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droga na Kaszów droga na Kraków

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

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KNAUF

otwarte:
pn - pt 600 - 1800

Sobota 600 - 1300

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

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

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis od 1991 

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

 530 781 146

Krzeszowice

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

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

SPRZEDAŻ
RATALNA

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

sob         10 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

Studio Szpilka

PIEKARY 383
(budynek OSP, 1 piętro 

po metalowych schodkach,
lokal obok fryzjera)


795 999 098 

Makijaż Permanentny

Rekonstrukcja brwi

Mikroblading

• Autoryzowany sprzedawca PGG Sp. z o.o.
• Najlepszy polski węgiel
• Suszony, wysokokaloryczny,
   workowany eko-groszek

skladelmar@vp.pl • 
www.firmaelmar.pl
32-329 Bolesław

Posiadamy własny transport • Sprzedaż ratalna

tel. 668 386 674
tel. (32) 647 90 37 

WSPÓŁTWORZY „UCHO PREZESA”,  
ALE ZAWSZE FASCYNOWAŁA GO ZBRODNIA

ROZMOWA Z PRZEMYSŁAWEM BORKOWSKIM

Rozmowa z Przemysławem Borkowskim, członkiem Kabaretu Moralnego Niepokoju i auto-
rem pełnokrwistego kryminału „Zakładnik”

• Od ponad 20 lat związany jest 
Pan z Kabaretem Moralnego 
Niepokoju. Pisarzem też nie 
jest Pan od dzisiaj, a właśnie 
ukazała się Pańska książka 
„Zakładnik”. Mówi się, że 
kryminał w Polsce przecho-
dzi swego rodzaju renesans, 
a polscy autorzy wypychają 
z księgarskich półek auto-
rów zagranicznych. Skąd 
pomysł na kryminał? Ulega 
Pan ogólnym trendom czy 
„Zakładnik” planowany był 
wcześniej?

Kryminał jest naturalnym zwieńcze-
niem rozwoju mojej pisarskiej dzia-

łalności. Zawsze fascynowała mnie 
zbrodnia. Już kiedy pisałem wiersze 
w liceum, ktoś musiał w nich ginąć. 
W każdej mojej kolejnej książce był 
w jakiś sposób obecny wątek kryminal-
ny. Moja poprzednia powieść „Hotel 
Zaświat” to już był prawie kryminał 
– z morderstwem, trupem, zagadką 
do rozwiązania. Tyle, że doprawione 
to było sporą dozą niesamowitości. 
Tym razem poszedłem po prostu 
o krok dalej. Postanowiłem napisać 
prawdziwy, pełnokrwisty, gatunkowy 
kryminał. Zresztą to nie było do końca 
tak, że założyłem sobie, że tak zrobię. 
U mnie powieść zawsze zaczyna się od 
pomysłu, którym zazwyczaj jest obraz 

Ciąg dalszy na str. 2

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

Usługi Motoryzacyjne Wojciech Grzybacz
Nawojowa Góra, ul. Nawoja 48

Usługi Motoryzacyjne Wojciech Grzybacz
Nawojowa Góra, ul. Nawoja 48

WULKANIZACJA
Wymiana, sprzedaż opon

Wyważanie kół
Prostowanie felg

ATRAKCYJNE CENYtel. 503-024-440

Kupię działkę budowlaną 
do 15 a na terenie Gminy Krzeszowice.

Tel. 505 892 420 

OKAZJA! Działka rolna 1,05 ha 
w Gminie Dobczyce. Cena: 500 PLN za ar.

Tel. 796 351 499

POSZUKUJEMY
DO WYNAJĘCIA

DOMU W TENCZYNKU
lub okolicy.

tel. 696 595 118 

 DO SPRZEDANIA
piękny, wykończony najwyższej 

jakości materiałami, nowoczesny 
dom w okolicach Tenczynka,

o pow. ok. 300 m kw,
działka 30 a.

Cena: 1.390 tys. PLN
tel. 696 595 118  
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jakiegoś wydarzenia. Tak było i tym 
razem. Wyobraziłem sobie mężczyznę 
wkraczającego z bronią do telewizyjnego 
studio w czasie porannego programu 
na żywo, który bierze zakładników, 
odczytuje bezsensowne oświadczenie, 
po czym strzela sobie w głowę. Nie dało 
się tego za bardzo rozwinąć w powieść 
obyczajową…
• Jest Pan olsztynianinem z uro-

dzenia, więc osadzenie akcji 
w tym mieście nie powinno 
dziwić, jednak zabieg ten jest 
ostatnio bardzo popularny. Jak 
Pan sądzi, z czego to wynika? 
Z lokalnego patriotyzmu, sen-
tymentu?

U mnie na pewno z pewnego rodzaju 
tęsknoty. Mieszkam w Warszawie już 
dość długo i bardzo lubię to miasto, 
ale moja ojczyzna jest tam, na Warmii. 
To moje miejsce i moje krajobrazy. Nic 
więc dziwnego, że skoro sam nie mogę 
tam mieszkać, to pozwalam na to cho-
ciaż moim bohaterom. Poza tym akcja 
„Zakładnika” opiera się na wydarzeniu, 
które rozegrało się, gdy jeden z boha-
terów chodził do liceum. Ja do liceum 
chodziłem w Olsztynie. Opisałem więc 
swoje liceum, swoich kolegów i swoje 
ówczesne miłości i rozterki. Tak było 
po prostu łatwiej. Zawsze, gdy moż-
na, należy pisać o rzeczach, uczuciach 
i miejscach, które się widziało, doty-
kało i przeżywało. Wypada się wtedy 
wiarygodniej. Oprócz tego Olsztyn to 
naprawdę piękne miasto i myślę, że 
należy mu się porządna seria krymi-
nalna.
• Na okładce książki czytamy, 

że „niespodziewane zwroty 
akcji wybuchają jak bomby, 
ale dopiero finał wysadzi nas 
w powietrze”. I rzeczywiście – 
od pierwszych stron trudno się 
oderwać od lektury. Skądinąd 
wiemy, że dość trudno zaist-
nieć na kryminalnych salonach, 
a pan właśnie wkracza na nie 
z dziką kartą. Czy napisanie 
świetnego kryminału to kwe-

stia nauki, warsztatów 
literackich czy trzeba 
się z tym urodzić?

Nie chodziłem na żadne 
warsztaty ani na kursy kre-
atywnego pisania, ale tak 
– pisania, jak każdego rze-
miosła, trzeba się nauczyć. Ja 
uczyłem się go, pisząc – wier-
sze, opowiadania, felietony, 
powieści, teksty piosenek. 
Wszystko to miało znaczenie. 
No i mam wrażenie, że w koń-
cu się go nauczyłem. A czy 
trzeba się z tym urodzić? 
Pewnie też. Ja na przykład 
już od mniej więcej szkoły 
podstawowej wiedziałem, 
że chcę być pisarzem, tylko 
wtedy jeszcze nie wiedzia-
łem za bardzo, o czym pisać. 
Zacząłem więc od wierszy, bo 
to było prostsze. Uczucia ma 
każdy, już zwłaszcza nastola-
tek, a poezja, nawet kiepska, 
rodzi się z uczuć. Żeby nato-
miast napisać powieść, trzeba już coś 
przeżyć. Określoną ilość rzeczy zoba-
czyć, mieć określoną ilość życiowych 
doświadczeń. A ponieważ pochodzę 
z rodziny, w której mężczyźni wszyst-
ko robią wolniej i później niż inni, to 
i zbieranie tego wszystkiego zajęło 
mi więcej czasu. Pewnie dlatego jako 
pisarz kryminałów zadebiutowałem 
tak późno. Ale nie martwię się. Naj-
wyżej później też przejdę na pisarską 
emeryturę.
• Ma Pan jakichś autorów, którzy 

są niedoścignionym wzorem 
i źródłem inspiracji? 

Ponieważ skoczyłem polonistykę, a do 
tego od dziecka kompulsywnie czytałem 
książki, tych wzorów i inspiracji jest nie-
skończenie dużo i niekoniecznie chodzi 
o pisarzy kryminałów. Chciałbym więc 
pisać jak: Dostojewski, Homer, Gom-
browicz, Tołstoj, Ajschylos, Camus, 
Szekspir, Mickiewicz, Sienkiewicz, 
Agata Christie, Jo Nesbo oraz Borges. 
A wychodzi mi tak, jak wychodzi. 

• Z okładki wynika również, że 
„Zakładnik” to pierwsza część 
cyklu kryminałów z Zygmun-
tem Rozłuckim w roli głów-
nej. Może Pan powiedzieć coś 
o następnych częściach? Dal-
szych losach bohaterów?

Mogę coś powiedzieć o drugiej czę-
ści, bo właśnie ją piszę. Jej akcja tym 
razem w całości rozgrywać się będzie 
w Olsztynie i okolicach. Bohaterowie 
– Zygmunt Rozłucki i Karolina Jan-
czewska – znowu się spotkają. Znowu 
prowadzić będą wspólne śledztwo, 
lecz tym razem ich drogi w pewnym 
momencie dramatycznie się rozejdą. 
Śledztwo dotyczyć będzie morderstwa 
piętnastoletniej dziewczyny, o które 
podejrzewany jest miejscowy ksiądz, 
który, jak głoszą niepotwierdzone 
plotki, ma na swoim koncie epizod 
pedofilski. Kolejna część będzie nosiła 
tytuł „Niedobry pasterz”.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał PATRYK MIERZWA

WSPÓŁTWORZY „UCHO PREZESA”,  
ALE ZAWSZE FASCYNOWAŁA GO ZBRODNIA

Jednym z punktów tych obcho-
dów, było nadanie księdzu 
Arturowi Kardasiowi, posłu-
gującemu w kaplicy w Prąd-
niku Korzkiewskim, przez 
kierownika Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, medalu „Pro 
Patria”. Medal ten jest przy-
znawany osobom i instytucjom 
„za szczególne zasługi w kulty-
wowaniu pamięci o walce o nie-
podległość Rzeczypospolitej 
Polskiej”.
Ksiądz Artur od lat swo-
imi działaniami na terenie 
Prądnika Korzkiewskiego 
oraz aktywnością literacką 
i badaniami naukowymi, dba 
o pamięć o przeszłości naszego 
narodu. Wniosek wraz z udo-
kumentowaną historią dzia-
łalności księdza, złożyła Pani 
Ewa Leniart Wojewoda Pod-
karpacki, a medal w imieniu 
Ministra Jana Józefa Kasprzaka 
wręczył Wójt Gminy Wielka 
Wieś Tadeusz Wójtowicz. Uro-
czystość rozpoczęła msza świę-
ta koncelebrowana w kościele 
parafialnym w Białym Kościele. 
W jej trakcie homilię wygłosił 
ks. prof. Józef Marecki pro-
motor doktoratu ks. Artura, 
a podniosłego charakteru doda-
ła oprawa muzyczna Orkiestry 
Dętej GOKiS oraz Zespołu 
Białokościelanki. Wręczenie 
medalu odbyło się tuż po mszy 
świętej, wtedy też zaproszeni 
goście wygłosili swoje okolicz-
nościowe przemówienia, w tym 
oczywiście Wójt Tadeusz Wój-
towicz, v-ce Przewodniczący 

Rady Powiatu Krakowskiego 
Piotr Goraj, który odczytał 
list gratulacyjny od Starosty 
Krakowskiego Wojciecha Pałki 
oraz Prowincjał Zmartwych-
wstańców Prowincji Polskiej ks. 
Krzysztof Swół. W dalszej czę-
ści nie było końca gratulacjom 
i podziękowaniom przekazy-
wanym od wszystkich orga-
nizacji działających w parafii. 
Szczególne podziękowania za 
duchową opiekę złożyli stra-
żacy ochotnicy z terenu gmi-
ny, których ksiądz Artur jest 
kapelanem.
Druga część - artystyczna, 
odbyła się w Szkole Podstawo-
wej w Białym Kościele. Dzieci 

pod kierownictwem nauczycieli 
przygotowały program, w któ-
rym nieco przekornie podeszły 
do tematu znajomości polskiej 
historii. Zabawne dialogi 
przeplatały się ze wspólnym 
odśpiewywaniem patriotycz-
nych pieśni.
Gratulujemy księdzu Arturowi 
Kardasiowi tego wyjątkowego 
odznaczenia, jesteśmy dumni 
mając tak wspaniałą osobowość 
na terenie gminy.

 v www.wielka-wies.pl

Również redakcja Gwarka 
Małopolskiego składa Księdzu 
serdeczne gratulacje i wyrazy 
szacunku.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE WIELKA WIEŚ
Państwowe Święto Niepodległości w Gminie Wielka Wieś w tym roku obchodzono 
wyjątkowo uroczyście.  W godzinach porannych przedstawiciele administracji samo-
rządowej na czele z Wójtem Tadeuszem Wójtowiczem złożyli pamiątkowe wiązanki 
na grobach powstańców w Szycach i w Modlnicy.

Spotkanie uświetnili goście: 
Marszałek Województwa Pan 
Wojciech Kozak, Wójt Gminy 
Liszki Pan Paweł Miś, sołtys 
Liszek Pan Józef Kowalik, 
proboszcz Lisieckiej paraf ii 
ks. Władysław Szymoniak oraz 
członkowie Lisieckiego Klubu 
Serniora.
O drogach naszej ojczyzny 
do wolności i niepodległości 
w niezwykły sposób opowia-
dali specjalnie zaproszeni 
goście – p. Leszek Mazan 
i p. Mieczysław Czuma.  Ci 
wybitni krakowscy dziennika-
rze, publicyści, autorzy wielu 
książek snuli barwną opowieść, 
przeplataną wspólnym śpiewem 
pieśni patriotycznych.
Ta wyjątkowa lekcja historii na 
pewno długo zostanie w pamię-
ci każdego z nas.

 v Tekst:  Beata Sobesto 
Zdjęcia :  

Aleksandra Tałach  
i Oliwia Pawlik,  

klasa III c gim.

