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Kojących, pełnych miłości
Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku - szczęścia każdego dnia
Z pozdrowieniami
Redakcja

Skutery • Motocykle • Quady
Sprzedaż - Serwis od 1991
Autoryzowany dealer:

Romet • Zipp • Junak 

530 781 146

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

Krzeszowice

!
RATY

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

Usługi Motoryzacyjne Wojciech Grzybacz
Nawojowa Góra, ul. Nawoja 48

tel. 535-013-523

SALON MEBLOWY
• narożniki
• meble
• materace • krzesła
• stoły
• łóżka
• dekoracje
• sofy
• wypoczynki
Nawojowa Góra, ul. Krakowska 109

Wymiana, sprzedaż opon
Wyważanie kół
Prostowanie felg
503-024-440 ATRAKCYJNE CENY

Liszki 552

Studio Szpilka


795 999 098

PIEKARY 383
(budynek OSP, 1 piętro
po metalowych schodkach,
lokal obok fryzjera)

1000 m2 ekspozycji

WULKANIZACJA
tel.

Przedłużanie
i zagęszczanie
rzęs

 504 855 100

pn. - pt. 10 00 - 18 00

sob 10 00 - 13 00

SPRZEDAŻ RATALNA

• Autoryzowany sprzedawca PGG Sp. z o.o.
• Najlepszy polski węgiel
• Suszony, wysokokaloryczny,
workowany eko-groszek
Posiadamy własny transport • Sprzedaż ratalna

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

tel. 668 386 674
tel. (32) 647 90 37
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y, wełna, styropian, tynki, farby, lakiery, artykuły
Proﬁle, płyty gipsowe i OSB, kleje, fugi, zaprawy, gips

Kryspinów 28
tel. 12 280 65 35

Godziny otwarcia:
pon.-sob.: 6.30-21.00,
niedz. 9.00-19.00.
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Świąteczne promocje czekają na Ciebie, przekona

elektryczne
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,,Pastuszkowie na znak dany,
Znalazłszy Pana nad Pany,
Z pociechą serca witają,
Bogiem go swoim wyznają.”
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
składam wszystkim pełne serdeczności życzenia.
Niech ten wyjątkowy, rodzinny czas wypełniony
pięknymi polskimi zwyczajami stanie się dla Państwa
źródłem radości, pomyślności i zgody,
a narodzona Boża Dziecina hojnie Błogosławi
w nadchodzącym nowym 2018 roku całej Ojczyźnie,
wszystkim rodzinom i Państwu osobiście.

Poseł Ziemi Krakowskiej, Minister Infrastruktury i Budownictwa - Andrzej Adamczyk
JAK ZOSTAĆ HOJNYM MIKOŁAJEM I SIĘ
NIE ZRUJNOWAĆ (A MOŻE NAWET NIE WYDAĆ NIC)
Święta to wspaniały czas, ale potrafią dać w kość – zwłaszcza finansowo. Dlatego
wypadające 6 grudnia Mikołajki wielu bardziej martwią niż cieszą ze względu na kolejne koszty. Tymczasem nawet drobiazgi mogą sprawić przyjemność, zwłaszcza kiedy
obdarowujący hojnie podzieli się tym, co najcenniejsze – własnym czasem i sercem.
W dobie Internetu własnoręczne
przygotowanie prezentów jest proste, jak nigdy. Wystarczy wpisać
w wyszukiwarkę interesujące nas
hasło, a w odpowiedzi pojawi się
mnóstwo poradników „krok po kroku” – również w wersji wideo. Aż
żal z tego nie skorzystać, zwłaszcza,
kiedy ogranicza nas budżet. Pozostaje tylko kwestia wybrania spośród
gąszczu propozycji tej najbardziej
pasującej do osoby, którą chcemy
obdarować.

– Opcją idealną dla mamy o zniszczonych dłoniach albo wiecznie
zmarzniętej przyjaciółce, będą
spersonalizowane rękawiczki.
Albo skarpetki. A najlepiej jedno
i drugie. Te można kupić za niewielkie kwoty, a następnie zaopatrzyć
się w tasiemki, cekiny, koraliki,
włóczkę albo nitkę¬ – radzi ekspertka marki KiK. – Z włóczki,
na wyciętych z kartonu kółeczkach
z otworem w środku, banalnie
łatwo można zrobić pomponiki,
z tasiemek kokardki, a z przyszyciem koralików albo cekinów
poradzą sobie nawet najbardziej
niewprawne ręce. Można je ułożyć na przykład w kształt śnieżynki
albo w ogóle wyszyć je białą albo
srebrną nicią. Efekt gwarantowany,
a poza tym jest to dosłownie jeden
z najcieplejszych prezentów, jaki
można komuś sprawić – kontynuuje
ekspertka marki KiK.
A co zrobić w sytuacji, kiedy z finansami i czasem naprawdę krucho,
a zależy nam na tym, by nasi bliscy
coś od nas dostali?

Trzeba uruchomić kreatywne
myślenie. Tata albo chłopak jest
fanem czytania i ma swój własny
czytnik? Poświęćmy trochę czasu

na znalezienie w sieci pozycji, które odpowiadają jego zainteresowaniom. Większość klasyków literatury polskiej i światowej jest dostępna
za darmo, sporo poradników z różnych dziedzin również. Uporządkowany zestaw wgrany na urządzenie
wydaje się drobiazgiem, ale zajęty
człowiek z pewnością doceni fakt,
że ktoś zrobił to za niego.

– Inną opcją, którą doceni każdy
łasuch, jest coś pysznego. Jeśli
mamy trochę przetworów w słoikach wystarczy ładnie je opakować – np. nakładając na nakrętkę
kawałek materiału i obwiązując
go wstążką – dodać ciepły liścik
i gotowe – podpowiada ekspertka
marki KiK.
Doskonałym, prostym i efektownym, a do tego zdrowym podarkiem z kategorii „jedzenie” są też
własnoręcznie zrobione batoniki
albo ciastka. – W przypadku
tych pierwszych potrzebujemy
trochę orzechów, nasion i suszonych owoców, miodu i kakao albo
innych, dowolnych dodatków, na
przykład wiórków kokosowych.
Wystarczy wszystko zmieszać,
rozwałkować na płaskiej blasze,
piec przez kilkanaście minut, a po
wyciągnięciu pokroić. Gotowe
i ostudzone batoniki wystarczy
zapakować w celofan, przewiązać

ŚWIĘTA BEZ STRESU
Na liście wydarzeń wiążących się ze stresem opracowanej przez dwóch psychiatrów - Thomasa
Holmes’a i Richarda Rahe - święta z rodziną znajdują się na 42 miejscu. Przyporządkowano
im wartość 12 punktów. Dla porównania - 100 punktów wiąże się ze śmiercią współmałżonka
- pierwszą pozycją na liście. Z badań wynika, że jeśli suma różnych stresogennych wydarzeń
w ciągu roku daje wynik powyżej 300 - prawdopodobieństwo zachorowania na którąś
z poważnych chorób powiązanych ze stresem w ciągu następnych dwóch lat wzrasta do 79 %.
Święta z rodziną są jednym z najniżej punktowanych wydarzeń
na tej liście. Wyżej jednak niż
niewielkie wykroczenie prawne.
Czyli, jeśli dostaniemy mandat
drogowy za przekroczenie prędkości, to prawdopodobnie zestresujemy się mniej niż spędzając
święta z rodziną.

rafią albo tasiemką i mamy pyszne,
a do tego naprawdę ładne prezenty
dla każdego. Ciasteczka to jeszcze
prostsza opcja – wystarczy kilka
bananów, szklanka płatków owsianych, suszona żurawina, kwadrans
w piekarniku i upominek gotowy –
mówi ekspertka marki KiK.
Takie słodkie prezenty mają jeszcze
jedną ogromną zaletę. Oprócz tego,
że są tanie i pyszne, można samemu
na nich skorzystać – w końcu nawet
najhojniejszemu Mikołajowi też się
coś od życia należy!

