećmi na tradycyjne „Topienie Marzanny
i powitanie Wiosny” w dniu 24 marca 2018r. (sobota) o
godz. 15-tej na Zabierzowskim Rynku.

W programie:
• korowód wiosenny wokół Rynku, do udziału w którym
zapraszamy dzieci z własnoręcznie zrobionymi Marzannami, jak też przebrane za zwierzątka zwiastujące
nadejście wiosny (motylki, biedronki, skowronki,
żabki, bociany, kwiaty itp.)
• inscenizacja topienia Marzanny w wykonaniu seniorów
i dzieci,
• konkurs z nagrodami na Marzannę najbardziej tradycyjną, oraz najbardziej urodziwą,
• obdarowanie słodyczami wszystkich dzieci przebranych za zwierzątka, oraz tych których Marzanny
nie zostały nagrodzone przez jury w konkursie.

TRZEBINIA

CHRZANÓW
NOC TEATRU

7 kwietnia 2018 odbędzie się siódma uczta dla teatromaniaków!
Jak co roku na scenie chrzanowskiego MOKSiR będzie można
zobaczyć pięć spektakli. Start godz. 19.00.
• Iwona, księżniczka Burgunda / Teatr Imaginarium,
Chrzanów
reżyseria: Aneta Drzewiecka
• Deklaracja 6888 / Teatr odRuchu, Tychy
reżyseria: Monika Szydłowiecka, Michał Misza Czorny
• Słodka / Teatr Piiip, Zielona Góra
reżyseria: Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek
• Materia / Teatr Tańca DyeMotion, Jaworzno
reżyseria i choreografia: Marian Folga, Anna Banasik
• Każda potwora… czyli Gra o Love / Teatr Nie Ma, Szczecin
reżyseria: Mateusz Figiel
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w Informacji MOKSiR lub
online: http://www.moksir.chrzanow.pl/bileteomoksir/

WYSTAWA FOTOGRAFII PRZEMKA STANKIEWICZA

Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotografii Przemka Stankiewicza – galeria NA PIĘTRZE MOKSiR (górny hol kina SZTUKA).
Wystawa czynna do końca marca 2018.
Przemek Stankiewicz fotografią zajmuje się od najmłodszych
lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Akademii Fotografii. Tematem jego prac fotograficznych jest
głównie portret oraz architektura. Często realizuje fotoreportaże
w odległych zakątkach świata. Jest wielbicielem analogowej
fotografii czarno-białej, ale czasem pracuje również w nowoczesnych programach graficznych. Ma na koncie wiele wystaw
między innymi w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie oraz w Galerii P11 Nowym Jorku.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA SPOTU HAŃBY:

https://youtu.be/moSmrCXXisU

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„KOBIETA SUKCESU”
• 21.03, 22.03, 23.03, 24.03, 27.03, 28.03, 29.03 –20:00 •
czas trwania: 105 min, komedia romantyczna, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł
„KOBIETY MAFII”
• 21.03, 22.03 – 17:00 •
czas trwania: 138 min, sensacyjny, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł
„NARZECZONY NA NIBY”
• 06.04, 07.04, 08.04 – 18:00 • 10.04, 11.04 – 18:00 •
czas trwania: 110 min, komedia romantyczna, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł
„PODATEK OD MIŁOŚCI”
• 03.04, 04.04, 05.04 – 18:00 •
czas trwania: 100 min, komedia romantyczna, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„PITBULL. OSTATNI PIES” PREMIERA

„PITBULL. OSTATNI PIES”
• 03.04, 04.04, 05.04 – 20:00 • 06.04, 07.04, 08.04 – 20:30 • 10.04, 11.04 – 19:30 •
czas trwania: 120 min, sensacyjny, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

• 21.03 – 29.03 godz. 15.30, 18.10, 20.40 • 30.03 godz. 20.10 • 31.03 , 1.04 kino nieczynne
• 2.04 godz. 20.10 • 3.04 kino nieczynne • 4.04 – 5.04 godz. 20.10 •
czas projekcji: 130 min.; prod. Polska, od 16 lat; gatunek: sensacyjny; reżyseria: Władysław Pasikowski
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)

„GNOMEO I JULIA. TAJEMNICA ZAGINIONYCH KRASNALI”
• 23.03, 24.03, 27.03, 28.03, 29.03 – 16:00, 18:00 • 25.03 – 15:00, 17:00 •
• 03.04, 04.04, 05.04, 06.04, 07.04, 08.04 – 16:00 •
czas trwania: 95 min, animowany/komedia, Polska; cena biletów- 14 zł i 12 zł (dubbing pl)

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

http://kino.tck.trzebinia.pl/
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SPAWACZ / ŚLUSARZ
pilnie SZUKA PRACY

ZNALEZIONO PSA!

W dniu 2 marca 2018 r.
w Sąspowie znaleziono
psa. Jeśli ktoś poszukuje
lub zna właściciela proszę
o kontakt: (12) 389 52 47
wew. 124 (Urząd Gminy
Jerzmanowice-Przeginia).