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. ŚW. JANA KANTEGO W LISZKACH
Dzień 10 listopada w naszej szkole był bardzo uroczysty. Cała społeczność 
szkolna spotkała się na hali, aby powrócić pamięcią do wydarzeń sprzed 
99 lat, kiedy to Polska, po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. 
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Umiejscowienie kontroli
Ludzie różnią się między sobą 
poczuciem tego, jak bardzo sami 
mogą wpływać na swoje życie. 
Jedni z nas wolą interpretować 
świat jako miejsce, w którym 
różne sytuacje nam się po prostu 
zdarzają i sami nie mamy na to 
większego wpływu. Inni uważają, 
że sami są kowalami swojego losu 
i to czego doświadczają w życiu jest 
efektem ich działań. Większość 
z nas znajduje się gdzieś pośrodku 
– pomiędzy jedną i drugą posta-
wą. To w jaki sposób przeżywamy 
własny wpływ na swoje życie jest 
pierwszą z cech, które w znaczący 
sposób wpływają na nasze przeży-
wanie stresu i radzenie sobie z nim. 
Dowiedziono, że osoby, które są 
skłonne przypisywać sobie więcej 
sprawstwa – widzieć swój wpływ 
na to, co dzieje się w ich życiu – 
łatwiej radzą sobie z trudnymi 
przeżyciami. Może to wiązać się 
z poczuciem, że żadna sytuacja, 
nawet ta bardzo trudna, nie jest 
jednoznacznym wyrokiem, kiedy 
można podjąć działanie ze swojej 
strony.

Podejście do zmian
Mówi się, że nic w życiu nie jest tak 
stałe jak zmiana. Niektórzy jednak 
reagują na nie lepiej od innych. Są 
osoby, które przez kilkanaście lat 
nie zdecydowały się nawet na drob-
ną zmianę w wystroju mieszkania, 
a są takie, które „muszą” przestawić 
meble raz na pół roku, bo inaczej 
czują dyskomfort. Badania pokazują, 
że kiedy do różnych zmian w życiu 
podchodzimy jak do wyzwań, któ-
rym należy sprostać, radzimy sobie 
lepiej ze stresem także w skrajnie 
trudnych sytuacjach. Budowanie 
swojego poczucia bezpieczeństwa 
na stabilności rozumianej jako 
unikanie różnych zmian sprawi, że 
stres będzie występował intensyw-
nie nawet w drobnych sytuacjach 
związanych ze zmianą.

Optymizm
W naukowym rozumieniu daleki 
jest od różowych okularów. Nie 
chodzi o to, żeby nie przejmować 
się trudnościami, wszędzie wietrzyć 
pomyślne wiatry i nie bacząc na prze-
szkody jaskrawo myśleć o przyszło-
ści. Pod pojęciem optymizmu mam 
na myśli konstruktywne podejście 

do porażek. Nie przekładanie tego, 
co nam się nie uda na myślenie 
o sobie, ale wyciąganie wniosków 
i wskazówek na przyszłość. Nawet 
Edison zanim wynalazł żarówkę 
doznał wielu porażek związanych 
z nieudanymi próbami. Umiejętność 
wyciągania wniosków z nieudanych 
sytuacji i mimo wszystko podejmo-
wania trudu ponownie przekłada się 
na naszą odporność na szkodliwy 
wypływ stresu.
Jest to zdecydowanie wątpliwe czy 
stres może stanowić kandydata na 
przyjaciela. Jednak jego obecność 
w naszym życiu jest niezaprzeczalna, 
a życie z przyczepionym na stałe 
śmiertelnym wrogiem jest trudne 
i nieprzyjemne. Wiedza o tym czy 
stres jest dla mnie skrajnie prze-
rażającym doznaniem, czy tylko 
pewnym dyskomfortem pomaga 
pracować nad swoim nastawieniem 
i dążeniem do lepszego zdrowia.

 v Emilia Owoc 
Gabinet Pomocy Psychologicznej 

Psychologkrzeszowice.pl

KTO MOŻE ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ ZE STRESEM?
Stres zwykliśmy postrzegać jako swojego wroga. Zjawisko niechciane, które przyczepia 
się do nas, zatruwa i niszczy nasze życie. Jednak mimo szczerych chęci nie możemy 
pozbyć się stresu ze swojego życia. Kiedy zwrócimy uwagę na różnych swoich zna-
jomych możemy zauważyć, że niektórzy radzą sobie ze stresem lepiej, a inni gorzej. 
Przyjrzyjmy się temu, co może decydować o tym jak znosimy stres.

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

Karol Ślusarczyk chyba nigdy nawet nie pomy-
ślał, że będzie miał w Krzeszowicach swoją uli-
cę, że jego nazwisko będzie uwiecznione razem 
z innymi na specjalnej tablicy w tenczyńskim 
kościele, że w Paczółtowicach na miejscu jego 
śmierci stanie pomnik, a na cmentarzu w Ten-
czynku przy jego grobie harcerze będą co roku 
trzymać wartę honorową. 
Urodził się 10 października 1922 roku jako 
trzeci z czterech synów Feliksa i Anny Ślusar-

czyków, mieszkających w Tenczynku przy ulicy Rzeźniczej. Uczył się 
w Krakowie w gimnazjum, a już na początku niemieckiej okupacji 
zapisał się do Szkoły Budowy Maszyn. Jego koledzy twierdzili, że 
jeszcze przed wojną był związany ze środowiskiem narodowym. 
W 1940 roku został wywieziony do Niemiec i zatrudniony jako 
kreślarz w zakładach Messerschmidta w PoczPoczdamie pod Berli-
nem. Czy jeszcze przed wywózką do Rzeszy wstąpił do konspiracji 
niepodległościowej? Prawdopodobnie tak, ale nic konkretnego nie 
wiadomo. Zasady konspiracji wymagały jak najdalej posuniętej 
dyskrecji, nie pozwalały ani opowiadać nikomu o swoich sprawach, 
ani tym bardziej pozostawiać notatek. A potem, już po wyzwole-
niu, ludzie nadal wystrzegali się wspominania swojej AK-owskiej 
przeszłości, bo zamiast uznania zasług, można było dostać od 
komunistycznych władz karę więzienia lub nawet śmierci. A gdy już 
można było swobodnie snuć wspomnienia, okazało się że z byłych 
partyzantów nie żyje już prawie nikt i trzeba zadowolić się skąpymi 
urywkami ich opowiadań zapamiętanymi przez dzieci i wnuków. 
Dlatego o konspiracyjnej działalności i walce Karola Ślusarczyka-
-„Tatara” wiemy bardzo mało. 
Po paru miesiącach pracy u Messerschmidta uciekł on z Niemiec 
i wrócił w swoje strony. Oczywiście, nie było mowy o powrocie do 
domu, Karol musiał się ukrywać przed poszukującą go niemiecką 
policją. Najczęściej nocował u swojego wuja w Woli Filipowskiej. 
Starał się spędzaćnoce poza domem, by nie narażać siebie i gościn-
nych gospodarzy; spał w szopach, drewutniach itp. Wstąpił wtedy do 
podziemnej Narodowej Organizacji Wojskowej, gdzie został zastępcą 
komendanta powiatu NOW Krzeszowice, a także komendantem 
Obwodu NOW Tenczynek. Wkrótce, po przyłączeniu NOW do 
Armii Krajowej, mianowano go dowódcą plutonu dywersyjnego 

AK. Wraz z podległymi mu żołnierzami napadał na posterunki 
policji, organizacji Todta i straży granicznej (niedaleko Tenczynka 
przebiegała wówczas granica między Generalnym Gubernator-
stwem i Rzeszą), zdobywając broń i amunicję dla innych oddziałów. 
Uczestniczył również w przerzucaniu na Zachód zbiegłych z niewoli 
oficerów brytyjskich i w wykonywaniu wyroków na niemieckich 
konfidentach. Akcje te nasiliły się w 1944 roku, w miarę jak od 
wschodu przybliżał się front. Dosłownie z dnia na dzień, wszyscy 
oczekiwali odwrotu Niemców. 
Niestety, właśnie ostatnie dni przed nadejściem Rosjan okazały 
się najbardziej tragiczne. W noc sylwestrową 1944 roku niemieccy 
żandarmi wtargnęli do domu rodziny Skalnych w Tenczynku, 
gdzie zabili Stefana Skalnego „Brzeszczota”, ciężko pobili jego 
rodziców i zabrali brata Stanisława, który parę miesięcy później 
zmarł w obozie. Potem udali się do domu Ślusarczyków. Zabili 
tam Feliksa Ślusarczyka, ojca Karola, i jego brata Władysława. Po 
parogodzinnym bezskutecznym oczekiwaniu na „Tatara”, żandarmi 
odeszli. Było oczywiste, że akcja żandarmerii nie była przypadkowa. 
Ktoś musiał ich poinformować i naprowadzić. Podejrzenia padły na 
znanego konfidenta gestapo Romanowa. 
Kilka dni później, 11 stycznia 1945 roku, „Tatar” wraz z Józefem 
Jaśkowcem-„Jaźwcem” udał na się patrol w stronę Paczółtowic 
w poszukiwaniu zdrajcy. Tuż za Paczółtowicami, na drodze ku 
Racławicom, natknęli się oni na patrol ukraińskiej żandarmerii, 
współpracującej z Niemcami. Ukraińcy otworzyli ogień, zanim 
jeszcze polscy partyzanci zdołali wydobyć broń. „Tatar” zginął 
na miejscu, „Jaźwcowi” udało się wycofać bez szwanku z miejsca 
strzelaniny i zaalarmować resztę kolegów. Nierozpoznane zwłoki 
Karola Ślusarczyka zostały pochowane na miejscu przy drodze. 
Równo tydzień później, 18 stycznia 1945 roku, na miejsce Niem-
ców pojawili się Rosjanie. Zwłoki „Tatara” zostały ekshumowane 
i pochowane w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Tenczynku, 
obok ojca i brata. W chwili śmierci miał nieco więcej niż 22 lata.
Dlaczego właśnie o Karolu Ślusarczyku-„Tatarze” mówi się jako 
o „legendarnym” partyzancie? Było ich przecież wielu, wielu odzna-
czyło się brawurą w akcjach bojowych, wielu zginęło równie mło-
do… Trudno powiedzieć. Ale trudno również nie zauważyć, że we 
wszystkich wspomnieniach, jego koledzy i podkomendni zawsze 
mówili i pisali o nim z uznaniem i z szacunkiem. Był odważny, 

energiczny, cieszył się naturalnym autorytetem wśród kolegów. 
Jego śmierć zaskoczyła i zaszokowała wszystkich jego przyjaciół 
i znajomych. W dodatku na tydzień przed „wyzwoleniem”… Od 
tamtej pory „legenda Tatara” stała się faktem. Gdyby spytać dziś 
jakiegokolwiek mieszkańca Ziemi Krzeszowickiej o partyzantkę 
polską na tych terenach, to na pewno pierwszym, kogo wymieni, 
będzie właśnie „Tatar”. 
Historycy znają nazwiska i działalność dowódców i przełożonych 
„Tatara”, starsi mieszkańcy potrafią dorzucić dziesiątki nazwisk 
ludzi, którzy również walczyli o wolną Polskę z bronią w ręku — lecz 
kapryśna Pani Legenda wybrała sobie swojego ulubieńca: dowódcę 
Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej 12 pułku piechoty Armii 
Krajowej Obwód Krzeszowice, podporucznika Karola Ślusarczyka 
ps. „Tatar”.
Cześć Jego pamięci!

 v Agata Czopor  
nauczycielka z Zespołu Szkół w Tenczynku 

Tenczynek, 2016 r.

LEGENDA PRAWDZIWA O PODPORUCZNIKU „TATARZE”

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Różne bywają legendy. Fantastyczne historie o duchach, o podziemnych królestwach i o ukrytych skarbach, znane tylko w jed-
nym zakątku i opowiadane na całym świecie, legendy stare i nowe, zapomniane i rodzące się. Niektóre z nich powstają dosłow-
nie na naszych oczach. Na przykład ta o ppor. AK „Tatarze”…
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Guillaume Musso  :   
Dziewczyna z Brooklynu

Raphaël jest pisarzem. Pewnego wieczoru za 
bardzo naciska swoją narzeczoną na temat jej 
przeszłości. Po kłótni Anna postanawia wrócić 
do Paryża. Gdy mężczyzna też wraca okazuje 
się, że kobieta zniknęła. Nie wiadomo co się sta-
ło po jej powrocie. Co tak usilnie próbuje ukryć 
Anna?

Chris Carter : Jestem śmiercią 
Dwudziestoletnia kobieta zostaje porwana. Sie-
dem dni później policja odnajduje jej ciało na 
niewielkiej trawiastej polance w pobliżu lotniska 
w Los Angeles. Zwłoki ułożono z kończynami 
wyciągniętymi w taki sposób, aby utworzyły 
kształt gwiazdy. Do sprawy zostaje przydzielony 
detektyw Robert Hunter, który odkrywa, że jest 
na tropie potwora. 

Piotr Głuchowski : Pole śmierci. Nieznana 
bitwa Polaków z Czerwonymi Khmerami

Polska misja wojskowa w Kambodży (1992-1993) 
była przygotowana koszmarnie. Pojechali na nią 
ludzie, którzy nigdy nie mieli broni w ręku, a nawet 
nie znali angielskiego. Brakowało jedzenia i sprzę-
tu. Wartownik stał z bambusowym kijem, namioty 
pleśniały, auta się psuły, śmigłowce spadały. 
Sztab nie wiedział, co wyprawiają oddziały, bo nie 
miał radiostacji. Jednak gdy polską bazę zaata-
kowali Czerwoni Khmerzy, Polacy dali im łupnia. 
Mimo że rozkaz brzmiał: „Poddać się!”.

Magdalena Kordel : Córka wiatrów 
Pierwszy tom nowej serii Wilczy dwór Magdaleny 
Kordel to wciągająca opowieść o długo skry-
wanych tajemnicach, a także o sile więzi, magii 
wspomnień i meandrach uczuć. Dzięki niej prze-
niesiesz się do świata ponadczasowych emocji. 

Kathryn Ormsbee : Milion odsłon Tash
Natasha, zwana Tash, to prawdziwa fangirl. 
Uwielbia czytać, a jej ukochany pisarz to Lew 
Tołstoj. Jej pokój wypełniają cytaty z jego książek  
i plakaty. Jest też vlogerką. Na jednym ze swoich 
kanałów na podstawie „Anny Kareniny” Tołstoja 
tworzy wraz z paczką przyjaciół serial internetowy 
„Nieszczęśliwe rodziny”. Jednak wraz z rosnącą 
liczbą odsłon swojego kanału dziewczyna pozna-
je też samą siebie. Czy znajdzie odwagę na mi-
łość w realu? Czy razem z przyjaciółmi udźwignie 
ciężar sławy? 