być zadowoleni z efektów. Stres,
który mobilizuje nas do sprawnego działania, wraz z pojawieniem
się pierwszej gwiazdki zmienia się
w obawy przed oceną. Po pierwsze
własną - czy na pewno wszystko odbywa się tak jak chcę. Po
drugie - rodziny - czy rodzina
dostrzeże i zauważy mój wkład,
Myśląc chłodno święta powinny czy praca zostanie doceniona. Po
być rozumiane jako wydarzenie trzecie - spotkania rodzinne to
jednoznacznie pozytywne, przy- często okazja by dać upust różnym
jemne, a przez to może łatwe. emocjom - nie koniecznie takim,
Skąd stres? Po pierwsze pamię- z którymi każdy czuje się dobrze.
tajmy, że stres to nie tylko dys- Komentarze, pytania, oceny, uwakomfort i narażenie na chorobę, gi - jeśli przywiązujemy do nich
ale też mobilizacja, której pewien dużą wagę prymat świąt nad manpoziom jest nam potrzebny do datem drogowym na skali stresu
sprawnego działania. Zabierając może się wydawać uzasadniony.
się za lepienie uszek na pełnym Wskazówka, by nie przejmować
luzie moglibyśmy skończyć po się zanadto może brzmieć w tym
kolacji. Gotowość do energiczne- miejscu jak truizm. Z pewnością
go podejmowania działań, myśle- jednym będzie łatwiej to osiągnąć,
nie organizacyjne, koncentracja na innym trudniej. Pomocne mogą
celu pomaga nam osiągnąć sukces być niektóre techniki, jak wizualiw jego realizacji.
zowanie sobie z wyprzedzeniem
Drugą stroną medalu jest to, że im tego jak będzie miło, jak przebiewięcej energii wkładamy w drogę gną święta, jak będę się czuć, jak
do celu, tym bardziej chcielibyśmy poradzę sobie w trudnej sytuacji,
żeby nie stracić równowagi?

Nie warto powtarzać sobie komunikatów zaczynających się od „nie”
jak „nic nie popsuje mi tego dnia”
czy „nie dam się zwariować” podpowiadamy w ten sposób nieświadomości scenariusz, którego
nie chcemy. Nasza uwaga zaczyna
koncentrować się na sygnałach
mogących prowadzić na manowce,
a nie na tym co może być dla nas
dobre. Myślmy więc pozytywnie:
„to będzie dobry czas”, „spędzimy
święta w miłej atmosferze” (albo
przynajmniej spokojnej).
To, co jednak najskuteczniejsze,
to świadomość i utrzymywanie
uwagi na tym, co w świętach najważniejsze. Jeśli skupiamy się na
wartościach materialnych, które
podlegają ocenie, uzależniamy
swoje samopoczucie od kaprysu
innych. Szukając wartości duchowych nastawiamy się na doświadczenia innego rodzaju, a być może
dzięki nim łatwiej będzie nam
przyjmować krewnych takimi
jakimi są.

vv Emilia Owoc
Gabinet Pomocy Psychologicznej
Psychologkrzeszowice.pl

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

www.kik-textilien.com

ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice
tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com
www.psychologkrzeszowice.pl
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INTERMARCHE KRZESZOWICE
STAWIA NA JAKOŚĆ, SMAK I TRADYCJĘ
Sklepy pod szyldem Muszkieterów cechuje wyjątkowy dobór asortymentu. Z pośród konkurencji wyróżnia je przede wszystkim własna produkcja
wędlin z wędzarnią włącznie, rozbiór mięsa, wypiek pieczywa oraz duży wybór świeżych owoców i warzyw . Wielką uwagę sklep przywiązuje do
propagowania ekologicznej żywności, sprzedaż produktów z różnych stron świata (kuchnie świata) oraz produktów z Francji.
Rozmowa z właścicielką Intermarche Krzeszowice
• Czym jest sieć Intermarche, jak można Państwa określić?
Intermarche to zespół rodzinnych przedsiębiorstw, będących blisko
lokalnych społeczności i podejmującym liczne inicjatywy dobroczynne
oraz społeczne. Mottem przewodnim sieci jest „przyjazny sklep” oferujący
niskie ceny, bliską lokalizację oraz przyjemne i wygodne zakupy.
• Czym jest dla Pani „dobry sklep”?

Wg mnie dobry sklep, to miejsce w którym klient znajdzie różnorodność,
jakość i dobrą cenę produktów. Świadome zakupy to inwestycja w nasze
zdrowie. Kierując się wyłącznie niską ceną kupując dziecku np. napój
„czekoladowy” (bez czekolady czy choćby kakao) – musimy zdawać sobie
sprawę za co tak naprawdę płacimy, bo na pewno nie za zdrowy i dobry
jakościowo produkt. W Intermarche przywiązujemy najwyższą wagę do
wysokiej jakości produktów bo zdajemy sobie sprawę że to co jemy jest
kluczowe dla naszego zdrowia i samopoczucia. Fakty są niestety takie,
że za niską cenę prędzej czy później zapłacimy najwyższą cenę - czyli
naszym zdrowiem. Mitem jest stwierdzenie że to co dobre zawsze musi
być drogie. Umiejętny dobór asortymentu najwyższej jakości w oparciu
o dobrą cenę to nasze zadanie, z którego mam nadzieję wywiązujemy się
z powodzeniem.
• W jaki sposób wspieracie lokalny rynek?

Naszymi dostawcami w większości są lokalni przedsiębiorcy. Wiemy jak
ważne jest wsparcie polskiej gospodarki, a ponadto uważamy że lokalne,
świeże wyroby gwarantują jakość. W naszym sklepie klienci znajdą świeże
owoce i warzywa od lokalnych rolników, świeże ryby z Doliny Będkowskiej
czy lokalne specjały na dziale wędlin.
• Czym różni się Intermarche od „przeciętnego” sklepu?

Wiele czynności dotyczących przygotowania produktów do sprzedaży
odbywa się u nas na miejscu. Bezpośrednio w sklepie dokonujemy rozbioru
mięsa, które jest na bieżąco selekcjonowane i porcjowane. Mięso jest
dostarczane codziennie co gwarantuje zawsze najwyższą jakość i świeżość.
Przyjmujemy indywidualne zamówienia w odpowiedzi na oczekiwania
naszych klientów. Jakość potwierdzona jest przez Państwową Inspekcję
Weterynaryjną.

Innym przykładem jest wyrób wędlin. Proces rozpoczynamy od rozbioru
i selekcji mięsa które pochodzi wyłącznie od sprawdzonych hodowli,
następnie dodajemy naturalne przyprawy i zioła. Wędzenie odbywa się
w komorze wędzarniczej opalanej drewnem z drzew liściastych. Gwarantuje to naszym wędlinom aromat i tradycyjny smak. Wędzimy na bieżąco,

tak, aby zagwarantować najwyższą jakość i świeżość naszych wyrobów.

Zapewniamy również wypiek pieczywa na miejscu w sklepie. Gwarantuje
to zawsze świeże i chrupiące pieczywo o każdej porze dnia. Oferujemy
bogaty wybór pieczywa pszennego, pszenno-żytniego i wieloziarnistego,
francuskiego i fitness. W sprzedaży są również świeże bułeczki, bagietki,
drożdżówki i pyszne ciasta z lokalnych cukierni.
W ofercie posiadamy duży wybór świeżych owoców i warzyw od lokalnych
rolników. W sprzedaży mamy owoce sezonowe, cytrusy, surówki, świeżo
wyciskane soki oraz świeże warzywa. Codzienne dostawy gwarantują
najwyższą jakość i świeżość owoców i warzyw.
• Co cieszy się szczególną popularnością klientów?

Dużą popularnością cieszy się nasz dział ze świeżymi rybami. W ofercie
posiadamy w stałej sprzedaży ryby morskie i słodkowodne dostarczane

Sprzedaż od 18 grudnia 2017

do nas nawet kilka razy w tygodniu. Mamy w ofercie pstrągi z Doliny
Będkowskiej, łososie, morszczuki, dorady, śledzie i inne ryby. Posiadamy
również w sprzedaży owoce morza, sałatki rybne i inne specjały.