Przyjmie także inne prace fizyczne,
np. jako pomoc mechanika.
Tel. do kontaktu: 696 148 291

Obecnie piesek przebywa
w schronisku w Bolesławiu.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

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

MYSZKA

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

Myszka...I co tu pisać...? Wystarczy na nią spojrzeć... Dobra, pokorna, bardzo uległa, delikatna
i wrażliwa... Jak można było ją porzucić przy drodze?! Dwa dni siedziała w wysokiej trawie
i czekała... Myszka ma około 5-6 lat, waży 12 kg. Nikt jeszcze o nią nie zapytał... Czeka na dom
w naszym fundacyjnym przytulisku w okolicach Krakowa.

Tel. 783 553 197.

SUSZKA
Suszka to... suczka przez duże „S”. Rozkwita wtedy, gdy ma blisko siebie ludzi. Jej motto życiowe
musi brzmieć: im bliżej człowieka, tym lepiej. Wpatrzona w niego jak w święty obraz. Dopraszająca
się pieszczot i uwagi. Tak, jak zabiegała o wyprowadzenie z kojca i dostrzeżenie jej jednej wśród
tylu psów, tak samo potem cieszyła się i delektowała krótkimi, wspólnymi chwilami. Kochana i warta
tego, aby być kochaną. Susza ma ok. 5 lat. To przemiła, przedobra i przeserdeczna suczka. Waży w tej
chwili trochę dużo (trzeba odchudzić), ale docelowo powinna ważyć około 20 kg. Czeka w naszym
fundacyjnym przytulisku w okolicach Krakowa.

Tel. 783 553 197.

JESSI I JANKO
Jessi i Janko to cudowne starsze psiaki. Nigdy nie miały domu. Jako półroczne szczenięta trafiły
do owianego złą sławą schroniska w Krzesimowie. Półtora roku temu Fundacja Człowiek dla
Zwierząt zabrała je stamtąd z nadzieją, że uda się znaleźć dla nich dom. To wspaniałe psy, niezwykle uczuciowe, serdeczne, uwielbiające ludzi, radosne i przyjazne. Kochają się wzajemnie
i są razem szczęśliwe. Dlatego marzymy o wspólnym domu dla nich. Ktoś, kto zdecyduje się
dać im ciepły kąt, otrzyma wielką dawkę miłości i wdzięczności. Bo starsze psy kochają inaczej,
mocniej, dojrzalej.

Tel. 534 884 174.
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
HIPCIA (HIPINKA)

Hipinka to przepiękna, kochana i urocza, bardza miła, wrażliwa sunia. To psinka młoda, ma około
3 lat, jest maleńka, waży około 5-6 kg.
Pilnie potrzebuje kochającego, spokojnego, świadomego potrzeb psiaka domu, który pokaże
jej lepszą stronę człowieczeństwa i pomoże przełamać nieśmiałość.
Hipcię można wziąć na ręce, przytulać, głaskać, a smakołykami na pewno szybko przekona się
do wszystkich domowników. Hipinka może zamieszkać z drugim czworonogiem,
nikomu nie zrobi krzywdy. Prosimy o dobry dom dla tej małej ślicznotki.

BRANDON
Przedstawiamy Brandonka - psiaka w typie rasy chow chow. To kochany psiak-miś... Przez pierwsze
dni po przybyciu do schroniska był jak typowy przedstawiciel swojej
rasy - zamknięty w sobie, trochę niedostępny. Taki psiak po przejściach, który musiał pogodzić
się z nową rzeczywistością i na nowo zaufać człowiekowi.
Obecnie Brandonek to zupełnie inny psiak. Lgnie do swoich opiekunów, chętnie wychodzi na
spacery, przytula się, chowa głowę w rękach człowieka.
Za smaczki zrobi niemal wszystko - siada, staje słupka, podaje łapki... Widok przerażonego,
smutnego, nieufnego Brandonka jest już tylko Wspomnieniem. Teraz Brandonek szuka kogoś,
kto ofiaruje mu kochający, troskliwy, dobry dom. Psiak ma około 7-8 lat, waży około 20-25 kg.

FARADEK
Faradek to nieduży psiak w wieku około. 3 lat, waży niewiele ponad 10 kg. Trafił do naszego
schroniska na początku lutego wraz z drugim psiakiem; tamten ma już dom,
Faradek wciąż czeka... Farad to miły, spokojny pies. Nie jest hałaśliwy, ani nadpobudliwy, ma
bardzo zrównoważony charakter. Świetny pies dla mniej aktywnej rodziny
lub dla osób nieco starszych. Niestety psiak jest smutny i widać, że nie odnajduje się w schroniskowych warunkach. Faradek świetnie dogaduje się z innymi psami,a jego gabaryty sprawiają,
że może zamieszkać nawet w niewielkim mieszkaniu w bloku, jednak mile widziany także dom
z ogrodem. Bardzo prosimy o dobry dom dla Faradka.
Psiak na pewno odwdzięczy się wiernością i niesamowitą psią miłością.
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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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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Informacje, Reklamy

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.