Katarzyna Puzyńska : Czarne narcyzy 
„Czarne narcyzy” to ósmy tom sagi kryminalnej 
o policjantach z Lipowa. Opowieści o Lipowie 
łączą w sobie elementy klasycznego kryminału i 
powieści obyczajowej z rozbudowanym wątkiem 
psychologicznym. Porównywane są do książek 
Agathy Christie i powieści szwedzkiej królowej 
gatunku, Camilli Läckberg. 

Agnieszka Stelmaszyk :  
Fiord i zaginiony naszyjnik, Koniec z 
wygłupami, Gdzie jest Kunegunda? 

Zabawne historyjki z niesamowitymi bohaterami  
i ich niezwykłymi przygodami rozbawią i zachęcą 
do czytania każdego młodego czytelnika. Duża 
czcionka i wesołe ilustracje uatrakcyjnią czytanie. 
Na końcu każdej książki znajduje się słowniczek, 
wyjaśniający trudne wyrazy, i zadania sprawdzają-
ce wyniesioną z książek wiedzę. 

Remigiusz Mróz : Czarna madonna 
Poczytny autor ma na swoim koncie różne ga-
tunkowo powieści, a ponieważ nie koncentruje 
się tylko na jednej tematyce, czytelnik ma prawo 
oczekiwać, że wraz z nową historią pisarz czymś 
go zaskoczy. Nie inaczej jest w przypadku „Czar-
nej Madonny”. I skoro emocje wzbudziła już cha-
rakterystyczna okładka, to czego spodziewać 
się po treści? 

DO SPRZEDANIA

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

Tel. 601-417-208

DO SPRZEDANIA

Toyota RAV 4
zarejestrowana w kraju, 1,8 benzyna. 

Cena: 18.900 PLN
Tel. 668 301 558 

Z OSTATNIEJ CHWILI
Z niedowierzaniem i przykrością informujemy, że Paniom Danucie Nowak i Izabeli Wałek z Biblioteki w Tenczynku wręczone zostały przez Panią Dyrektor MGBP w Krzeszowicach, wypowie-
dzenia umów o pracę.
Dalsze funkcjonowanie placówki w Tenczynku na dotychczaso-
wym poziomie, który placówka zawdzięcza głównie zaangażo-
waniu i pasji Pań Bibliotekarek stoi więc pod znakiem zapytania.
Mamy nadzieję, że do zwolnień Pań D. Nowak i I. Wałek jednak 
nie dojdzie. Zwłaszcza, że za Paniami murem stoi całe środowisko 
tenczyńskich czytelników i innych użytkowników biblioteki  

z całej gminy, którzy nie wyobrażają sobie tenczyńskiej placówki 
bez nich.
Wielu współpracowników tenczyńskiej Biblioteki z różnych 
środowisk deklaruje wręcz chęć przeprowadzenia demonstra-
cji i pikiet w obronie Pań Bibliotekarek, w sprzeciwie wobec 
planowanych zwolnień.

My także śledzić będziemy tę sprawę na bieżąco, gdyż od lat 
współpracujemy z tenczyńską Biblioteką (stały kącik czytelni-
czy, legendy, krzyżówki, artykuły opracowywane przez Panie 
Bibliotekarki), bardzo sobie tę współpracę ceniąc. 

Redakcja

My, Bibliotekarki z Tenczynka wiemy, jak ważna jest popularyzacja książki 
i krzewienie pasji czytelniczych. Chcąc rozwijać w dzieciach pasję czytania, 
wspomagać ich rozwój, pobudzać wyobraźnię, tak aby zaszczepić w nich 
nawyk obcowania z książką organizujemy dla nich różnorodne  projekty 
kulturalno-edukacyjne.
We wrześniu rozpoczęliśmy piąty sezon uznanego już cyklu „Z baśnią i legendą 
wędrówki po Ziemi Krzeszowickiej”. W projekcie bierze udział 80. uczniów 
klas trzecich z Tenczynka i Zalasu. Z wielką radością powitałyśmy uczniów 
z Zespołu Szkół w Zalasiu, którzy dołączyli do wspólnego wędrowania po 
naszej gminie. W trakcie tych lekcji chcemy, oprócz wyrobienia nawyku 
czytania i obcowania z książką, uświadomić najmłodszym, że baśnie i legendy 
stanowią część naszej kultury, rozbudzić w dzieciach zainteresowanie historią 
i rozwinąć poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
Wraz z tenczyńskimi uczniami klas drugich rozpoczęliśmy drugi sezon cyklu 
„Poznajemy zawody”. Celem spotkań jest zapoznanie z pracą ludzi w różnych 
zawodach oraz wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej. Bohaterem 
pierwszego spotkania był pan Janusz Mitka – komendant krzeszowickiej 
Straży Miejskiej. Uczniowie mieli okazję usłyszeć o odpowiedzialnej, trudnej 
i niebezpiecznej pracy. Wszak ich służba polega na zabezpieczaniu porządku 
publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu.
Z tenczyńskimi czwartoklasistami poruszyliśmy bardzo aktualne, acz trudne 
tematy związane z imigracją, emigracją i uchodźstwem. Pretekstem była 
prawdziwa historia jedenastoletniego uciekiniera z Erytrei - Tandżina, który 
dotarł na włoską wyspę Lampedusę. Historię opisał Rafał Witek w książce 
„Chłopiec z Lampedusy”. 
Pamiętamy o naszych najmłodszych czytelnikach z Przedszkola Samorządo-
wego w Tenczynku.  Dzieci z grupy „Muchomorki” spotkały się w bibliotece 
z kolorowym kotkiem Puli, bohaterem opowiadania z książki „Najciekawsze 
bajki przedszkolaka”. Po wysłuchaniu opowieści o przygodach kotka rozpoczęła 
się wesoła zabawa z Puli.
Wszyscy kochamy Kubusia Puchatka. Jego 91. urodziny świętowaliśmy z ten-
czyńskimi przedszkolakami „Leśne Duszki” i „Elfy”. Kubuś Puchatek był 
uradowany odwiedzinami. Wraz z dziećmi wysłuchał opowieści „Urodziny 
Puchatka”. A potem były życzenia, prezenty i wspaniała zabawa.
Nie zapominamy o naszych seniorach. Po wakacyjnej przerwie powróciły 

„Spotkania torebkowe”. Europejski Dzień Seniora, organizowanie swojej 
przestrzeni życiowej, integracja międzyludzka to tematy pierwszego spotkania. 
Zajrzałyśmy do kilku torebek. Ich zawartość ciągle nas zaskakuje i rozwesela.                          
Rozpoczęliśmy 5. sezon nauki języka angielskiego dla dorosłych. Nasza ulubiona 
lektorka, Basia Ciaputa, ma jeszcze ochotę i siłę uczyć nas języka Szekspira. 
Dziękujemy jej bardzo. Tym bardziej, że czyni to nieodpłatnie i z wielkim 
oddaniem. Po prawie pięciu latach stanowimy przyjazny i serdeczny zespół 
„anglistów”.
Na zaproszenie stowarzyszenia „Dla szkoły w Tenczynku” oraz Zespołu Szkół 
im. W. Jagiełły wzięłyśmy udział w weselisku. Wesele Jadwigi i Jagiełły podczas 
VII Rajdu Toporczyków Tenczyńskich było barwną, radosną i wielce ucieszną 
imprezą. Kobierce kolorowych kwiatów z bibuły, królewskie przemowy, stare 
przyśpiewki weselne, suto zastawione stoły, krakowiak, polonez... a nawet 
wojskowa musztra paradna. Oj, działo się! I myśmy tam były i wyśmienicie 
się bawiły...
Miłą niespodziankę sprawił nam pan Antoni Holik - dyrektor biura Senatora 
RP Marka Pęka. W imieniu pana Senatora, który z uwagi na pilne sprawy 
służbowe nie mógł tego uczynić osobiście, przekazał naszej bibliotece w darze 35 
pozycji książkowych. Pozycji bardzo ciekawych i wartościowych, które wzbo-
gacą nasz księgozbiór. Nasi czytelnicy znajdą wśród nich wiele interesujących 
tytułów. Książki i Śpiewniki Pieśni Żołnierzy Wyklętych stanowią świetny 
materiał dydaktyczny do lekcji bibliotecznych, które 1 marca organizujemy 
dla tenczyńskich dzieci z Przedszkola Samorządowego i uczniów z Zespołu 
Szkół w Tenczynku.
Małopolska Kurator Oświaty pani Barbara Nowak przy okazji wizyty w Przed-
szkolu Samorządowym w Tenczynku odwiedziła naszą bibliotekę. Zachwy-
cona ofertą kulturalno-edukacyjną skierowaną do przedszkolaków, uczniów 
i dorosłych użytkowników, obiecała wspierać działania biblioteki. Odwiedziny 
pani kurator, jej życzliwość i zainteresowanie naszą pracą są dla nas wielkim 
wyróżnieniem.
Przed nami wiele ciekawych spotkań połączonych z promocją książki, czytel-
nictwa i naszej biblioteki. Czytanie książek wpływa pozytywnie na wiele sfer, 
rozwija nas w różnych aspektach. Korzystny wpływ czytelnictwa odgrywa 
ogromną rolę i jest bardzo istotny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i mło-
dzieży, które stale i intensywnie się rozwijają. Warto już od najwcześniejszych 

lat zaszczepiać w dzieciach potrzebę sięgania po książki, by w późniejszych 
latach młody człowiek miał wyrobiony w sobie nawyk, potrzebę obcowania 
z książką. Zawsze warto znaleźć chociaż chwilę, nawet jeśli jesteśmy bardzo 
zabiegani i zapracowani, na czytanie, gdyż czytanie daje nam wiele korzyści, 
a przede wszystkim pozwala łączyć to co przyjemne z tym co pożyteczne.

 v Danuta Nowak 
Biblioteka Publiczna w Tenczynku

ZAPRASZAMY DO TENCZYŃSKIEJ BIBLIOTEKI
Znamy już najnowsze wyniki badań czytelnictwa. Jak wynika z raportu Biblioteki Narodowej, w 2016 r. przynajmniej jedną książkę prze-
czytało 37% Polaków, a 10% czytało 7 lub więcej pozycji. 63% badanych nie przeczytało w ciągu ostatniego roku ani jednej książki.  Jest 
to wynik podobny do tych z lat ubiegłych.
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Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

MAKIJAŻ PERMANENTNY  
LONG TIME LINER – NAJBEZPIECZNIEJSZA 

METODA MAKIJAŻU NA ŚWIECIE

Makijaż permanentny Long Time Liner jest niezwykle delikatny 
i naturalny, a jednocześnie bardzo trwały. Precyzję wykona-
nia ułatwia doskonały sprzęt ze stali chirurgicznej. Trwałość 
i bezpieczeństwo gwarantują najwyższej jakości  barwniki do 
makijażu permanentnego.

Pigmenty do makijażu Long Time Liner są antyalergiczne i nie 
zawierają metali ciężkich. Barwniki są trwałe i nie odbarwiają 
się. Są pochodzenia naturalnego, nietoksyczne i nie alergizują.

Aparat do makijażu permanentnego Conture Liner Duo to świa-
towej marki sprzęt. Posiada system zintegrowanego przepływu 
barwników, dzięki któremu barwniki są bezpośrednio podawane 
do końcówki. Unikamy w ten sposób niehigienicznego zanurzania 
końcówek w buteleczkach z pigmentem. 

Sprzęt i barwniki Long Time Liner posiadają liczne certyfikaty 
jakości i spełniają warunki określone normą ISO. Norma ta została 
wprowadzona dla producentów wyrobów medycznych. 

Na czym polega wykonanie makijażu permanentnego?
Makijaż permanentny (makijaż trwały) należy do zabiegów 
kosmetologii estetycznej. Polega na wprowadzeniu barwnika 
tylko do warstwy podstawnej naskórka. Możemy wykonać makijaż 
permanentny brwi, oczu i ust. 

Jak długo utrzymuje się makijaż permanentny?
Makijaż permanentny utrzymuje się ok. 1-5 lat. Wszystko zależy 
od tego w jakim tempie regeneruje (złuszcza) się naskórek oraz 
od intensywności stosowanych pigmentów. Po upływie tego 

czasu makijaż permanentny ulega stopniowemu rozjaśnieniu  
i należy  go odświeżyć.

Wskazania do zabiegu:
• Masz dość robienia henny
• Masz dość poprawiania makijażu
• Chcesz wyglądać atrakcyjnie każdego dnia i o każdej porze
• Rano wyglądasz blado i mało wyraziście
• Zależy Ci na subtelnym makijażu na basenie lub urlopie
• Uprawiasz sporty wodne
• Rano brakuje Ci czasu na wykonanie makijażu
• Masz problemy ze wzrokiem, nosisz okulary lub szkła  

kontaktowe, przez co masz problem z wykonaniem makijażu
• Planujesz dłuższy pobyt  

w szpitalu
• Masz rzadkie rzęsy i brwi lub brakuje wszystkich 

Makijaż permanentny wykonywany metodą Long Time Liner 
to oferta idealna dla wymagających kobiet. Wybierz ją, jeżeli 
zależy Ci na wysokiej jakości usług i jeśli chcesz osiągnąć 
naturalny efekt makijażu, który pozwoli Ci cieszyć się pięk-
nem przez długi czas.

Zapraszamy do Instytutu Urody Elf na zabiegi makijażu 
permanentnego, wykonywane na jednym z najlepszych 
urządzeń dostępnych na Europejskim rynku, medycz-
nymi barwnikami, metodą Long Time Liner.

Makijaż permanentny Long Time Liner to niemiecka marka makijażu znana i popularna na całym świecie. 
Gwarantuje najbardziej naturalny i trwały efekt. Daje maksymalne bezpieczeństwo podczas wykonywania 
zabiegu i niespotykaną w innych metodach precyzję.

         UWAGA!
INSTYTUT URODY ELF DLA 

KOBIET PO CHEMIOTERAPII  
- BEZPŁATNY MAKIJAŻ  

PERMANENTNY!
Zapraszamy serdecznie Panie, które  
w wyniku ciężkiej choroby nowotwo-
rowej i wyniszczającego organizm 
leczenia, straciły włoski brwiowe.

Zabiegi wykonywać będziemy 
bezpieczną metodą Long Time 
Liner, całkowicie bezpłatnie, raz 
w miesiącu, przez cały rok 2018.