Miło mi też poinformować, że zgodnie z kilkuletnią tradycją Intermarche
Krzeszowice będzie miało z w przedświątecznej sprzedaży żywego karpia
z Doliny Będkowskiej. Wiemy że wierne grono naszych stałych klientów
zawsze czeka na taką informację.
• Czy chciałaby Pani coś jeszcze dodać?

Tak. Korzystając z okazji chciałabym życzyć naszym Klientom oraz
wszystkim czytelnikom, zdrowych spokojnych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

ŚWIERK CIĘTY

JODŁA KAUKASKA

TY LKO
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ŚWIERK W DONICZCE

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

czynne: poniedziałek – sobota od godz. 8.00 do godz. 21.00, niedziela od godz. 9.00 do godz. 20.00
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Magdalena Witkiewicz :
Czereśnie zawsze muszą być dwie
Drzewo czereśni potrzebuje innego drzewa, aby
rosnąć i dawać owoce. Tak jak człowiek, gdy kocha – rozkwita. Powieść o przeszłości zaklętej w
każdym dniu i o darach, które otrzymujemy od
losu, jeśli patrzymy także sercem…

Edyta Świętek : Cień burzowych chmur
Cień burzowych chmur to pierwszy tom pięcioczęściowej sagi Spacer Aleją Róż, traktującej
o losach rodziny Szymczaków. To epicka opowieść mocno osadzona na płaszczyźnie społeczno-obyczajowej. Fikcja literacka przeplata
się z autentycznymi zdarzeniami, a postaci wykreowane przez pisarkę ocierają się o osoby,
które dzisiaj spoglądają na nas z kart książek
historycznych.

Joanna Opiat-Bojarska : Bestseller

DO SPRZEDANIA

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

Tel. 601-417-208

Henning Mankell : Głębia
Głębia, którą autor napisał już w 2004 roku, dopiero 27 września 2017 roku doczeka się polskiej
premiery. Głównym bohaterem książki jest Lars
Tobiasson-Svartman, który zawodowo zajmuje się
pomiarami dna Bałtyku. Co ważne, akcja powieści
rozgrywa się w czasie II wojny światowej, dlatego
zadanie Larsa jest tym bardziej ważne, gdyż zapewnia bezpieczeństwo szwedzkim okrętom. Nie
jest to jednak książka ani o wojnie, ani o zadaniu,
które ma do wykonania jej główny bohater. Jest to
przede wszystkim podróż w głąb człowieka.

Grzegorz Kubicki : Ania
Pierwsza biografia Anny Przybylskiej. Łobuziara z
urodą nastolatki i głosem Jana Himilsbacha,
w zasadzie nie musiała niczego grać. Pojawiła się
w polskim kinie znikąd i od razu stała się fenomenem: przed kamerą bardziej naturalna od szkolonych aktorek, utożsamiała „polski sen lat 90.”

Simon David Eden : Dzikie królestwo

Poznaj ciemną stronę sukcesu. Emilia Sienkiewicz, 35-letnia niepozorna księgowa, wygrywa
telewizyjny literacki talent show. Z dnia na dzień
zyskuje ogromną sławę i popularność. Kilkanaście dni przed premierą swojej książki zostaje
odnaleziona martwa we własnym mieszkaniu.

Pozycja obowiązkowa dla fanów „Spirit Animals”.
Zaczęło się od zaginięcia kota. Teraz Drue zaczyna rozumieć, że była to zapowiedź największego
konfliktu w historii. Cierpliwość zwierząt się wyczerpała – nie będą spokojnie patrzeć, jak ludzie
niszczą Ziemię. Królestwo zwierząt wypowiedziało wojnę ludzkości.

Kazimierz Kyrcz Jr. :
Dziewczyny, które miał na myśli

Łukasz Wierzbicki :
Dziadek i niedźwiadek

W zasnutym smogiem Krakowie grasuje seryjny morderca prostytutek. Sebastian Bednarski,
przytłoczony problemami osobistymi policjant,
próbuje rozwikłać zagadkową sprawę. W tym samym czasie pewien witrażysta natyka się w Lasku
Wolskim na zwłoki młodej samobójczyni, a jego
życie komplikuje się, gdy poznaje atrakcyjną, neurotyczną malarkę. Losy obcych sobie ludzi zaczynają się splatać w zaskakujący sposób…

Książka wydana pod honorowym patronatem pani
generałowej Ireny Anders, niezwykle ciekawie i zabawnie opowiada prawdziwą historię niedźwiedzia
Wojtka czworonożnego przyjaciela żołnierzy
z Armii Andersa, który przebył z nimi cały szlak
bojowy przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt do Włoch.

DO SPRZEDANIA

WARTO PRZECZYTAĆ

Toyota RAV 4

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

Tel. 668 301 558

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

Remigiusz Mróz „OSKARŻENIE”

Od serii brutalnych morderstw pod Warszawą minęły cztery lata. Sprawcę ujęto, skazano, a potem osadzono w
więzieniu. Dowody wskazujące na dawną legendę „Solidarności” były nie do podważenia.
Mimo to pewnego dnia mecenas Joanna Chyłka otrzymuje list od żony skazańca, w którym kobieta twierdzi, że
odkryła nowe dowody na niewinność męża. Prawniczka przypuszcza, że to jedna z wielu spraw, którym nie warto
poświęcać uwagi…
Przynajmniej do czasu, aż kobieta ginie, a materiał DNA jednej z ofiar zabójcy zostaje odnaleziony w
innym miejscu przestępstwa. W dodatku wszystko wydaje się w jakiś sposób związane z Kordianem
Oryńskim…

Małgorzata Rogala „ZASTRZYK ŚMIERCI”

Morderca już wydał wyrok. Zostało niewiele czasu. Ewa Frydrych znajduje szczelnie owinięte taśmą ciało męża – szefa
portalu krytyki kulinarnej, którego opinie nie wszystkim przypadły do gustu. Dlaczego ktoś wstrzyknął mu truciznę i
pozbawił życia? Czy chodziło tylko o zemstę, czy za zbrodnią kryje się coś jeszcze? Tym bardziej że w podobny sposób
giną kolejne osoby. Sprawę prowadzą starsza aspirant Agata Górska i komisarz Sławek Tomczyk, którzy próbują rozwikłać serię zagadkowych śmierci.
Tymczasem ktoś wysyła anonimy do młodszej siostry komisarza Tomczyka. Czy ma to jakiś związek
ze sprawą? Kim jest Zosia i dlaczego ktoś musi ją chronić? Nowe światło na sprawę rzuci niewyjaśniona
tragedia sprzed lat, która nie pozwoli o sobie zapomnieć.
Małgorzata Rogala kolejny raz udowadnia, że należy jej się miejsce na kryminalnym podium.

Joanna Szarańska „CZTERY PŁATKI ŚNIEGU”

Ciepła, przepełniona humorem i wzruszeniami opowieść o tym, co jest naprawdę ważne.
Gwiazdka za pasem, w powietrzu pachnie makowcem, goździkami i zieloną choinką. Mieszkańcy małego miasteczka
myślą już o przygotowaniach świątecznych, ale na drodze lepienia uszek i łańcuchów choinkowych staną im rodzinne
perypetie. Zabiegani zapomną, co naprawdę liczy się w świętach. Na szczęście ktoś im o tym przypomni…
Bo święta mogą być wyjątkowe, nawet gdy z nieba spadną cztery płatki śniegu na krzyż…

Martyna Senator „Z POPIOŁÓW”

OKAZJA! Działka rolna 1,05 ha
w Gminie Dobczyce. Cena: 500 PLN za ar.
Tel. 796 351 499

Kiedyś wyobrażałam sobie, że moje życie jest pięciolinią, na której każda chwila zostaje zapisana w postaci odpowiednio
dobranych nut. A ja niczym wybitny kompozytor codziennie dopisuję dalszą część bezkresnego utworu. Jedne dźwięki są
skoczne i wesołe, inne żałosne i pełne melancholii. Wszystkie razem tworzą niepowtarzalną melodię, którą nuci moje serce.
Jednak kilka dni temu wszystko umilkło, a całość zaczęła przypominać urwany hejnał.
Wydarzenia z przeszłości zmieniły Sarę nie do poznania, odcisnęły piętno na jej poczuciu własnej wartości i zaufaniu do
ludzi. Jest teraz pewna, że miłość sprowadza się jedynie do cierpienia. Przynosi ból, łzy i rozczarowanie. Przekonał się o tym
także Michał, którego wykorzystała była dziewczyna.
Przypadkowe spotkanie dwóch poranionych dusz uruchamia ciąg niespodziewanych zdarzeń i pozwala im poznać życie na
nowo. Budowany od lat mur, którym otaczała się Sara, zaczyna pękać za sprawą opiekuńczego Michała.

MAGICZNY GRUDZIEŃ
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Grudzień to magiczny czas przygotowań do najważniejszego dnia w roku. W pośpiechu i zagonieniu zapominamy o
sobie oraz brakuje nam czasu i pomysłu na prezent dla nabliższych. Instytut Urody Elf wychodzi naprzeciw najbardziej
wymagającym życzeniom naszych Klientek i przygotował nowe zimowe zabiegi, które już stały się hitem! Spośród wielu
dostępnych zabiegów warto wybrać ten wyjątkowy, który w holistyczny sposób zregeneruje nasze ciało i zrelaksuje
zmęczony długimi zimowymi dniami umysł. A oto nasze propozycje:

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

1. PAJĘCZY JEDWAB
W ZIMOWEJ PIELĘGNACJI SKÓRY
Zimą skóra narażona jest na działanie niekorzystnych
czynników zewnętrznych takich jak wiatr i mróz, które
mogą powodować jej zaczerwienienie i podrażnienie.
Pogoda nie jest jednak jedyną przyczyną złej kondycji
cery w okresie zimowym. Znaczący wpływ na jej wygląd
ma również centralne ogrzewanie pomieszczeń, w których
na co dzień mieszkamy i pracujemy. Idealnym sposobem
pielęgnacji cery jest zabieg z PAJĘCZYM JEDWABIEM dla cer
z pierwszymi oznakami starzenia.
Zabieg tworzy na skórze ochronny film zabezpieczający przed
niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Jedwab pajęczy wygładza naskórek oraz zapobiega transepidermalnej ucieczce wody.
2. PEPTYDOWO-KOLAGENOWY LIFTING
FALAMI RADIOWYMI
Aby skutecznie walczyć z oznakami starzenia – zmarszczkami oraz
wiotkością skóry polecamy zabieg liftujący z falami radiowymi w
połączeniu z peptydową maską w płacie z glinką. Fale radiowe napinają
włókna kolagenowe, a peptydy w połączeniu z glinką wygładzają
strukturę skóry. Efekty zabiegu widoczne są już po pierwszym zabiegu!
3. POKOCHAJ SIEBIE W RYTUALNYM ZABIEGU WYSPY BALI
Jest to wyjątkowy zabieg przeznaczony do wyrafinowanej pielęgnacji
ciała i umysłu. Przepiękny zapach jaśminu pobudza zmysły i potrafi
na długo oczarować. Wykorzystując egzotyczny i zmysłowy olejek,
jaśminowa terapia jest doświadczeniem oddziałującym na zmysły oraz

regenerującym ciało. Dobroczynny wpływ rytuału widoczny jest od razu
po zakończeniu zabiegu. Skóra staje się gładka, miękka i nawilżona.
Zapach kwiatu jaśminu uspokaja i dodaje energii.

4. ZABIEG KOMBUCHK SKIN DETOX
Samo powierzchowne czyszczenie skóry nie daje zamierzonych efektów. Warto sięgnąć po kuracje działające silniej niż tradycyjne metody
oczyszczania i poprosić specjalistę o wykonanie profesjonalnego zabiegu
detoksykującego.
Kombuchka Detox to zabieg detoksykująco - oczyszczający rekomendowany dla skóry tłustej i mieszanej, z tendencją do powstawania
zanieczyszczeń. W zabiegu wykorzystywane są produkty ze składnikami
aktywnymi pochodzenia naturalnego: glinką i ekstraktem z fermentowanej czarnej herbaty - kombuczy. Regularne oczyszczanie skóry stanowi
niezbędny element w prawidłowej pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej.

POMYSŁ NA PREZENT
Zapraszamy również do naszego sklepu stacjonarnego, który znajduje się w Galerii Centrum
1 piętro. Tam znajdziecie Państwo zestawy
luksusowych kosmetyków przeznaczonych dla
różnych typów skóry oraz zestawy do kąpieli.
Dla najbardziej wymagających klientów nie
zabraknie kosmetyków Eco.
Nie masz pomysłu na prezent? Wybierz BON
PODARUNKOWY. Będzie on pięknym luksusowym prezentem dla bliskiej Ci osoby.

www.instytutelf.pl

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

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

„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci, ul. Dożynkowa 88a
31-234 Kraków, tel. 12 446 64 76, fax: 12 446 65 94
e-mail: hospicjum@almaspei.pl, www.almaspei.pl
NIP 6772252176, REGON 120074818, KRS 0000237645
Konto bankowe: BGŻ SA 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
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NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
WYSTARTOWAŁ PROGRAM WSPÓŁPRACY STUDENTÓW Z BIZNESEM
Nieumiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz powiązania teorii z praktyką rynkową to
kwestie, na które najczęściej narzekają zarówno absolwenci kierunków społecznych i humanistycznych,
jak i pracodawcy. Wygląda na to, że ich oczekiwania doczekały się wreszcie konkretnej odpowiedzi. Uniwersytet Jagielloński uruchomił pilotażowy program współpracy studentów z biznesem, który przyniesie
wymierne korzyści zarówno absolwentom, jak i firmom.
O potrzebie dopasowania kształcenia do wymogów rynku dyskutują
wszyscy, biorąc zwykle na celownik szeroko rozumiane studia humanistyczne i prezentując na ich temat skrajnie różne poglądy. Jedni są zdania,
że studia społeczne są bezwartościowe i produkują bezrobotnych. Inni
twierdzą, że humaniści, m.in. poprzez rozwijanie kompetencji miękkich,
komunikacyjnych, a także poprzez interdyscyplinarność, lepiej odnajdują
się na rynku pracy, który podlega nieustannym zmianom.

Niewątpliwie kierunki społeczne i humanistyczne to kierunki ogólnorozwojowe, dające szeroką wiedzę z różnych dziedzin, która pomaga
lepiej diagnozować i rozwiązywać problemy, właśnie dzięki wyjściu
po-za jedną, wąską specjalizację. Natomiast to, czego brakuje dzisiejszym studentom nauk społecznych, to umiejętność wykorzystania
teorii w praktyce. Najważniejszym zadaniem – i wyzwaniem - jest więc
stworzenie warunków ku temu, aby studenci uczyli się, jak aplikować
posiadaną przez nich wiedzę do realnych problemów, jakie miewają
firmy i instytucje. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszedł Wydział
Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowując nowatorską
ofertę dla magistrantów oraz Ministerstwo Rozwoju, które na ten projekt
zabezpieczyło środki finansowe.
Paidagogos Pro – platforma współpracy studentów z biznesem

Paidagogos PRO to pilotażowy program Wydziału Filozoficznego UJ, w ramach którego młodzi socjolo-dzy, psycholodzy, pedagodzy, filozofowie i religioznawcy będą mogli pisać swoje prace
dyplomowe przy ścisłej współpracy z biznesem. Mechanizm jest
prosty. Pracodawca, z sektora biznesu, administracji lub sektora pozarządowego, za pośrednictwem platformy internetowej www.paidagogos.uj.edu.pl - zgłasza problem badawczy, student zaś
wybiera interesujące go zagadnienie, konsultuje je z promotorem i wysyła
aplikację, na podstawie której zostaje zaproszony do udziału w projekcie. Wówczas ze strony pracodawcy zostaje wyznaczony mentor, który
wprowadza aplikanta w zagadnienie: pozwala lepiej zrozumieć firmę,
charakter danej instytucji i problem do rozwikłania. Stając się tym samym,
na równi z promotorem, opiekunem powstającej pracy.
Studenci korzystający z platformy i zakwalifikowani do programu
otrzymają wsparcie finansowe pokrywające koszty powstającej pracy
dyplomowej, skorzystają z wizyt studyjnych, a także z cyklu warsztatów obejmujących m.in. umiejętności negocjacyjne, autoprezentację,
przedsiębiorczość, ochronę własności intelektualnej czy nowe media.