SKŁAD OPAŁU

JACAK
WĘGIEL LUZEM
I WORKOWANY
WĘGIEL LUZEM
I WORKOWANY

DREWNO: 
• OPAŁOWE
• KOMINKOWE
• ROZPAŁKOWE

POGORZYCE
UL. SZYMANOWSKIEGO 2 532 599 479

TRANSPORT

GRATIS!

www.jacaksklad.pl

Zajęcia odbyły się w prawdzi-
wym amerykańskim TIRZE, 
który zawitał do Tenczynka 
w poniedziałek i dzięki grzecz-
ności strażaków z OSP zaparko-
wał przy Remizie w Tenczynku. 
Dzieci obejrzały film z psem 
Kazikiem, dzięki uroczej Pani 
Kasi dowiedziały się o zwycza-
jach psów i jak się nimi opieko-
wać. To wszystko odbywało się 
w wielkim, rodem z amerykań-
skiego filmu TIRZE.
Niezwykle ważne było to jak 
należy zachować się w sytuacji 
zagrożenia ze strony psa - co 
może zdarzyć się wszędzie.
Dzieci wiedziały, że należy 
przyjąć postawę żółwika, czyli 
założyć ręce na szyję i skulić 
się. Nieznanego psa nie wolno 
zaczepiać i po swoim pupilu 
należy sprzątać. I najważniejsze 
- o naszego pupila należy dbać 
i się troszczyć, wtedy będziemy 
mieć prawdziwego przyjaciela.
Na zakończenie przedszkolaki 
otrzymały książeczki edukacyj-
ne i różowe baloniki.
Edukacja dzieci w tym zakre-
sie to bardzo ważny element 
wychowania i umiejętności 
obcowania ze zwierzętami. 
Im wcześniej dzieci będą zna-
ły zasady zachowania się, tym 
mniej będzie wypadków i nie-
bezpiecznych zdarzeń z udzia-
łem psów. 

„MY NIE GRYZIEMY” OGÓLNOPOLSKA 
AKCJA SPOŁECZNA W TENCZYNKU

Przedszkolaki z Tenczynka i z Zalasu wzięły udział w Ogólnopolskiej Akcji Eduka-
cyjnej „MY NIE GRYZIEMY” której celem jest przede wszystkim SZKOLENIE DZIECI 
I MŁODZIEŻY  W ZAKRESIE PROFILAKTYKI POGRYZIEŃ I ATAKÓW PRZEZ PSA, szero-
ko pojęta edukacja dotycząca bezpiecznego obcowania i komunikacji ze zwierzę-
tami. Akcję prowadzi w  całej Polsce FUNDACJA EWY NAWOROL. 

Fundacja Wspólnota Nadziei  
zaprasza na koncert charytatywny połączony z aukcją dzieł sztuki

„Hej, szable w dłoń” – dla Farmy Życia
największe przeboje Kabaretu ELITA i radiowego Studia 202

w wykonaniu Jerzego  Skoczylasa  
 wraz z Agą Damrych i Martą Dzwonkowską

Sobota 25 listopada 2017, godz. 17.00,  
Sala Koncertowa Radia Kraków, Al. Słowackiego 22

Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32 -082 Bolechowice
tel. 12 378-43-58, 606 837 302, fax. 12 378 43 59 

www.farma.org.pl



6 Informacje, Reklamy

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 

SPRZEDAMY!!!
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska 1000 m² 120 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Wola Filipowska 1250 m²  150 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Młynka 1260 m² 138 000 zł
• Młynka 1250 m² 138 000 zł
• Młynka 1250 m² 138 000 zł
• Tenczynek 550 m² 55 000 zł
• Tenczynek 500 m² 50 000 zł
• Tenczynek 1000 m² 100 000 zł
• Tenczynek 3000 m² 240 000 zł
• Paczółtowice 4000 m² 310 000 zł
• Paczółtowice 1000 m² 80 000 zł
• Paczółtowice 1100 m² 90 000 zł
• Paczółtowice 750 m² 50 000 zł
• Paczółtowice 1200 m² 100 000 zł
• Frywałd 7000 m² 350 000 zł
• Tenczynek 1100 m² 170 000 zł
• Tenczynek 2200 m² 340 000 zł
• Krzeszowice 1,08 ha 800 000 zł
• Krzeszowice         
   Os. Żbik 5500 m² 500 000 zł
• Nowa Góra 1400 m² 90 000 zł
• Tenczynek 2700 m² 265 000 zł
• Przeginia Duchowna  
   WZ” i „WZT”           900 m² 90 000 zł
• Przeginia Duchowna
   „WZ” i „WZT”         1400 m²  140 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Frywałd 1,8 ha 600 000 zł
• Krzeszowice 6,37 ha  1 719 900 zł

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

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

DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany 1200 m² 60 000 zł

DOMY MIESZKALNE
• Krzeszowice CENTRUM
Usługowo-mieszkalny 188m² P.U.      
F-RA VAT  320 000 zł 
• Tenczynek POD LASEM
Stan surowy zamkn. 193 m² P.U.  
działka 19 arów  420 000 zł
• Zalas  DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka  18 arów  180 000 zł

KOMERCJA
• Krzeszowice okolice DK79 CENTRUM
PAWILON HANDL.-USŁ. BIUR.   
P.U. 35 m²                      100 000 zł

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY W POZYSKIWANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

Głowa na stole, królik w cylin-
drze, komnata iluzji optycznych, 
grająca szafa, lewitujący stół, 
a także drzewko cytrusowe – 
to tylko niektóre z magicznych 
eksponatów, które pojawiły się 
w Galerii Bronowice. Każdy 
chętny może tu odkryć sekre-
ty iluzji bazujących na wiedzy 
z zakresu chemii, fizyki czy opty-
ki. Nie zabrakło galerii prezentu-
jącej sylwetki najwybitniejszych 
iluzjonistów, w tym niepubliko-
wanych dotąd informacji i cieka-
wostek z życia Davida Copper-
fielda. Dodatkowo w Magicznym 
Kinie widzowie mogą zobaczyć 
film, dzięki któremu dowiedzą 
się od twórcy wystawy – Jędrzeja 
Bukowskiego, jak na własną rękę 
wykonać imponujące magiczne 
triki. Wystawa Magii i Iluzji 
pojawiła się w Krakowie po raz 
pierwszy i potrwa do 20 listo-
pada.
- Cieszy, że to właśnie w Gale-
rii Bronowice można zobaczyć 
wyjątkową Wystawę Magii i Ilu-
zji, która zawitała do Krakowa 
po raz pierwszy. Aż przez 7 dni 
nasi klienci mogą podziwiać 
zaawansowane technicznie eks-
ponaty i odkrywać mechanizmy 
magicznych sztuczek. Mogą 
zobaczyć m.in.: mnicha lewitu-
jącego w powietrzu, słynną szafę 
Braci Davenport, a także kom-
natę iluzji optycznych, która do 

tej pory była podziwiana jedynie 
w Centrum Nauki Kopernik. 
Interaktywna wystawa cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród najmłodszych, 

jak i ich rodziców – mówi Alek-
sandra Rzońca, dyrektor Galerii 
Bronowice.

Serdecznie zapraszamy!

WYSTAWA MAGII I ILUZJI  
W GALERII BRONOWICE

Od wtorku 14 listopada, po raz pierwszy w Krakowie można podziwiać 
unikatową Wystawę Magii i Iluzji. W Galerii Bronowice zaprezentowa-
nych zostało aż 15 interaktywnych i zaawansowanych technicznie eks-
ponatów. Innowacyjna wystawa czynna będzie do 20 listopada.  

16 listopada g. 18.00  
Klub Filmowy - Projekcja filmu: 
 „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”
Michalina Wisłocka, najsłynniejsza seksuolog czasów PRL-u, walczy 
o wydanie książki, która na zawsze odmieni życie seksualne Polaków.

17 listopada g. 10.00 
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Spektakl Edu-Artis „Gdzie jest mały miś”.

25 listopada g. 10.30
Sobotnie ekranizacje lektur szkolnych
Projekcja filmu „Dzieci z Bullerbyn”

29 listopada g. 18.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Przy Kafce”
„Siódemka”- Ziemowit Szczerek opisuje Polskę leżącą przy drodze krajowej numer 7, samo 
jej serce, gdzie biją źródła wszystkich jej bolączek i frustracji, matecznik polskiego marazmu, 
bylejakości i magmy, rdzeń pełen szyldozy i płotów odlanych z betonu.
„Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek”- niezwykła historia o 
ludzkich uczuciach i książkach, które pomagają znieść rzeczy niemożliwe do zniesienia.

KENIA, TANZANIA
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział 
Chrzanów wspólnie z MOKSiR Chrzanów za-
prasza 15 listopada 2017 (środa) - o godz. 17.30 
na prelekcję pt. ,”Kenia, Tanzania - na tropie 
Wielkiej Piątki”, którą przedstawi podróżnik, 
instruktor narciarski, ratownik i przewodnik 
górski Andrzej Dadak.

KRAJ NAD FIORDAMI
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział 
Chrzanów wspólnie z MOKSiR Chrzanów 
zaprasza 22 listopada 2017 (środa) - o godz. 
17.30 na prelekcję pt. „Kraj nad fiordami”, którą 
przedstawi podróżniczka Teresa Bigaj.

CO JESZCZE W LISTOPADZIE W KRZESZOWICKIEJ MGBP

PRELEKCJE PTT W MOKSIR CHRZANÓW
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Co dziesiąte dziecko na świecie rodzi się za wcześnie – w Polsce to aż 
26 tys. przypadków rocznie. 17 listopada to idealna okazja do tego, by 
lepiej zrozumieć, przez co przechodzą te maluchy, ich rodzice i spe-
cjaliści, przed którymi stoi wielkie zadanie – ocalić je. Na ten dzień 
przypada bowiem Światowy Dzień Wcześniaka, który tradycyjnie 
już jest celebrowany na fioletowo. Wodospad Niagara, Empire State 
Building, Brama Brandenburska – wszystkie zmieniają kolor dzięki 
specjalnemu podświetleniu niosąc w świat przekaz: „pamiętajmy 
o wcześniakach!“. 
Z pewnością nie trzeba o nich przypominać Joannie Kmieć – inicjatorce 
i koordynatorce ogólnopolskiej akcji „Ośmiorniczki dla Wcześniaków“, 
dzięki której polskie wcześniaki dostają wsparcie w postaci zaprojek-
towanych specjalnie dla ich potrzeb ośmiorniczek.    
• Witaj Asiu, skąd pomysł na Ośmiorniczki dla Wcześniaków?

Zaczęło się od choroby moich córek. Po ich wyzdrowieniu postano-
wiłam odwdzięczyć się jakoś za opiekę w szpitalu. Pomyślałam, że 
przekażę na oddział dziecięcy wydziergane przede mnie maskotki. 
Niestety mieliśmy problem natury technicznej - szpital nie miał 
pojęcia jakie procedury wdrożyć, aby przyjąć maskotki na oddział.  
Zaczęłam szukać informacji na ten temat w Internecie. Tak trafiłam 
na duński projekt ośmiorniczek. Napisałam do nich z zapytaniem czy 
mogłabym ich akcję kontynuować w Polsce. Otrzymałam pozytywną 
odpowiedź wraz z wszelkimi informacjami dotyczącymi spraw tech-
nicznych (wymiarów ośmiorniczek, schematów itp.). W międzyczasie 
Marta Tomaszewska – lekarka z Kielc napisała na Facebooku, że 
szuka kogoś kto jej zrobi ośmiorniczki na oddział. Skontaktowałam 
się z nią, a następnie założyłam grupę na Facebooku. Akcja rozrosła 
się w błyskawicznym tempie.
• Jak to wszystko działa – kto dzierga, kto roznosi po szpita-

lach, bo rozumiem, że Ty zarządzasz. Opowiedz coś o tym 
przedsięwzięciu.

Dziergają wolontariusze z całej Polski. Organizujemy warsztaty, bo 
zależy nam na tym, aby ośmiorniczki były bezpieczne. To jest nasz 
priorytet. Ośmiorniczki muszą spełniać wymogi i wytyczne. Muszą 
być wykonane z odpowiednich materiałów, które posiadają certyfikaty. 
Ośmiorniczki od wolontariuszy przechodzą do rąk koordynatorów, 
którzy również są szkoleni w kierunku szydełkowania. Oni kontrolują 
ośmiorniczki. Sprawdzają, czy mieszczą się w naszych normach. Jeśli 
nie, instruują wolontariuszy i starają się pomóc im poprawić błędy. 
Dopiero po przejściu naszej kontroli ośmiorniczki lądują w szpitalu. 
Zanoszą je oczywiście koordynatorzy, każdy szpital ma przypisaną 
w tym celu jedną osobę. W szpitalu są również tworzone procedury 
wewnętrzne, ośmiorniczki są sterylizowane lub prane w min 60 stop-
niach i dopiero potem wydawane są rodzicom. Głównie mamom, które 
jeszcze je przytulają, żeby przeszły ich zapachem i żeby skolonizowały 
na sobie te dobre bakterie odpornościowe. Ostatecznie wkładamy do 
inkubatorów cząstkę mamy. Dodatkowo macki ośmiorniczek imitują 
pępowinę co wpływa również na to, że dzieci czują się bezpieczniej i są 
spokojniejsze. Nie bawią się już kabelkami aparatury, tylko mackami.
• Czy napotykasz jakieś trudności? Podobno w sieci aż roi się 

od samozwańczych twórców ośmiorniczek, niekoniecznie 
mających cokolwiek wspólnego z Twoim przedsięwzięciem. 

Tak. To jest nasza największa zmora i walka z wiatrakami. Zdaję sobie 
sprawę, że ośmiorniczki istniały zanim pojawiła się akcja. Jednak 
obserwuję wzmożoną produkcję takowych i zwiększoną ilość ogłoszeń 

na znanych portalach sprzedażowych. Chciałabym wykorzystać to 
pytanie i przestrzec rodziców, którym obiło się coś o uszy o akcji, słyszeli 
o ośmiorniczkach, ale nie mają pojęcia jak je zdobyć. Na naszej stronie 
www.fundacjamalychserc.pl można pobrać wniosek, który uprawnia 
do otrzymania ośmiorniczki. Ważne jest to, że nasze ośmiorniczki 
są bezpłatne, posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka 
i są bezpieczne. Wykonujemy je z certyfikowanych materiałów. Te 
ośmiorniczki, które są dostępne na portalach sprzedażowych nie mają 
takiej gwarancji. Często są wykonywane z wełny, która drapie i uczula, 
mają zbyt duże dziury i wypełnienie z waty. Nie możemy oczywiście 
nikomu zabronić sprzedaży takich maskotek, bo wystarczy zmienić 
jeden rządek w schemacie, dodać jedną mackę i nie mamy już praw 
autorskich. Rękodzielnicy o tym wiedzą i niektórzy niestety potrafią 
to wykorzystać. Schematów w Internecie również jest mnóstwo, więc 
każdy może sobie zrobić swoją ośmiorniczkę i nie mamy nic przeciwko 
temu. Jednak bardzo boli nas to, że przy sprzedaży wykorzystywana 
jest nasza misja. W opisie przedmiotu często są podawane pozytywne 
aspekty i kojący wpływ na noworodki, a sama aukcja opisywana jest jako 
„ośmiorniczka dla wcześniaka”, a w 99% te ośmiorniczki nie spełniają 
restrykcyjnych wymogów i mogą nawet zaszkodzić zamiast pomóc.
• Ile osób aktualnie zrzesza Twoja organizacja?