Najważniejszą korzyścią uczestnictwa w programie będzie jednak sama
praca magisterska, wykorzystująca nabytą w czasie studiów wiedzę
w sposób w pełni praktyczny. Co więcej, będzie odpowiedzią na faktyczny, zgłoszony przez środowisko biznesowe problem. Studenci, poza
fachową opieką, dostępem do danych i poczuciem, że robią coś istotnego
dla konkretnego rynkowego podmiotu, mogą w praktyce poznać specyfikę branży, która ich zainteresowała i zawodu, do którego aspirują.

Uczestnictwo w programie to również wymierne benefity dla potencjalnych pracodawców, firm i instytucji. Te bowiem, zgłaszając nurtujące
je zagadnienia na platformę, zyskują dostęp do najnowszej wiedzy
i – w rezultacie - wartościowe opracowanie tematów ważnych z punktu
widzenia ich działalności. Przedsiębiorca, uczestnicząc w projekcie,
otrzyma nie tylko głęboką, często interdyscyplinarną analizę i odpowiedź
na zgłoszony problem, ale i świeżość spojrzenia na sprawę z zewnątrz,
z perspektywy dalszej, niż własne biurko.
Jacek Nowak, Prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ: „Oczywiście
liczymy na to, że ścisła, zadaniowa współpraca na linii uczelnia-pracodawca, której owocem będą wdrożeniowe prace magisterskie, pozwoli sprawniej
odnajdywać się naszym studentom na rynku pracy. Program jest odpowiedzą
na potrzebę integracji absolwentów naszego wydziału z potencjalnymi praco-

dawcami, którzy poszukują pracowników wyposażonych nie tylko w szeroką
wiedzę, ale i o wysokich kompetencjach komunikacyjnych, „mięk-kich”, niezbędnych do funkcjonowania każdego rynkowego podmiotu”

Agnieszka Święch, Pełnomocnik Dziekana ds. Komercjalizacji Efektów
Kształcenia: „Projekt daje szan-sę młodym humanistom na prezentację swoich
umiejętności przyszłym pracodawcom, którzy nie zawsze szukają pracownika
z konkretnym „fachem w ręku”, lecz kogoś, kto rozumie w nieoczywisty sposób
otaczającą nas rzeczywistość. Projekt, który realizuje Wydział Filozoficzny
UJ pozwala młodym ludziom rozwijać się przy wsparciu mentora, co jest
cenne z punktu widzenia młodzieży, która rozpoczyna swoją przygodę
z przedsiębiorczością.”
Projekt Paidagogos PRO – Model Zwiększania Szans Absolwentów
Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich
Potencjału Zawodowego realizowany w latach 2017-2019 współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020, oś IV: Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne, nr umowy o dofinansowanie
POWR.04.01.00-00-IH01/16.

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

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

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

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

SPRZEDAMY!!!

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

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

600 000 zł
1 719 900 zł

DZIAŁKI ROLNE
• Zalas
• Zalas
• Zalas
• Zalas

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

4000 m²
2600 m²
6300 m²
2000 m²

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

60 000 zł

320 000 zł
420 000 zł
180 000 zł

100 000 zł

140 000 zł

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

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

ORT
P
S
N
A
R
T
!
GRATIS
www.jacaksklad.pl

SKŁAD OPAŁU

JACAK

WĘGIEL LUZEM
I WORKOWANY
POGORZYCE
UL. SZYMANOWSKIEGO 2

DREWNO:
• OPAŁOWE
• KOMINKOWE
• ROZPAŁKOWE

532 599 479
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

POMÓZ DZIECIOM
Z ALEPPO WRÓCIĆ
DO SZKOLY

POMÓŻ DZIECIOM Z ALEPPO WRÓCIĆ DO SZKOŁY

Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi.
SMS o treściAKCJA
Zburzono
domy, szpitale, szkoły.
Czy miasto wróci do MIKOŁAJA
życia?
–Wyślij
ŚWIĄTECZNA
FUNDACJI
ŚWIĘTEGO
POMOC
na
numer
7545
Czy
dzieci
z
Aleppo
pójdą
do
szkoły?
„Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły” to hasło tegorocznej akcji prowadzonej

(5 zł plus
przez
nas VAT)
we współpracy z radiową Trójką. Chcemy pomóc dzieciom, ofiarom wojny
Główny partner akcji:
w Syrii, w powrocie do normalnego życia. Za zebrane środki opłacimy potrzebującym
dzieciom czesne w szkole, kupimy im wyprawki, zapewnimy opiekę psychologiczną,
ufundujemy stypendia i - jeśli środki
będązrzekli
wystarczające
wyremontujemy
Wszyscy operatorzy
się swojego dochodu. Akcję-wspiera
integrator TELEAUDIO DWA. lub odbudujemy zniszczoną szkołę w Aleppo.
Możesz im pomóc.

LEGENDA O KOŚCIELE W PACZÓŁTOWICACH
Był sobie chłopiec o imieniu
Bartuś. Bardzo lubił chodzić
po lesie i obserwować przyrodę.

Pewnego dnia zbierając grzyby zobaczył w oddali chatkę.
Zbliżył się do niej, aby lepiej
się jej przyjrzeć. Była nieduża , pochylona i wyglądała
na bardzo starą. Nie miała
okien, tylko drzwi, które się
rozpadały ze starości. Bardzo
zaciekawiło chłopca co jest
w środku i postanowił tam
wejść. W środku było bardzo
ciemno, więc postanowił nie
zamykać drzwi. Z ciekawością
rozglądał się dookoła. W kącie
chatk i zobaczy ł sk rzynię.
Otworzył ją i ujrzał przepiękny obraz z cudownym wizerunkiem Matki Bożej. Bartuś

chciał zabrać obraz
i pokazać innym
mieszkańcom wiosk i Paczółtow ic.
Ma lunek jednak
był dla niego zbyt
ciężki, więc zostawił go i pobiegł
po pomoc. Opowiedział wszystko
o swoim znalezidować kościół, w którym go
sku. Mieszkańców
Paczółtowic bardzo to zacieka- powieszą. Do dzisiaj można go
wiło. Zaprzęgli powóz z końmi oglądać i modlić się przed nim.
i udali się na miejsce wskazane
przez chłopca. Obraz bardzo
wszystkim się spodobał i chcieli
vv Mateusz Kołacz
zabrać go do wioski. Zabrali go
kl. III B
na wóz, ale konie nie mogły
Zespół Szkół w Tenczynku
ruszyć. Postanowili zostawić
Rok szkolny 2015/2016
obraz i w tym miejscu wybu-

Według danych organizacji
międzynarodowych 3 miliony dzieci w Syrii nie chodzi do
szkoły. Kolejne 3 miliony dzieci
w wieku poniżej 6 lat nie znają
czasu pokoju, ani normalnego
życia. Tylko w 2016 roku ONZ
potwierdziła 84 ataki na szkoły na terenie całej Syrii. Na ich
skutek 69 dzieci zginęło, a wiele
zostało rannych. Przez ostatnie
6 lat wojny w Syrii szkoły zmieniły swoje przeznaczenie. Stały
się wspólnymi schronieniami dla
uchodźców wewnętrznych, którzy
opuszczali swoje domy, uciekając
spod obstrzału. Według danych
UNHCR w 5 największych regionach Syrii, które przyjęły ponad
2 mln przesiedlonych, funkcję

prawie połowy schronień pełniły
budynki szkół, oferując tymczasowe schronienie dla uciekających
ludzi. Pozostałe szkoły zostały
doszczętnie zniszczone.

Walki w Aleppo trwały od lipca
2012 roku do grudnia 2016 roku.
Mieszkańcy Aleppo od ponad 3
lat żyją bez regularnego dostępu
do bieżącej wody i elektryczności.
Sytuacja w Aleppo, mimo zakończonych w grudniu 2016 roku działań wojennych, pozostaje trudna.
Zniszczenia w Aleppo są ogromne
i sięgają 86% zabudowy miasta,
a mieszkańcy potrzebują długofalowej pomocy, aby móc wrócić do
normalnego życia. Przez ostatnie
6 lat dzieci w Aleppo znosiły niewyobrażalne cierpienia – straciły

rodziny, domy, całe dotychczasowe życie. Ponadto przesiedlenia,
oblężenia, podziały miasta i brak
dostępu do usług również znacząco
ograniczyły dostęp do edukacji.
Połowa z 22 tys. dzieci w wieku
5-18 lat z powodu wojny musiała
przerwać edukację. Wiele dzieci
porzuciło szkołę, by pójść do pracy i wesprzeć żyjące w ubóstwie
rodziny. Zdecydowana większość
szkół (90% z 230 publicznych placówek) w Aleppo nie funkcjonuje
z powodu zniszczeń.
Chcemy pomóc dzieciom z Aleppo, by mogły pójść do szkoły
i uczyć się tak, jak ich rówieśnicy
z Polski.

vv https://mikolaj.org.pl

POMAGAJ Z NAMI:
- wyślij SMS o treści POMOC na numer 7545 (koszt 5 zł plus VAT),
wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu
- przekaż darowiznę na numer konta: Fundacja Świętego Mikołaja,
Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem „Aleppo”

INTEGRACYJNY PIKNIK ARTYSTYCZNY W „RANCZU ARTEMIDY” W NOWEJ GÓRZE
Za oknem zimowa aura. Grudzień – nie ma się co dziwić. Zimne, śnieżne, a czasem deszczowe dni rozjaśnia nam jednak wspomnienie pewnej ciepłej,
słonecznej soboty. 30 września Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo zaprosiło rodziny opiekujące się osobami niepełnosprawnymi
oraz grono ich przyjaciół na Integracyjny Piknik Artystyczny do Rancza Artemidy w Nowej Górze.
To już trzecie takie spotkanie w gościnnym gospodarstwie państwa Kubinów. Jak zawsze na uczestników czekało wiele atrakcji.
Mnóstwo radości oraz pozytywnych wrażeń zapewniły dzieciom
i dorosłym przejażdżki konne w siodle. Niemniejszą popularnością
cieszyła się bryczka, wyruszająca w trasy zawsze w komplecie.

Ogromną ciekawość wzbudziły także warsztaty artystyczne, podczas których dzieciaki poznawały nazwy oraz właściwości różnych
ziół, a potem kierując się własną wrażliwością i inwencją tworzyły
niepowtarzalne kompozycje przestrzenne. Rodzice mogli potem
zabrać dzieła małych artystów do domów.

Największą niespodzianką okazała się wizyta tajemniczego magika, który zabrał wszystkich w podróż do świata iluzji. Widownia
z zapartym tchem śledziła każdy element pokazu. Ochotnicy mieli
szansę pomóc czarodziejowi, mogli chwycić za różdżkę i … coś
znikało lub pojawiało się z nienacka. Zabawa była znakomita.

Jako, że pogoda w tym dniu wyjątkowo dopisała, dzieci miały okazję
spędzić mnóstwo czasu na łonie natury, bawiąc się z wspólnie, głaskając zwierzęta gospodarskie, biegając wśród zieleni. Jak niewiele
mają takich okazji, żyjąc nieustannie w wirtualnym świecie gier
oraz portali, wie chyba każdy dorosły. Dodatkową wartość stanowi
kontakt z niepełnosprawnym rówieśnikiem, który pomimo swoich
braków, ograniczoności, chorób, może przecież stać się równoprawnym towarzyszem zabaw, kolegą, przyjacielem.
Gospodarze zadbali także o ucztę dla podniebienia. Przysmaki
z grilla, domowy smalec, żółte sery z gospodarstwa ekologicznego
oraz pyszne ciasta znikały podczas wspólnej biesiady w uroczej
altanie. Rozmowom, wspomnieniom, żartom nie było końca.
Wyrażamy ogromną wdzięczność Stowarzyszeniu Miłosierdzia Św.
Wincentego a Paulo za organizację tej wspaniałej imprezy, Gminie
Krzeszowice za wsparcie finansowe pikniku oraz właścicielom
Rancza Artemidy za niezapomniane popołudnie.

Nieformalna Grupa Wsparcia Dla Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Supporto”.

Grupa działa przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Krzeszowicach. Spotykamy się dwa razy w miesiącu w przedpołudniowe czwartki w Sali Wczesnego Wspomagania Rozwoju
przy ul. Długiej 22. Terminy podawane są na bieżąco na profilu
facebookowym grupy. Każdy opiekun osoby niepełnosprawnej
może przyjść i przedyskutować bieżące problemy.
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KĄCIK KULINARNY

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

CIASTO NA ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
– GALETTE DES ROIS
Przepisów wigilijnych i świątecznych, tych bardziej i mniej tradycyjnych pojawiało się już na łamach „Gwarka” wiele. Tym razem, wybiegając już trochę w przyszłość, ale wciąż jeszcze w świątecznych klimatach, proponujemy
Ciasto na święto Trzech Króli czyli Galette des rois.

wywóz drewna z lasu

Ciasto na święto Trzech Króli
(Galette des rois) to ciasto pieczone we Francji z okazji Objawienia Pańskiego, czyli naszego św.
Trzech Króli. Zrobione jest z ciasta francuskiego i masy migdałowej. Ciasto jest o tyle specjalne, że
po położeniu masy, osoba która je
przygotowuje, układa na niej jeden
migdał (kiedyś bób). A dlaczego?
A dlatego, że ten kto trafi na ten
migdał, zostanie królem i dostanie do noszenie tego dnia koronę.
Hmm... kto na niego trafi?

cięcie drewna pod wymiar
łupanie drewna

tel. 530 001 734

CIASTO NA ŚWIĘTO
TRZECH KRÓLI

„Pracownia Serigrafii”
– nowa wystawa w Akademii w Bronowicach
Od 4 grudnia miłośnicy sztuki mogą podziwiać kolejną wystawę w Akademii
w Bronowicach. Podczas ekspozycji prezentowany jest dorobek dydaktyczny
dziesięciu ostatnich lat działalności Pracowni Serigrafii, funkcjonującej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wystawa
potrwa do 18 stycznia 2018.
Serigrafia jest techniką graficzną,
której początki sięgają XVII wieku.
Pozwala ona grafikowi na bardzo
szerokie spektrum artystycznego
eksperymentu, a współcześnie
wzbogacona o doświadczenie
fotografii i cyfrowe przetwarzanie
obrazu, wnosi nową jakość i wyraźnie poszerza aspekt formalno-ekspresyjny. Dokonany wybór dzieł
studenckich, wzbogacony także
pracami prowadzących pedagogów, w sposób niezmiernie czytelny
zaprezentuje widzowi taki właśnie
wymiar techniki graficznej.

Wystawa „Pracownia Serigrafii” w Akademii w Bronowicach
(Galeria Bronowice, ul. Stawowa
61) czynna jest codziennie, od
poniedziałku do piątku w godz.
15.00 – 21.00, a w soboty i niedziele w godz. 9:00–21:00. Potrwa
do 18 stycznia 2018.