Na tą chwilę na grupie jest ponad 4 tysięcy członków. Są to osoby 
początkujące, dopiero uczące się szydełkowania. Umowę o współ-
pracy podpisało już ponad 230 osób i mamy nadzieję, że będzie ich 
jeszcze więcej.
• Kim są wolontariusze?

Najczęściej są to osoby, które szydełkują z pasji. Zgłasza się do nas 
mnóstwo kółek rękodzielniczych, domy kultury. Zgłaszają się również 
osoby, które proponują spotkania we własnym lokalu, na przykład 
pasmanterie, kawiarenki, biblioteki. Mamy dużo współpracujących 
z nami Klubów Seniorów. Jednak najbardziej zaintrygowała nas 
wiadomość od terapeutki z Zakładu Karnego w Brzegu. Zorganizo-
waliśmy tam w ramach terapii zajęciowej warsztaty z szydełkowania 
ośmiorniczek. Panowie świetnie sobie poradzili i otrzymali pierwsze 
materiały do dziergania tych odpowiednich ośmiorniczek. Zapowiada 
się dłuższa współpraca. Swojego czasu mieliśmy również zajęcia dla 
kobiet w ciąży, które leżały z różnych powodów w szpitalu na długo 
przed porodem i czekały na rozwiązanie.
• Co trzeba zrobić, żeby Was wesprzeć? 

Dobre pytanie. Często osoby, które chcą pomóc w dzierganiu sądzą, że 
narzucamy jakiś limit ośmiorniczek, które trzeba wykonać. Tymczasem 
wszystko zależy od naszych chęci, możliwości i wolnego czasu. Można 
zrobić jedną ośmiorniczkę na miesiąc, a można 10. Jedną ośmiorniczkę 
wprawiona rękodzielniczka dzierga około trzech godzin, więc mimo 
wszystko to sporo czasu. Pragnę jednak zaznaczyć, że osoby już 
wprawione robią ośmiorniczkę na przykład podczas oglądania filmu. 
Schemat jest dość prosty i łatwo go zapamiętać. Nasze wolontariuszki 
to zazwyczaj zapalone szydełkowiczki, które wszędzie zabierają ze sobą 
szydełko i dziergają przy każdej sposobności, a te całkiem zakręcone 
zabierają ze sobą akcesoria nawet na urlop nad morzem. Wspomnę 
również, że pomóc nam można nie tylko poprzez dzierganie.  Jeśli 
ktoś prowadzi bloga, zachęcamy, aby napisał o nas kilka słów w swoim 
poście. Można udostępniać nasz profil na Facebooku lub na Insta-
gramie.  Zachęcamy do wpłacania symbolicznych kwot na konto. 
Jako Fundacja zapewniamy materiały wolontariuszom, a to koszt 

ok. 3 tys. miesięcznie na 
samą włóczkę (aż 30 kg 
bawełny!). Można nam 
podarować włóczkę albo 
udostępnić lokal. Wię-
cej szczegółów, o tym 
jak nas wesprzeć można 
znaleźć na stronie www.
fundacjamalychserc.pl, 
w zakładce współpraca.

Oprócz wolontariuszy 
wytrwale dziergających 
ośmiorniczki i koordy-
nujących pracę fundacji, 
w jej działalność anga-
żują się również partnerzy będący przedstawicielami świata biznesu. 
Jednym z nich jest marka KiK, która jako sieć sklepów dedykowana 
całym rodzinom wierzy, że to właśnie one stanowią największą wartość, 
którą należy pielęgnować. 

ŚWIATOWY DZIEŃ WCZEŚNIAKA: HISTORIA O TYM, JAK WDZIĘCZNOŚĆ JEDNEJ  
DROBNEJ KOBIETY O WIELKIM SERCU PRZYNIOSŁA UKOJENIE POLSKIM WCZEŚNIAKOM
Przyjście na świat wcześniaka to nieustająca walka o przetrwanie, która dzięki postępowi medycyny jest na szczęście coraz bardziej skuteczna. 
Mimo to czas, zanim stan zdrowia maluszka poprawi się na tyle, by przestać drżeć o jego życie, jest ogromnym wyzwaniem. Z okazji obchodzo-
nego 17 listopada Światowego Dnia Wcześniaka prezentujemy wywiad z Joanną Kmieć – kobietą, która sprawiła, że dziesiątkom tysięcy tych naj-
mniejszych noworodków łatwiej przetrwać ten trudny okres.

Tę ostatnią maluchy 
mogą z powodzeniem 
doskonalić i „trenować” 
jesienią, kiedy błotniste 
bajorka zajmują przeważ-
nie trzy czwarte chod-
ników. O tej porze roku 
materiału do ćwiczeń 
skoków w dal czy wzwyż 
im nie zabraknie, a regu-
larnie padający deszcz 
zapewni atmosferę godną 
prawdziwego miejskiego 
survivalu w dziecięcym 
wydaniu.
Oczywiście takie atrak-
cje, jak każdy inny pro-
fesjonalnie uprawiany sport – 
a w to, że najmłodsi oddają się 
wszelkim wodnym rozrywkom 
z pasją i zaangażowaniem god-
nym olimpiady nie wątpi chyba 
żaden rodzic – wymagają odpo-
wiedniego stroju.
Na szczęście w wielu sklepach 
znajdziemy obecnie szeroki 
wybór „odzieży treningowej”. 

Kolorowe kalosze, płaszcze 
i kurtki przeciwdeszczowe, a do 
tego parasolki z ulubionymi 
postaciami z bajek skutecznie 
ochronią nawet najbardziej 
rozbrykanego malucha przed 
skutkami jesiennej słoty.  Które 
wybrać? Podpowiada ekspertka 
KiK. – Zadanie odzieży prze-
ciwdeszczowej jest jedno – ma 
być stuprocentowo wodood-

porna. A to oznacza, 
że buty czy płaszczyk 
muszą być wykonane ze 
sztucznych materiałów, 
które nie są kosztow-
ne w produkcji. Nie 
warto więc przepłacać 
za designerskie botki 
czy wymyślny kubra-
czek. Zamiast tego 
lepiej sprawić dziecku 
kilka niedrogich, ale 
porządnie w ykona-
nych zestawów w róż-
nych kolorach, które 
będzie z chęcią nosić 
i w razie potrzeby mieć 

na wymianę. W końcu wodo-
odporność nie oznacza „dziec-
koodporność”.

www.kik-textilien.com

TRZY, DWA, JEDEN  START! JESIEŃ W PEŁNI  
- CZAS NA CHODNIKOWE SPORTY WODNE

Dzieci uwielbiają zabawę w wodzie. Bieg do lodowatego Bałtyku w 5 sekund po 
przyjściu na plażę? Pewnie! Bitwa morska między mydłem a gumową kaczuszką 
trwająca tak długo, że po wyjściu z wanny skóra jest już całkiem pomarszczona? No 
jasne! Skoki prosto w środek wszystkich mijanych na drodze do domu kałuż? Toż to 
prawdziwa dziecięca specjalność!

BIBLIOTEKA SZKOLNA W TENCZYNKU   
ZAPRASZA  NA

12 KIERMASZ 
KSIĄŻKI ZA GROSZE

29 listopada (środa) 
godz. 8.00-19.00

Już od 1 zł - 
duży wybór książek używanych 

Nowe książki w bardzo atrakcyjnych  cenach 

KAŻDY ZAKUP UŻYWANYCH KSIĄŻEK ZA KWOTĘ POWYŻEJ 10 ZŁ 
GWARANTUJE UDZIAŁ W LOTERII FANTOWEJ
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KĄCIK KULINARNY

ZUPA PIECZARKOWA
• 40 dkg pieczarek
• 1 cebula
• 1 litr wywaru (jeśli nie 

masz wywaru,  
zobacz jak postępować na 
końcu tekstu*)

• 3 łyżki śmietany 12%
• sól, pieprz
• 1 łyżka koperku (u mnie 

suszony)
• 3 ziemniaki
• 1 litr wody

Ziemniaki i cebulę obierz 
i pokrój w kostkę. Do garnka 
nalej wywar dodaj wodę, dodaj 
ziemniaki oraz cebulę i całość 
zagotuj. W międzyczasie pie-
czarki umyj i pokrój w nie za 
cienkie plasterki. Na suchej 
patelni połóż w jednej warstwie 
pieczarki i podsmaż, przewróć 
pieczarki na drugą stronę i jesz-
cze raz przez około 5 minut pod-
smaż. Pieczarki oddadzą trochę 
wody i pięknie się przyrumie-
nią. Dodaj je do zagotowanego 
wywaru i gotuj około 10 minut.  
Ziemniaki też w tym czasie się 
ugotują i zupa będzie prawie 
gotowa. Teraz ostatni krok -  do 
miseczki nałóż śmietanę, dodaj 
po łyżce ciepłą zupę, wymieszaj 
tak aby ogrzać śmietanę. Jak już 

śmietana będzie cieplejsza, wlej 
ją do zupy i dokładnie zamieszaj. 
Dopraw zupę solą, pieprzem oraz 
koperkiem i możesz już nalewać 
do miseczki.

Smacznego !

* Jeśli nie masz wywaru, przygo-
tuj 1 marchewkę, 1 pora, 3 ziarna 
ziela angielskiego, 1 liść laurowy 
– warzywa obierz, pokrój w pla-
sterki i włóż do garnka i wraz 
z przyprawami ugotuj.

Zupa pieczarkowa – uwielbiam jej smak,  zrobiłam ją gdy za 
oknem był deszcz i orkan Grzegorz szalał... Uwielbiam dobre 
ciepłe zupy - to taki pyszny comfort food. Prosta i szybka do zrobienia zupa, czy 
można chcieć czegoś więcej? Moja zupa zrobiona jest na domowym wywarze, 
który wstawiłam wczoraj wieczorze w wolnowarze, a rano był gotowy. Brakowało 
pieczarek, szybka wyprawa do sklepu i już możemy zaczynać gotować.

ZUPA PIECZARKOWA, PRZEPYSZNA  
I PROSTA W ZROBIENIU !

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

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

Wellness Kids - wzmocnij odporność swojego dziecka!

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach 
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro

• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 • 
Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek  1500- 1700 •

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

 Biuro Regionalne w Olkuszu
ul. K. K. Wielkiego 57

Poniedziałek 1500 – 1800 • Środa 1200- 1800 (dostawa kosmetyków) • Piątek 1200 – 1800

Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl 
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Produkty Wellness Kids są tak wyjątkowe ponieważ multiwitaminy i minera-
ły w tabletkach zostały opracowane przez szwedzkich naukowców zgodnie z 
zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Zalecane dzienne spożycie dla dzieci w wieku 4-9 lat to 1 tabletka, z kolei dla 
dzieci w wieku powyżej 10 lat – 2 tabletki.   Wellness Kids nie zawierają 
sztucznych aromatów, konserwantów, cukrów, barwników, składników 
modyfikowanych genetycznie ani żelatyny. Słodzik zawarty w tabletkach 
Multiwitamin i Minerałów to bezpieczny dla zębów ksylitol. 

Dlaczego dzieci potrzebują multiwitamin i minerałów? Spożywanie 
odpowiedniej ilości witamin i minerałów poprawia funkcjonowanie układu 
odpornościowego, a także wspomaga wzrost i zdrowy rozwój całego organi-
zmu  dziecka.  Niestety większość dzieci nie spożywa zalecanych ilości 
warzyw i ryb. Dzieci w wieku 4-10 lat powinny jeść 400 g owoców i warzyw dziennie, a także jeść 
ryby trzy razy w tygodniu.  Średnio, dzieci spożywają 200 g owoców i warzyw dziennie oraz jedzą 
ryby 1-2 razy w tygodniu. Poza tym 25% spożywanych przez dzieci kalorii to tzw. „puste kalorie”, 
pochodzące z napojów, słodyczy, niezdrowych przekąsek typu chipsy i paluszki, a także ciastek.

Zapewnij swojemu dziecku możliwość perfekcyjnego rozwoju z wysokiej jakości, naturalną, 
bezpieczną, naukowo przebadaną gamą suplementów ORIFLAME! 

 Zapraszam na zakupy do mojego sklepu internetowego :
http://beautystore.oriflame.pl/842930

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

tel. 530 001 734 

wywóz drewna z lasu
cięcie drewna pod wymiar

łupanie drewna

Dlaczego tak, dlaczego od razu 
trzeba się zalogować? Logujemy 
się, dlatego, że wtedy dokładnie 
możemy poznać ofertę, która doty-
czy naszej grupy. Grupy i zawar-
tość oferty różni się w zależności 
od części kraju, bo dostawcy są 
lokalni. 
Czemu lokalni? Żeby produkty 
były jak najświeższe i jak najszyb-
ciej dostarczone do odbiorcy. 
Fakt, jest kilku dostawców 
w każdej z grup z daleka – tak 
jak dostawcy warzyw/owoców 
z Włoch, ich produkty są trans-
portowane w specjalnych warun-
kach firmami kurierskim pod 
specjalne zamówienie. 
Zaloguj się, sprawdź co jest w ofer-
cie, złóż i opłać zamówienie do 
każdego poniedziałku do godziny 

12.00, a już w środę będziesz mógł 
odebrać skompletowane Twoje 
zamówienie. 
Pamiętaj, nie ma żadnego progu 
zamówienia, więc możesz zamó-
wić jeden produkt lub kilkanaście. 
Nie płacisz za dostawę. 
Odbiór w Krzeszowicach, adres 
dokładny dostaniesz po zrobieniu 

zakupów, ja wyślę Ci mapkę jak 
dojechać. 
Proste? Proste, a czy produkty są 
pyszne? Tak! Co tydzień dołączają 
do nas nowe osoby, odbierające 
swoje zamówienia. 
Zapraszam     

 v Ulla Pałka
Koordynator Krzeszowice

LOKALNY ROLNIK.PL CO TA ZA INICJATYWA? 
JAK MOGĘ DO NIEJ DOŁĄCZYĆ?