• 2 płaty ciasta francuskiego
• 100 gram migdałów
zmielonych
• 100 gram cukru
• 1 jajko
• 1 żółtko
• 100 gram masła
• 1 migdał

Piekarnik nagrzewamy do 190 C.
Z płatów ciasta francuskiego wycinamy koła (najprościej położyć
talerz i odrysować kształt nożem). Tę masę układamy na naszym cie- rujemy rozmąconym żółtkiem.
Układamy jeden okrąg z ciasta ście i układamy jednego migdała. Wkładamy ciasto do nagrzanego
na formie do pieczenia wyłożo- Przykrywamy drugim blatem piekarnika i pieczemy 30 minut.
nej papierem do pieczenia.
z ciasta i dokładnie sklejamy Wyciągamy ciasto, studzimy i ...
Do miksera wkładamy mięk- boki, tak żeby podczas pieczenia smacznego życzę!
kie masło oraz cukier, miesza- masa nam z ciasta nie uciekła. Pięknych, rodzinnych i „smaczmy, po chwili dodajemy jajko Ostrym nożykiem delikatnie nych” Świąt!
i migdały – wszystko dokładnie nacinamy ciasto, tworząc na jego
miksujemy.
powierzchni wzór. Ciasto smavv Ulla Pałka

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

SUBLIME NATURE - TONKA BEAN

JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTW
25 listopada 2017 r. w Modlnicy odbył się Jubileusz
50-lecia pożycia par małżeńskich z terenu Gminy
Wielka Wieś.

Uroczystość rozpoczęła
się o godz. 10.00 mszą
św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Wojciecha
i Matki Bożej Bolesnej
w Modlnicy w intencji
Jubilatów, na której słowo Boże wygłosił ks.
Jan Adamus. Po czym
o godz. 11.00 nastąpiło uroczyste wręczenie
medali za długoletnie
pożycie małżeńskie
w Restauracji „Margarita” w Modlnicy.

W tym roku uroczystość obchodziło 18
par z terenu tej gminy.
W uroczystości wzięli udział:
Wójt Gminy Wielka Wieś,
W-ce Wójt Gminy Wielka
Wieś, Przewodniczący Rady
Gminy Wielka Wieś, księża:
z parafii Giebułtów ks. Stanisław Gutt, z parafii Biały
Kościół ks. Marek Wcisło,
z parafii Modlnica ks. Jan
Adamus.

Chciałam przedstawić kolejny zapach z kolekcji inspirowanej kultowymi składnikami sztuki
perfumiarskiej. Zapach stworzony przez mistrzynię perfumiarstwa NATHALIE LORSON.
Tworząc kolekcję Sublime Nature, Oriflame wkroczyło na wyższy poziom sztuki
perfumeryjnej – do świata zapachów klasy premium. Inspiracją i sercem każdego
zapachu są naturalne składniki uznawane w branży perfumeryjnej za ikony piękna.
Nathalie uchwyciła każdy, starannie wybrany aromat w jego szczytowym pięknie za
sprawą technologii CO2 Sublime.
Kolekcja zapachów klasy premium, stworzona przy użyciu najdoskonalszych surowców,
która odzwierciedla najbardziej subtelne chwile natury.
Perfumy Sublime Nature Tuberose to kompozycja emanująca pełnią kobiecości.
Zmysłowa i świeża, opowiada o tej chwili poranka, w której wysublimowany zapach
cennego kwiatu tuberozy ukazuje swoje piękno w całej krasie.
Pertumy Sublime Nature Tonka Bean to zachwycający, niezwykle zmysłowy
zapach, który uwodzi bogatym akordem tonki, łączącym w sobie nuty wanilii,
migdałów, cynamonu i karmelu.

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA ZAKUPY
I PROMOCJE MIKOŁAJKOWE :)
Niechaj nadchodzące Święta będą radosne, zdrowe i miłe
A Nowy Rok przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń
i realizację wszystkich planów :)
Zapraszamy na wygodne zakupy w sklepie internetowym :) :
http://beautystore.oriflame.pl/842930

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
Podczas uroczystości Wójt
Gminy Wielka Wieś wręczył
Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie wraz
z legitymacjami, listy gratulacyjne, upominki i kwiaty.
Po uroczystym obiedzie wystąpił Zespół Modlnicanie, który
swoim występem uświetnił tak
wzniosłą uroczystość.

vv www.wielka-wies.pl

• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 • Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
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Jak przygotować
zwierzaka do Sylwestra?
Sylwester kojarzy się nam
z szampańską zabawą i przepięknym pokazem sztucznym ogni.
Gabinet weterynaryjny MELWET
Niestety, to co cieszy ludzkie oko,
ul. Zakręt 3, Kraków – Bielany
bardzo stresuje naszych czworonożnych podopiecznych. Zarówno
00
00
00
00
psy jak i koty mają o wiele bardziej czuły słuch niż ludzie. godz. otwarcia: pn. – pt. 10 - 20 sob. 9 – 16
Jak przygotować siebie i swojego zwierzaka do Sylwestra?
• Udaj się do lekarza weterynarii po leki uspakajające. Nie
zwlekaj! Niektóre wymagają wcześniejszego podawania
przez minimum tydzień.
• Jeśli wiesz, że Twoje zwierzę się stresuje strzałami bądź z
nim w ten dzień, lub zapewnij mu opiekę. Towarzystwo życzliwych osób zawsze poprawia nastrój.
• Pozwól swojemu zwierzęciu się schować. Jeśli pies uważa, że najbezpieczniej jest pod stołem, a kot schował się
pod wannę, nie próbuj go stamtąd wyciągać. Dobrze, aby w
chwili wystrzałów zwierze było w najbardziej wyciszonym
pomieszczeniu w domu.
• Jeśli słyszysz strzały, nie wychodź z psem na spacer, ani nie
pozwól mu spacerować po ogrodzie. Część zwierząt w panicznym strachu ucieka i nie jest później w stanie wrócić do
domu, albo co gorsze, ginie pod kołami samochodu.
Warto przed Sylwestrem zachipować zwierzę, później łatwiej
je znaleźć.

Diagnostyka RTG
USG
badania laboratoryjne
chirurgia miękka
onkologia
dermatologia

tel. 884 865 978
www.melwet.pl

STOMATOLOGIA GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

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

ZABIEGI WYKONYWANE
BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

www.goldadent.pl

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

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 346 18 01
 883 346 606


Lenka wymaga też kolejnych dwóch operacji na rączkę dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc i wsparcie leczenia naszej córeczki, aby w
przyszłości mogła prowadzić samodzielne życie.
Jeżeli możecie Państwo przyczynić się
do leczenia i rehabilitacji Lenki, prosimy o wpłaty
darowizn i przekazywanie 1% podatku.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto

Biuro obrotu nieruchomościami
Biuro porad prawnych

Giebułtów, ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

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
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IV MIĘDZYGMINNA BITWA KULTURALNA
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Stowarzyszenie Homini et Terrae z Zabierzowa i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Wielka Wieś zorganizowali w dniu 14 października
na terenie GOKiS w Białym Kościele imprezę pod nazwą ”IV Międzygminna Bitwa Kulturalna Kół Gospodyń Wiejskich”. Bitwa miała charakter fiesty rodzinno-smakowej do udziału w której zaproszono Koła Gospodyń Wiejskich i Kluby Seniora z terenu Małopolski.
Uczestnicy prezentowali na swoich stoiskach w formie konkursowej
potrawy i dania z polskich darów jesieni ( kapusty, ziemniaków, cebuli
i dyni), a zaproszeni goście wzięli udział w „fieście smaków tradycyjnych”,
o charakterze rodzinnym, tematycznie związanej ze zdrową żywnością
i tradycyjnymi małopolskimi smakami. Podczas imprezy odbyły się
warsztaty w ramach akcji „ Nasze dzieci nie jedzą śmieci” podczas których dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białym Kościele pod opieka Pani
Joanny Zięby uczyły się prostych zasad żywieniowych i wykonywania
kanapek śniadaniowych z rodzimych i pełnowartościowych produktów.
Jury w składzie Wójt Gminy Wielka Wieś - Tadeusz Wójtowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Iwona
Kopeć prawa ręka mistrza cukierniczego Zbigniewa Stochalskiego,
członek zarządu JIG – Bartłomiej Szczoczarz, redaktor naczelny „Znad
Rudawy” – Witold Ślusarski i Gabriela Kucharska – dziennikarka i blogerka, przyznało trzy nagrody główne i 7 wyróżnień. Oceniano potrawę
tradycyjną, wypiek cukierniczy, wystrój stoiska i występ artystyczny.
Pierwsze miejsce zajął Lisiecki Klub Seniora, drugie „Szycowianie”
a trzecie Klub Seniora z Rudawy. Wyróżnienia przyznano KGW
Bębło, KGW Brzoskwinia, Klubowi Seniora w Bolechowicach, Klubowi Seniora w Zabierzowie, „Białokościelankom”, Stowarzyszeniu
Kryspinów i Grupie Rękodzielniczej Koronczarki z Rudawy. Klub
Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa odebrał z rąk Marszałka Wojciecha
Kozaka specjalny puchar „ za kreatywność w działalności prosenioralnej”.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.
Jury uzasadniając swój werdykt podkreśliło szczególną dbałość biorących udział w imprezie wystawców, o wystrój stoisk prezentacyjnych.
W niektórych przypadkach były to prawdziwe dzieła sztuki artystycznej
i kulinarnej.
Impreza objęta była patronatem Wice Marszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka i Wójta Gminy Wielka Wieś Tadeusza
Wójtowicza. Koordynatorem imprezy był Jerzy Gołębiowski, prezes
stowarzyszenia Homini et Terrae. Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Gminy Wielka Wieś i Województwa Małopolskiego
w ramach projektu „Małopolska Nasz region – Nasza szansa”.
Organizatorzy dziękują kierownictwu i pracownikom GOKIS za
udostępnienie pomieszczeń i współpracę organizacyjną. Dziękujemy
także Janinie Kwiatkowskiej za wykonanie stroju jurora. Do zobaczenia
na kolejnej bitwie.
vv www.wielka-wies.pl