LokalnyRolnik.pl to inicjatywa, która pozwala na zakupy zdrowej, sprawdzonej 
żywności od polskich producentów. Żeby zacząć, musimy mieć jedynie dostęp 
do internetu, wejść na stronę lokalnyrolnik.pl, zalogować się do odpowiedniej 
grupy (w tym przypadku wybieramy Krzeszowice) i sprawdzić co jest dostępne. 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ  
Panie w wieku 50 - 69 lat (ur. 1967 - 1948)  

finansowaną przez NFZ co 24 miesiące.
 

Mammobus czeka na Panie:
7 grudnia 2017 godz. 9.00 - 16.00 -  

parking przy Urzędzie Gminy - JERZMANOWICE

Obowiązuje rejestracja na badania:
12 633 02 18, 503 777 651

 
Badania wykonuje:

Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.
ul. Prądnicka 50a, 31-202 Kraków

W 1969 roku młodzi wspinacze, Gordon i John Stainforth, postanowili zmierzyć się z 
najwyższą w Europie pionową ścianą skalną, norweską Ścianą Trolli. Zachęceni przez 
„ekspertów”, pewni swoich umiejętności i zaopatrzeni w marny prowiant oraz sprzęt, 
który dziś określilibyśmy jako przestarzały, wybrali drogę nazywaną „Fiva” (słowo wy-
mawiane jak angielskie fever – gorączka).
Niestety bracia zlekceważyli kapryśną i groźną naturę gór. Przygoda, która miała im zająć 
jedno popołudnie, okazała się trwającym ponad 50 godzin testem sprawności fizycznej, a 
także prawdziwą próbą charakteru i zaufania. To była wyprawa, która mogła kosztować 
ich życie.
Minęło 40 lat, nim autor – który dziś wspina się, pisze książki i fotografuje góry – zde-
cydował się opisać te dramatyczne wydarzenia. To bardzo osobista, wspaniale opowie-
dziana, a zarazem nietypowa relacja, pozwalająca czytelnikowi dotrzymać kroku młodym 
Stainforthom, pokonującym nieprzyjazną i trudną skalną drogę.
Unikalne, intensywne doświadczenie, o którym powinien przeczytać każdy pasjonat gór, każdy wspinaczkowy no-
wicjusz, by ustrzec się błędów. Ale również każdy doświadczony wspinacz – by przekonać się, że wszyscy je popeł-
niamy. Fiva to pisarstwo najwyższej próby; nie tylko wpisuje się w nurt najlepszych książek alpinistycznych, lecz 
także dotyka tematów uniwersalnych, ogólnoludzkich.
„Nigdy nie czytałem książki lepiej opisującej przygodę alpinistyczną niż Fiva – tak bardzo ją przeżywałem, że docierając 
do ostatniej strony, odczuwałem stres pourazowy!” – Andy Kirkpatrick, autor Psychovertical: przestrzeń obłędu
„Zakochałem się w szczegółach z epoki i łagodnym autoironicznym humorze, który rozładowuje na-
pięcie, a jednak nigdy nie przesłania trudów wspinaczki.” – Joe Simpson, autor Dotknięcia pustki.

Gordon Stainforth  „Fiva. Przekroczyć granicę strachu”

WARTO PRZECZYTAĆ
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STOMATOLOGIA GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

  12 346 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE
BEZBOLEŚNIE

RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.goldadent.pl

Giebułtów, ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

Biuro obrotu nieruchomościami
Biuro porad prawnych

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

Relaks - jest jedną z podsta-
wowych korzyści jakie daje 
joga naszym dzieciom. Syste-
matyczna praktyka powoduje, 
że dzieci łatwiej radzą sobie 
z napięciami i stresem, na któ-
ry narażone są w przedszkolu, 
w szkole i zewnętrznym hała-
śliwym świecie.
Kręgosłup - Joga wspaniale roz-
wija gibkość, siłę i zmysł równo-
wagi. Wzmacnia ciało, czyni je 
elastycznym. Znakomicie działa 
na rozwój kośćca, kręgosłupa. 
Z tych względów można jogę 
zalecić każdemu dziecku. 
Joga śmiechu -  wyjątkowa 
praktyka łącząca bezwarunko-

wy śmiech z asanami. Wystarczy 
20 minut śmiechu dziennie, aby 
uzyskać pełnię korzyści fizycz-
nych. Joga śmiechu wspomaga 
profilaktykę depresji oraz proces 
jej leczenia, wspomaga lecze-
nie osób cierpiących na choroby 
nowotworowe oraz inne dole-
gliwości.
Koncentracja - praktyka asan 
wspaniale „ujarzmia” dziecię-
ce rozbiegane umysły. Dzięki 
praktyce dzieci skupiają się 
na zadaniu i ćwiczą siłę woli, 
wzmacniają poczucie wartości 
i siły. Dzieci wykonując ćwicze-
nia mobilizują się do skupienia 
i świadomego bycia w chwili tu 
i teraz. 

Co joga daje naszym dzieciom:
•	 zmniejsza napięcia  

psychofizyczne
•	 poprawia koncentrację
•	 poprawia sprawność fizyczną
•	 pozytywnie wpływa  

na kręgosłup
•	 zwiększa świadomość na 

temat ograniczeń i możliwości 
swojego ciała

•	 przyczynia się do poprawy 
sylwetki

•	 zwiększa siłę, gibkość  
i wytrzymałość

•	 obniża poziom lęku
•	 przede wszystkim daje dużo 

radości, śmiechu i otwiera serca

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

JOGA DLA DZIECI
Joga - dla dzieci to asany w formie zabawy. Dzieci obdarzone są naturalną ciekawością 
i bogatą wyobraźnią. Chętnie przyjmują pozycje zwane asanami o wdzięcznych nazwach: 
pies z głową w dół, kobra, świerszcz, czy pełen radości lew. Praktyka jogi poprawia spraw-
ność fizyczną i koncentrację, wzmacnia odporność oraz w magiczny sposób uwalnia na-
pięcia z ciała. Uczy też pokory, co pomaga małym joginom przeżywać sukcesy lub znosi
niepowodzenia. Również można zaobserwować, jak te bardziej nieśmiałe dzieci stają się 
pewne siebie, a te nadpobudliwe – bardziej stonowane. 

Jeżeli możecie Państwo przyczynić się
do leczenia i rehabilitacji Lenki, prosimy o wpłaty 
darowizn i przekazywanie 1% podatku.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto
FUNDACJA  DZIECIOM  „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska  5, 01-685 Warszawa

Alior  Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 31175 Romańczak Lena-darowizna

na pomoc i ochronę zdrowia

Można też Przekazać 1% podatku.  Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:
KRS 0000037904

a w polu “informacje uzupełniające” : 31175 Romańczak Lena
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym

pola “wyrażam zgodę”.

Rodzice Anita i Arkadiusz Romańczak
anita.rom@op.pl
www.dzieciom.pl/podopieczni/31175

Lenka urodziła się 17 sierpnia 2016 roku z zespołem wad wrodzonych 
między innymi brakiem kości przedramienia i kciuka lewej rączki (hemi-
melia promieniowa), kręczem szyi oraz skoliozą kręgosłupa. W pierw-
szych dniach swojego życia przeszła operację przesunięcia odbytu. Aktu-
alnie jest leczona przez wielu specjalistów oraz rehabilitowana.

Lenka wymaga też kolejnych dwóch operacji na rączkę dlatego zwraca-
my się do Państwa o pomoc i wsparcie leczenia naszej córeczki, aby w 
przyszłości mogła prowadzić samodzielne życie.

Pluszowe maskotki już na dobre 
„zadomowiły się” w krakowskich 
karetkach. W ciągu ostatnich 
4 lat Krakowskie Pogotowie 
Ratunkowe otrzymało bowiem 
ponad 14 000 pluszaków zebra-
nych w IKEA Kraków. Piąta, 
jubileuszowa edycja akcji jest 
podwójnie wyjątkowa, ponieważ 
po raz pierwszy maskotki zbiera-
ne są również dla Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Rzeszowie. 
 - Te na pierwszy rzut oka nie-
pozorne przytulanki stanowią 
dla nas ogromne wsparcie. 
Dzięki nim łatwiej jest nawią-
zać kontakt z zestresowanym 
maluchem i wykonać różne 
czynności medyczne, które 
muszą być przeprowadzone 
szybko i sprawnie. Cieszymy 
się, że tym razem część plusza-
ków trafi również do pogotowia 
w Rzeszowie. Chcemy wspierać 
takie inicjatywy, bo uważamy, 
że pluszaki są potrzebne we 
wszystkich polskich karet-
kach  - powiedziała Małgorzata 
Popławska, dyrektor Krakow-
skiego Pogotowia Ratunkowego.
Zbiórka pluszaków ruszy-
ła 5 listopada i potrwa do 23 
grudnia 2017 roku. Aby wziąć 
udział w akcji, wystarczy wrzu-
cić kupionego w IKEA pluszaka 
do pojemnika za linią kas. IKEA 
Kraków już zapowiedziała, że 
do zebranych maskotek dołoży 

kolejne 1 000 sztuk.
Zabawa to poważna sprawa
Zbiórka pluszaków jest częścią 
międzynarodowej kampanii 
społecznej „Zabawa to poważ-
na sprawa”, dzięki której IKEA 
Foundation wspiera organizacje 
pomagające dzieciom na całym 
świecie. Fundacja przekazała już 
45 milionów euro na projekty 
realizowane przez sześć orga-
nizacji partnerskich: UNICEF, 
War Child, Room to Read, 
Handicap International, Spe-
cial Olympics i Save The Chil-

dren. W tym roku dodatkowo 
całkowity dochód ze sprzedaży 
maskotek z kolekcji SAGO-
SKATT zostanie przekazany 
na lokalne cele społeczne, wspie-
rając tym samym rozwój dzieci 
w Polsce. Limitowana kolekcja 
SAGOSKATT składa się z 10 
pluszaków zaprojektowanych 
przez dzieci z całego świata 
w ramach konkursu rysunko-
wego IKEA. Po raz pierwszy 
w historii, w kolekcji pojawiła się 
polska maskotka – sympatycz-
ny pająk autorstwa 9-letniego 
Huberta z Białegostoku.

RUSZYŁA ZBIÓRKA PLUSZAKÓW 
DLA MAŁYCH PACJENTÓW

IKEA Kraków już po raz piąty organizuje zbiórkę 
pluszaków dla dzieci przewożonych karetkami. 
Maskotki pomogą ratownikom nawiązać kon-
takt z maluchami i wykonać odpowiednie czyn-
ności medyczne. Akcja potrwa do 23 grudnia br. 
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• 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

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek
tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com
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KRZESZOWICE. POLICJANCI  
ZATRZYMALI 5 WŁAMYWACZY

W CZUBROWICACH UCZNIOWIE 
ŚWIECILI PRZYKŁADEM

Policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach, w wyniku prowadzonej od kilku miesięcy 
pracy operacyjnej, w ostatnich dniach ( tj. 8 i 9 listopada br.) zatrzymali 5 mężczyzn w wieku 
34- 45 lat z terenu woj. śląskiego oraz małopolskiego, którzy w latach 2010 – 2015 wspólnie 
i w porozumieniu, w różnych konfiguracjach  dokonywali przestępstw kradzieży i kradzieży 
z włamaniem zarówno do budynków gospodarczych, jak i domów jednorodzinnych. Łupem 
sprawców padały elektronarzędzia, pieniądze, a także quady oraz motocykle. Swe zdobycze 
złodzieje upłynniali, sprzedając je przede wszystkim na terenie woj. śląskiego.
W wyniku przeprowadzonych 
przeszukań, kryminalni z Krze-
szowic zabezpieczyli ponad 50 
sztuk elektronarzędzi, z któ-
rych cześć była zarejestrowana 
w policyjnych systemach jako 
poszukiwana, natomiast pozo-
stałe będą okazywane poszko-
dowanym celem ich zwrotu 
prawowitym właścicielom.
Materiał dowodowy zgroma-
dzony przez śledczych, pozwolił 

na przedstawienie zatrzymanym 
ponad 20 zarzutów kradzieży 
i kradzieży z włamaniem. Jak 
się okazało, mężczyźni popełnili 
również przestępstwa, o któ-
rych organy ścigania nie zostały 
wcześniej powiadomione.  
Prokuratura Rejonowa dla Kra-
kowa – Krowodrzy zastosowała 
wobec głównych podejrzanych 
środki zapobiegawcze w postaci 
policyjnego dozoru oraz zakaz 

opuszczania kraju, a jeden ze 
sprawców traf ił do Aresztu 
Śledczego, gdzie odbywa karę 
pozbawienia wolności za wcze-
śniej popełnione przestępstwa 
przeciwko mieniu.

Kilka dni temu Czubrowice rozbłysły blaskiem transparentów niesionych 
podczas „odblaskowego happeningu”. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
przeszli w barwnym korowodzie, 
prowadzonym przez policyjny 
radiowóz z Komisariatu Policji 
w Krzeszowicach, spod budynku 
szkoły, aż do Remizy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Czubrowicach, 
skandując hasła związane z zasa-
dami bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Uczestnicy zachęcali 
innych do świecenia przykładem, 
czyli używania elementów odbla-
skowych. W tym celu wręczali 

również ulotki z zasadami bez-
piecznego poruszania się w ruchu 
drogowym.
Odblaskowy happening był 
również doskonałą okazją do 
zaprezentowania dzieciom 
i młodzieży zawodu policjanta.

• 16.10.2017r. gm. Jerzmanowice-Prze-
ginia – policjanci z KP w Zabierzowie 
wspólnie z funkcjonariuszami z KP w 
Krzeszowicach zatrzymali 23-letniego 
sprawcę kradzieży roweru;

• 17.10.2017r. Mników – policjanci KP 
w Zabierzowie zatrzymali do kontroli 
drogowej 31-letniego nietrzeźwego 
kierującego rowerem;

• 18.10.2017r. Liszki – policjanci KP 
w Zabierzowie zatrzymali do kontroli 
drogowej 20-letniego nietrzeźwego 
kierującego rowerem;
19.10.2017r. Kryspinów – policjanci KP 
w Zabierzowie ujawnili poszukiwaną na-
czepę;

• 22.10.2017r. gm. Liszki – policjanci z 
KP w Zabierzowie zatrzymali 45-letniego 
mężczyznę, który był poszukiwany do 
odbycia kary pozbawienia wolności;

• 23.10.2017r. gm. Liszki – policjanci KP 
w Zabierzowie zatrzymali do kontroli 
drogowej 46-letniego nietrzeźwego 
kierującego samochodem;

• 3.11.2017r. Krzeszowice – dzielnicowi 
z KP w Krzeszowicach zatrzymali 56-let-
niego poszukiwanego do odbycia kary 
pozbawienia wolności;

• 4.11.2017r. gm. Liszki – policjanci z KP 
w Zabierzowie zatrzymali 19-letniego 
mężczyznę, który posiadał narkotyki;

• 8.11.2017r. Krzeszowice – policjanci z 
KP w Krzeszowicach zatrzymali 21-let-
niego mężczyznę, który był poszuki-
wany celem odbycia kary pozbawienia 
wolności;

KRONIKA POLICYJNA

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE! 
MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW!

Weź udział w debacie społecznej  
z Komendantem Powiatowym Policji w Krakowie  

oraz funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. 

Miejsce: Gminna Biblioteka w Jerzmanowicach,  
ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice

Czas: 16 listopada 2017 r. godz. 1700

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

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

U NAS
NAJTANIEJ !!

OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

Magdalena Kidoń: +48 601-671-184
mkidon@architekt-krakow.eu            info@architekt-krakow.eu
www.architekt-krakow.eu       www.projektowanie-wnetrz.com

Pracownia projektowa prowadzona przez 
Magdalenę Kidoń, absolwentkę Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej.

Początek działalności sięga 2004 roku.
Dzięki doświadczeniu i partnerstwu z doświadczonymi 

projektantami branżowymi, pracownia dysponuje potencjałem 
umożliwiającym realizację kompleksowych projektów.

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

MAGDA KIDOŃ
a r c h i t e k t

Jøtul Studio Kraków
Kryspinów 3, 32-060 Liszki
Tel.  665 835 988, 664 170 519
Email: kominkijurajskie@interia.pl

Zapraszamy: pn.-pt. 10⁰⁰-18⁰⁰ sob. 9⁰⁰-13⁰⁰

Oferujemy kominki i piece na 
drewno, pellet i gaz.

Aby skorzystać z atrakcyjnych rabatów, 
przyjdź do sklepu i podaj kod: gwarek102

KOMINKI Z NORWEGII

25 LAT
GWARANCJI
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tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

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

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 105 m kw. we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
2. Mieszkanie w domu w Czernej plus działka. Cena: 165 tys. PLN.
3. Dom 308 m kw. w Gm Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
4. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 298 tys. PLN.
5. Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN.
6. Dom w Kochanowie - 438 m kw działka 44 a. Cena: 1.500 tys. PLN.
7. Dom ok. 180 m kw w Woli Filipowskiej, działka 12 a. Cena: 350 tys. PLN.
8. Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
9. Działka o pow. ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
10. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
11. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
12. Działka budowlana 34 a w Krzeszowicach. Cena: 204 tys. PLN.
13. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
14. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
15. Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
16. Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
17. Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
18. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
19. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
20. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
21. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
22. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
23. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
24. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
25. 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.

26. Działka 12 a w Nawojowej Górze. Cena: 134 tys PLN.
27. Działka o pow. 13 a w Nawojowej Górze. Cena: 144 tys. PLN.
28. Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
29. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
30. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
31. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 170 tys. PLN.
32. Widokowa działka budowlana o pow. 14 a, w Balicach. Cena: 280 tys. PLN.
33. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
34. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.

35. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
36. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
37. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
38. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
39. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
40. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
41. 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. 
42. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
43. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
44. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
45. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
46. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
47. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
48. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
49. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 88 tys. PLN.
50. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
51. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
52. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
53. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN. 

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
54. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
55. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
56. Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
57. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
58. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
59. Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
60. Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
61. Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
62. Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
63. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  

(podana cena dotyczy działki 15 a).
64. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
65. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
66. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, budynek magazynowo-usługowy o 

pow. 1710 m kw w północno-wschodniej części Krakowa.
67. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN. 

 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
68. Komfortowy apartament w domu w Bolechowicach.  

Cena za m-c: 1000 PLN plus media.
69. Komfortowy apartament w domu w Bolechowicach.  

Cena za m-c: 1200 PLN plus media
70. 2-pokojowe mieszkanie w wyższym standardzie w domu w gm. Zabierzów. 

Cena: 1000 PLN za m-c z mediami!

DLA PRACOWNIKÓW
71. 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.
72. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
73. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN / m-c. 

LOKALE DO WYNAJĘCIA
74. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
75. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
76. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
77. Powierzchnie biurowo - usługowo - handlowe 2 x 100 m kw. w gm. Zabierzów. 

Cena: 6 000 PLN / m-c.

AKTUALNIE POSZUKUJEMY  
DLA NASZYCH KLIENTÓW: 

• domu do remontu z lat 40-tych,  
50-tych lub 60-tych, 

• mieszkania do wynajęcia  
w Krzeszowicach lub okolicy, 

• domów w stanie surowym.

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

Cena: 180 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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. 

Cena: 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka  

o pow. ok. 22 a w Zalasie 
Cena: 109 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa, widokowa działka 

budowlana o pow. 14 a, w Balicach.
Cena: 280 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom w Woli Filipowskiej  

o pow. ok. 180 m kw położony  
na 12-arowej, ogrodzonej działce.

Cena: 350 tys. PLN.  

DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka budowlana 
o pow. 1200 m kw. pod lasem, w 

Nawojowej Górze. 
Cena: 134 tys. PLN.

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

przy drodze gminnej - dojazd dla TIR. 
Cena: 880 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
niepowtarzalna posesja położona w 
szczególnym miejscu, w Rudnie. Dom 
ponad 300 m kw, działka 30 a. 

Cena: 1.390 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
widokowa działka budowlana M1 
(budownictwo jednorodzinne) w 

Woli Filipowskiej o pow. 16 a.
Cena: 104 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA
2-pokojowe mieszkanie (oddzielna 

łazienka, wspólna kuchnia) w wyższym 
standardzie w domu w gm. Zabierzów. 

Miejsce parkingowe, działka ogrodzona. 
Cena: 1000 PLN za m-c z mediami!  
Do wynajęcia dla małżeństwa bez dzieci 

lub dla kobiety.

DO WYNAJĘCIA
dla pracowników 6-osobowy pokój 

w Krzeszowicach. 
Cena:  

360 zł / osobę z mediami.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a w 

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

Cena: 89 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 11 a w Brzezince, 

w spokojnej lokalizacji. Media 
przy działce. Działka ogrodzona i 

zagospodarowana. 
Cena: 170 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA  
lokal usługowo-biurowy, ok. 

100 m kw. w Czubrowicach gm. 
Jerzmanowice-Przeginia. 
Cena: 1500 PLN / m-c.

DO SPRZEDANIA  
działka 10 a zbliżona do 

kwadratu w Cholerzynie gm. 
Liszki blisko Kryspinowa

Cena: 167 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
stylowy dom, 100 m kw.  
plus garaż, w Tenczynku. 

Cena: 298 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
piękna działka 13 a, obok lasu,  

w Piekarach gm. Liszki. Projekt domu - 
„dom w orlikach 3” o pow. 162 m kw.  

Cena: 270 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
świetnie usytuowana komunika-
cyjnie działka budowlana 23 a w 

Nieporazie gm. Alwernia. 
Cena: 88 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
pół domu: 3 pokoje, łazienka, kuchnia, 

strych, czyli wyodrębniony lokal w 
domu wolnostojącym w Czernej.

Cena: 165 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA  
powierzchnia biurowo-usługowo-

-handlowa 100 m kw. w gm. 
Zabierzów. Lokal dedykowany 

pod gabinety lekarskie, centrum 
medyczne, firmy usługowe, biura.

Cena: 3000 PLN / m-c.

Wyjątkowo położony dom po remoncie o 
pow. ok. 100 m kw. na 11 a, w Tenczynku 
gm. Krzeszowice. 

Cena: 330 tys. PLN.
Możliwość oglądania po 25.11.

DO SPRZEDANIA

Komfortowy apartament w domu w Bolechowi-
cach. Pokój, kuchnia z aneksem kuchennym, 
łazienka, przedpokój i hol. Nowe materiały wy-
kończeniowe. Miejsce parkingowe oraz ogródek.

Cena za m-c: 1000 PLN 
plus media.

DO WYNAJĘCIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

TRZEBINIA

ZABIERZÓW

CHRZANÓW

KRZESZOWICE

BALET DZIADEK DO ORZECHÓW
3 grudnia 2017 roku na deskach sceny teatralnej MOKSiR wystąpi Imperial Lviv 
Ballet. W jego wykonaniu zobaczą Państwo spektakl  baletowy „Dziadek do 
orzechów”. Bilety w cenie 50 zł (balkon), 70 zł i 80 zł są dostępne w Informacji 
MOKSiR. ZOBACZ 
„DZIADEK DO ORZECHÓW” Balet do muzyki Piotra Czajkowskiego
Magia świąt, czar choinki, prezentów, rodzinnych spotkań ... i czas spełniania 
marzeń... Zapraszamy całe rodziny do wzięcia udziału w klasycznym widowisku 
baletowym w wykonaniu znamienitych artystów i luminarzy światowego IMPERIAL 
LVIV BALLET. Spektakl oparty jest na technikach klasycznej choreografii, wzbogacanej 
technikami cyfrowymi.
Perfekcja i mistrzostwo artystów pozwoliły na stworzenie narracji wielkiego i 
znanego wszystkim dzieła widowiskowym i wirtuozowskim tańcem snującym 
barwną opowieść:
(...) W domu Radcy trwają przygotowania do bożonarodzeniowego przyjęcia. W 
salonie, chwilowo niedostępnym dla dzieci, znajduje się pięknie ubrana choinka. 
Stopniowo pojawiają się zaproszeni goście. Mała Klara marzy o tym, by dorosnąć i 
dostawać kwiaty od narzeczonego, tak jak jej siostra. Już są wszyscy, zatem otwarto 
salon. Ukazuje się choinka i złożone pod nią prezenty. Wśród przybyłych obecny 
jest ojciec chrzestny Klary Drosselmeyer i jemu przypada rola rozdania prezentów. 
Jako ostatni, pod choinką zostaje Dziadek do Orzechów. Ten ostatni prezent nie 
budzi zachwytu wśród dzieci i dorosłych, tylko Klara jest nim zauroczona. Odkłada 
na bok lalkę i przytula niechcianego przez innych Dziadka. Przyjęcie trwa, wszyscy 
doskonale się bawią, tylko Fred dokucza Klarze i psuje Dziadka do Orzechów. Na 
szczęście Drosselmeyer potrafi naprawić zabawkę. Po zakończonym przyjęciu 
goście rozchodzą się do domów, a Klara przytulając Dziadka do Orzechów zasypia 
w fotelu (...)
Zapraszamy na to wspaniałe wydarzenie zarówno najmłodszych, jak i całe rodziny. 
Wyrysowana tańcem opowieść o uczuciach i emocjach głównych bohaterów, 
bogactwo scenografii oraz elegancja kostiumów, to gwarancja dobrej zabawy na 
wysokim poziomie i niezapomnianych doznań artystycznych.

 SPOTKANIE Z PROF. CZESŁAWEM DŹWIGAJEM
17 listopada, w piątek o godz. 19.00 w ramach Laboratorium Kultury zapraszamy 
na spotkanie z prof. Czesławem Dźwigajem, który oprowadzi Państwa po 
wystawie “Ars – Mea Patria”.
Wystawa jest artystycznym głosem w dyskusji o tym wszystkim, co Polski 
dotyczy, stanowi świadectwo wielkiego zaangażowania twórcy w sprawy 
ojczyzny i jest wyrazem jego światopoglądu. Na wystawie zobaczymy obrazy, 
ceramiczne płaskorzeźby, medale, rysunki, pomniejszone repliki pomników, 
rzeźby – prace stanowiące sumę artystycznych dokonań profesora Dźwigaja, 
świadczące o tym, jak dalece sprawy naszego kraju przez całe życie zajmują 
znakomitego twórcę. Wystawa będzie czynna do końca listopada. Zapraszamy!

 RECITAL PIOSENEK JACQUES’A BRELA
W piątek, 24 listopada, o godzinie 19.00 zapraszamy na recital piosenek Jacques’a 
Brela w wykonaniu Janusza Zbiegieła.
Jacques Brel był powszechnie uważany za mistrza nowoczesnej piosenki francuskiej, 
zyskał uznanie krytyków oraz oddaną rzeszę fanów, wydał wiele albumów i 
koncertował na całym świecie. Emocjonalny wizerunek sceniczny Brela dosko-
nale interpretuje propozycja sceniczna Janusza Zbiegieła, krakowskiego aktora i 
piosenkarza, związanego z krakowskim teatrem Piosenki Francuskiej. W jednym z 
wywiadów artysta tak mówi o spektaklu:
– Spektakl składa się z piosenek i listów Jacquesa Brela do żony. Trzeba pamiętać, 
że Brel miał bardzo wiele kobiet w swoim życiu, ale zawsze wracał i pisał do żony. Na 
podstawie prezentowanych listów pokazany jest dramat człowieka. Kiedy przyjechał 
do Paryża i zaczął śpiewać miał 23 lata. Był przymierzany do prowadzenia rodzinnego 
biznesu, ale spakował gitarę i wyjechał. Dopiero później, przez to że występował 
w teatrzykach i kabaretach w Paryżu, zaobserwowano że jest znakomity. Uważano 
go zawsze za coś innego, bo był Flamandem. Dawano mu to odczuć, ale potrafił 
się wybić i to jego zasługa. Pod tym względem jest znany, że nie będąc Francuzem 
potrafił przekonać do siebie paryską publiczność. Zwłaszcza, że hermetyczne 
społeczeństwo nie dopuszcza łatwo innych nacji do dzielenia się swoją kulturą.
Dodajmy jeszcze do tej rekomendacji głos Krzysztofa Miklaszewskiego:
– Spektakl Brel raz jeszcze publiczność chłonie jednym tchem, że wychodząc 
oszołomiona ma wrażenie żywego kontaktu z nieżyjącym Mistrzem i jego wspaniałą, 
ciągle obecną w uchu, piosenką, że pozostaje poruszona jego pełnym dramatu 
życiem osobistym.
Bilety w cenie 20 złotych do nabycia w Galerii w Pałacu Vauxhall.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„LISTY DO M. 3” PREMIERA

• 15-16.11  godz. 15.15, 17.30, 20.00 • 17-23.11  godz. 17.30, 20.00 • 24.11 kino nieczynne •
• 25.11  godz. 17.45 • 26.11  godz. 18.10 • 27-30.11  godz. 17.45 •

reżyseria: Tomasz Konecki; czas trwania: 100 min.; gatunek: komedia romantyczna; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„MY LITTLE PONY” [2D dubbing PL]
• 17-23.11  godz. 15.20 •

reżyseria:  Jayson Thiessen; czas trwania: 100 min.; gatunek: animacja/komeida; prod. Kanda/USA, b/o
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„THOR: RAGNAROK” 2D/3D [napisy PL]
• 25.11  godz. 15.00 (2D), 20.10 (3D) • 26.11  godz. 15.40 (2D), 20.20 (3D) • 27-30.11  15.00 (2D), 20.10 (3D) •

reżyseria: Taika Waititi; czas trwania: 130 min.; gatunek: fantasy/przygodowy; prod. USA, 12 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł

„COCO” 2D/3D [dubbing PL]
• 01-02.12  godz. 15.15 (2D), 17.45 (3D) • 03.12 kino nieczynne • 04-05.12  godz. 15.15 (2D), 17.40 (3D) •

• 06.12  godz. 11.00 (2D), 13.15 (2D), 15.25 (3D), 17.40 (2D)* • 07-08.12  godz. 15.20 (2D), 17.45 (3D) •
• 09.12  godz. 10.00 (2D), 16.00 (2D), 18.20 (3D) • 10.12  godz. 18.20 (2D) •  

• 11.12-13.12  godz. 15.15 (2D), 17.40 (3D) •
reżyseria: Lee Unkrich; czas trwania: 127 min.; gatunek: animacja/przygodowy; prod. USA, b/o

Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI” 2D napisy PL
• 01-02.12  godz. 20.15 • 03.12 kino nieczynne • 04-07.12  godz. 20.15 •

reżyseria: Zack Snyder; czas trwania: 150 min.; gatunek: akcja/sci-fi; prod. USA, 12 lat
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)

„ŚWIĘTY PIOTR I INNE PAPIESKIE BAZYLIKI RZYMU 3D” [napisy PL]
• 9.12 sens o godz. 14.00 •

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

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„COCO” (dubb pl)  

• 01.12, 05.12, 07.12 - 3D 16:00, 2D 18:45 • 02.12 - 2D 20:00•  
• 03.12, 10.12 - 2D 15:00, 3D 17:45 • 06.12 - 2D 16:00, 3D 18:45 • 

• 09.12 - 3D 15:00, 2D 17:45 • 12.12 - 2D 17:00 • 13.12 - 3D 17:00 • 
czas trwania: 127 min, animowany, USA 

Cena biletów- 20 zł i 17 zł 3D, 14 zł i 12 zł 2D

„LISTY DO M 3”  
• 15.11, 17.11, 21.11, 22.11, 23.11 – 17:00, 19:45 • 16.11 – 20:15 • 

• 18.11, 19.11, 24.11, 26.11, 28.11, 29.11, 30.11 – 19:30 • 25.11 – 20:00 • 
czas trwania: 110 min, komedia rom., Polska 

Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„DWIE KORONY”  
• 24.11, 28.11, 29.11, 30.11 – 17:00 • 
czas trwania: 92 min, dramat, Polska 

Cena biletów- 14zł i 12zł

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!         http://kino.tck.trzebinia.pl/
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, 
Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola 
Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, 
Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, 
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności 
publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, 
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń 
lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma 
są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być 
powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

By nie powiedzieć stary to powiemy, że niemłody pies, ale dobry i bardzo skrzywdzo-
ny przez los. Gminny kojec, nieudana adopcja i wizja mroźnej zimy w budzie, więc zabra-
liśmy. Wituś to mały, cichy, pokorny piesek i wiemy dobrze, że znalezienie domu będzie gra-
niczyło z cudem. No ale przecież cuda się zdarzają... więc szukamy cudotwórcy dla Witusia!   
Kontakt: 534 884 174. 

Jak on kocha ludzi! Znajomych, nieznajomych, dobrych czy złych... Kocha ich jednakowo, mocną psią 
miłością za nic. A ktoś go zostawił, porzucił i już nie chciał. Ivo czekał na tego kogoś na ulicy dwa 
tygodnie... Był dom i był ktoś, a po 6 latach życia nie ma nic oprócz psiej nadziei, że ten dom jednak 
wróci... Ivo nie radzi sobie w boksie, chce być blisko człowieka na którego czeka już od zeszłego roku... 
To spory, 25 kg, piękny psiak i świetnie dogaduje się z innymi psami. 
Tel. 783 553 197.

Młodziutka koteczka o imieniu Liczi z niecierpliwością czeka na odpowiedzialny dom. Jest nieco 
nieśmiała i powoli przyzwyczaja się do nowych opiekunów, ale naprawdę warto dać jej trochę czasu, 
bo odpłaci się z nawiązką. 
Kontakt: 534 884 174. 

Historia często się powtarzająca...Opiekun umiera, a pozostawionymi psami nie ma się kto zająć... 
Zajmie się fundacja...T o już piąta z kolei taka parka, która trafiła pod naszą opiekę... Aza, starsza 
i mniejsza ,około 6 kg i Amantka młodsza, 10 kg, bardziej kontaktowa i radośniejsza. Matka i córka. 
Suczki długo nie mogły odnaleźć się w nowej sytuacji i pogodzić ze stratą domu. Są bardzo ze sobą 
związane emocjonalnie. Chcielibyśmy znaleźć im wspólny dom... Będzie to trudne, ale jest możliwe.  
Tel. 783 553 197.

Życie Plastuś miał okropne. Sznurek na szyi, dziurawy garnek na jedzenie, a gdyby jeszcze jedzenie tam 
było... Było albo nie było. Tak jak i buda. Była, dopóki się nie rozleciała... Nauczył się, że trzeba warczeć, 
kłapać zębami w powietrze to może ludzie dadzą spokój... Ale w końcu trafił na tym co nie dali... Próbo-
wali dotykać, głaskać, podsuwali dobre jedzenie pod nos i powtarzali: Plastuś! Ty dobry pies jesteś, tylko 
skrzywdzony. Teraz będzie tylko lepiej i musisz w to uwierzyć... Uwierzył. Teraz Plastuś otworzył się na tyle, 
ze można zacząć poszukiwania nowego domu. Jeszcze trochę wstydliwy i brakuje mu pewności siebie, ale 
przy cierpliwym i kochającym człowieku szybko ją odzyska. Plastuś jest młodziutki, ma 1,5 roku, waży 10 kg.
Tel. 783 553 197.

Bąbelek to psiak kochany... Uwielbia towarzystwo ludzi, chętnie przychodzi się 
głaskać, jest przemiły. To psiak malutki, waży około 6-7 kg. Ma około 8 lat, ale 
jest w dobrej kondycji. Ładnie chodzi na smyczy, lubi być blisko opiekunów, 
nie ucieka. To psiak cichy, nikogo nie zaczepia, nie dokucza, nie jest szczekliwy.
Dogada się z innym pieskiem bez najmniejszego problemu. Piesio miał przejściowe 
kłopoty z oczami, ale obecnie jest już zdrowy i ślady infekcji widoczne na zdjęciach 
są już za nim. Oczka naprawione, psiak cudowny.. Teraz czas na najlepszy dom dla 
tej psiej malizny.. Bąbelek ma serduszko w leczeniu (niedomykalność zastawki), 
ale jeszcze wiele lat życia przed nim.

Nieduży, spokojny, dobry, poczciwy, grzeczny psiak, który nie bardzo odnajduje się w schronisku. Nauczył się w nim żyć, ale rzadko 
bywa wesoły, raczej patrzy z budy, przygląda się, czeka... Jest powściągliwy w swoim zachowaniu, nie narzuca się opiekunom. 
Ładnie spaceruje na smyczy, nie ciągnie, nie szarpie. Może bez problemu iść na spacer nawet ze starszą osobą. Psiak jest czysty, 
w dobrej kondycji. Ma piękną białą krawatkę na czarnej, lśniącej sierści. Kobbiś prosi o dom. Będzie wiernym przyjacielem swego 
nowego opiekuna.

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM WCIĄŻ CZEKAJĄ TAKŻE PIESKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE

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 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 
Tel: 793993779. Smsów nie otrzymujemy.         schroniskopsiepole.pl

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.

WITUŚ

IVO

LICZI

AZA I AMANTKA 

PLASTUŚ

BĄBELEK

KOBBIŚ

Dejzi to suczka wspaniała! Kochana, miła, delikatna, a przy tym bardzo wrażliwa i łagodna. Chętnie wdrapuje się na kolana opiekunów, 
uwielbia być przytulaną, ładnie chodzi na smyczy. Dejzi jest malutka, waży około 7 kg. Jest suczką w średnim wieku, ma około 7-8 
lat.  Dejzi na pewno nie nadaje się na psa podwórkowego czy do kojca. Szukamy dla niej troskliwego, prawdziwego domu. Na pewno 
będzie wierną, oddaną, kochającą psinką. Prosimy o szansę dla tej psiej malizny.

DEJZULKA

Marco to bardzo spokojny pies w wieku około 6 lat. Do schroniska trafił po śmierci 
właściciela. Nadal smutno spogląda zza schroniskowych krat wierząc, że opiekun po 
niego przyjdzie... Widać, że jest jednym z tych wiernych psów, dla których opiekun 
był całym światem. Piesek nie jest duży (głową sięga do kolana), jest szczupłej 
budowy, waży około 10-11 kg. Jest spokojnym, grzecznym, pogodnym psem. 
Bardzo lubi głaskanie i przytulanie.Dotychczas mieszkał w domu, więc zachowuje 
czystość, umie się dobrze zachować, nie niszczy. Bardzo ładnie spaceruje na smyczy. 
Nie ciągnie i nie szarpie.Mamy nadzieję, że znajdzie się osoba, która pokocha go 
całym sercem i w jego oczach pojawią się jeszcze iskierki, a na pysiu psi uśmiech..

MARCO-BORYS

Gabriela
Ganczarska

i

zabiegi na twarz
stylizacja paznokci

pedicure
depilacja

zabiegi na ciało
masaż

przedłużanie rzęs
makijaż

Rybna, ul. Długa 8, tel. 505 130 937
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lOD REDAKCJI. Marco, Aza i Amantka... To kolejne psy, które trafiają do schroniska po śmierci właściciela. Jak widać, można 

„przygarnąć” spadek, ale psa, który był najwierniejszym przyjacielem zmarłego, już nie. Jak można spać spokojnie, będąc 
rodziną czy myśląc o sobie jak o przyjacielu zmarłego, odwiedzać jego grób, jednocześnie wiedząc, że jego opuszczony 
przez wszystkich zwierzak tęskni w schroniskowym boksie...? Nasi Czytelnicy już nie raz okazali serce i stworzyli nowe 
domy dla psów z podobną historią, wierzymy zatem że do Marco i do Azy z Amantką los wkrótce się uśmiechnie... 
Ich historie, a także historie innych porzuconych zwierzaków - poniżej. 

Do Jagodna zawitała wiosna, a wraz z nią pojawiły się nowe plany, 
wyzwania i nowi goście. 
Eliza maluje przepiękne anioły na porcelanie, lecz skrywa w sobie bo-
lesną tajemnicę… Jej synek wierzy w moc dobrej wróżki napotkanej w 
starym dworku – może ona sprawi, że mama nie będzie już smutna? 
Zmiany następują w życiu Tamary, Ewy i pozostałych bohaterów 
związanych ze Stacją Jagodno. Która z kobiet odda pierścionek za-
ręczynowy? Gdzie znika Łukasz i kto odwiedza leśną kapliczkę? Ja-
godno kryje jeszcze wiele tajemnic, a część z nich poznacie już teraz.
„Stacja Jagodno” to bestsellerowy cykl, który pokochały tysiące Polek, 
bo każda z nich może odnaleźć w bohaterkach Jagodna 
cząstkę siebie. Karolina Wilczyńska odmalowuje wszyst-
kie barwy życia w ciepłych, mądrych opowieściach o uro-
kliwej miejscowości w Górach Świętokrzyskich. 

Karolina Wilczyńska   
„Stacja Jagodno. Życie jak malowane”

WARTO PRZECZYTAĆ

DO SPRZEDANIA 

dom w Woli Filipowskiej o pow. ok. 180 m kw położony 
na 12-arowej, ogrodzonej działce. Jeden poziom 

do zamieszkania od zaraz, drugi - do wykończenia.
Cena: 350 tys. PLN.

tel. 696 595 118
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METECO   + 48 602 584 973
biuro@meteco.pl                        www.meteco.pl

STOLARKA OKIENNA
BRAMY GARAŻOWE
  • SEGMENTOWE
  • ROLOWANE
  • UCHYLNE
AUTOMATYKA

ZAMÓW – BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ

RRSO 7,8%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  78 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 105 224,73 zł, oprocentowanie zmienne: 
5,9%, całkowity koszt kredytu: 26 624,73 zł  (w tym: prowizja: 4928,16 zł (5,9%), odsetki: 21 696,57 zł), 97 równych, miesięcznych rat w wysokości 1084,79 zł. Kalkulacja  została dokonana na 2.10.2017 r. 
na reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty Jesienna Konsolidacja mogą być konsolidowane zobowiązania wyłącznie spoza Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum 
jednego zobowiązania na łączną kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 35 000 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.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Korzystaj z nowej
aplikacji mobilnej

POŁĄCZ SWOJE KREDYTY  
W JEDNĄ, NISKĄ RATĘ

Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a 

12 282 50 70, pn.–pt. 9.00–17.00
Krzeszowice, ul. K.Wyki 3 

12 258 98 13, pn.–pt. 9.00–17.00

www.oknoplast.com.pl

Partner Handlowy OKNOPLAST 

Krzeszowice, ul. Kościuszki (obok CPN)

tel. 12 282 36 66 • kom. 606 633 791
edyta.pietruszewska@olmar.com.pl