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek
tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com
• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• suﬁty napinane
• odwierty w betonie
oraz
• inne prace remontowo - budowlane
• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej
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POLICJANCI URATOWALI ŻYCIE NIEDOSZŁEJ SAMOBÓJCZYNI
7 listopada b.r. po południu mieszkaniec Chrzanowa zawiadomił Policję o zaginięciu swojej
żony. Z relacji mężczyzny wynikało, że małżonka pozostawiła list pożegnalny, w którym poinformowała o planowanym targnięciu się na własne życie.
53-latka powiadomiła też innych
członków rodziny o swoich planach
i pożegnała się z nimi. Policjanci
Wydziału Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Chrzanowie
przystąpili do intensywnych działań
operacyjnych, powiadomiono także
o zdarzeniu ościenne powiaty. Na
podstawie informacji uzyskanych
przez funkcjonariuszy zajmujących
się poszukiwaniami osób, ustalono, że
kobieta może znajdować się na obrze-

żach Krakowa (gm. Wielka Wieś).

Do działań błyskawicznie włączyli
się policjanci z komisariatów w Zielonkach i Zabierzowie oraz Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie
podejmując szeroko zakrojoną akcję
poszukiwawczą. Funkcjonariusze
odnaleźli kobietę w hotelu, na skraju
Krakowa. Nieprzytomna leżała na
łóżku, a na stoliku leżały puste opakowania po medykamentach. Poli-

cjanci natychmiast wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe i zaczęli
kobietę reanimować, dzięki czemu
przywrócili jej funkcje życiowe. Po
przyjeździe karetki, kobieta została
przewieziona do szpitala.
Profesjonalizm policjantów biorących udział w poszukiwaniach,
dynamika prowadzonych czynności
doprowadziły do uratowania życia
zaginionej.

KP KRZESZOWICE. ZARZUTY DLA 31-LATKA
3 grudnia br. w godzinach wieczornych do dyżurnego Komisariatu Policji w Krzeszowicach
zatelefonowała zdenerwowana kobieta, która zgłosiła o zakłócaniu jej spokoju przez byłego
zięcia. Mężczyzna biegał wokół jej domu wykrzykując wulgarne treści.
Skierowani na miejsce funkcjonariusze zauważyli mężczyznę odpowiadającemu rysopisowi sprawcy, który
chwiejnym krokiem wysiadł ze swojego pojazdu i ponownie skierował
się w stronę posesji pokrzywdzonej.
Gdy mundurowi podjęli względem
niego interwencję, stał się agresyw-

ny, wyzywając policjantów słowami
powszechnie uznanymi za obelżywe
i groźbą usiłował zmusić ich do odstąpienia od wykonywania czynności
służbowych. Sprawca został zatrzymany. Był nim 31-letni mieszkaniec
gminy Sułoszowa.

Śledczy z KP w Krzeszowicach
zarzucają mężczyźnie prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz
pomimo cofniętych uprawnień, a także kierowanie gróźb pozbawienia
życia wobec zgłaszającej i znieważenie
policjantów.

SZYBKIE I ZDECYDOWANE DZIAŁANIE
POLICJANTÓW PODCZAS POŻARU
7 grudnia br. po godz. 21.00 dyżurny z KP w Zabierzowie otrzymał zgłoszenie o pożarze, do
którego doszło w domu jednorodzinnym w Zabierzowie.
Pod wskazany adres bezzwłocznie
został skierowany patrol. Na miejscu,
przed wejściem do budynku, policjanci zobaczyli 39-letnią zgłaszającą, która przerażona krzyczała, że w domu
się pali, a w środku pozostał jej 8 –letni
synek oraz 88-letnia babcia. Mundurowi natychmiast weszli do ciemnego, wypełnionego dymem budynku.

Głośny płacz i wołania o pomoc osób
uwięzionych w pomieszczeniach ,
doprowadziły funkcjonariuszy
do kuchni, skąd wyprowadzili na
zewnątrz chłopczyka oraz starszą
panią, która nie mogła o własnych
siłach opuścić budynku.

domu został ugaszony przez funkcjonariuszy PSP w Krakowie.

Sprawna ewakuacja przeprowadzona przez policjantów z Komisariatu
Policji w Zabierzowie (sierż. Patryka Wrzesień oraz st.post. Damiana
Janus) uratowała życie i zdrowie
Pożar, który wybuchł w jednym dziecka oraz babci.
z pokoi znajdujących się na parterze

GOŚCILIŚMY UCZNIÓW KLASY MUNDUROWEJ Z ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH
29 listopada br. w murach nowoczesnej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie gościliśmy
kolejną klasę mundurową z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
Młodzi ludzie nie tylko mieli okazję do przeprowadzania okazań, jak i do Podczas spotkania funkcjonariusze
zwiedzić budynek, ale odbyli również wykonywania daktyloskopii i zdjęć zachęcali uczniów, aby w przyszłości
zajęcia praktyczne zarówno w poko- sygnalitycznych.
wstąpili w szeregi Policji
jach wyposażonych w lustro fenickie,

Drodzy Mieszkańcy!
Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Jest to czas, kiedy Policja
odnotowuje wzmożoną liczbę kradzieży oraz włamań do
domów, mieszkań.
Popełnianiu tych przestępstw, sprzyja świąteczne roztargnienie,
pośpiech, tłumy ludzi w sklepach, a także wyjazdy i pozostawienie dobytku bez należytej opieki.
Zwracam się więc do Was z apelem o szczególną roztropność
oraz czujność w tym okresie. Podczas zakupów bacznie obserwujcie Wasze torebki, pilnujcie portfeli.
Gdy zamierzacie wyjechać, dokładnie zamknijcie drzwi, okna
oraz zabezpieczcie wejście do piwnic. Jeśli posiadacie - załączcie
w domach alarmy oraz symulatory oświetlenia. Poproście także
sąsiadów, aby podczas Waszej nieobecności zaopiekowali się
domem, mieszkaniem.
Życzliwy sąsiad wyciągnie ze skrzynki, z bramy lub spod drzwi
Waszego mieszkania, pozostawione tam ulotki reklamowe, czy
też pocztę.
Pamiętajcie o zasadach ostrożności, wtedy święta spędzicie
spokojnie i bezpiecznie, czego Wam życzy
Dzielnicowy

POLICJANCI I KSIĘŻA APELOWALI
O UŻYWANIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH
„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”i noś odblaski. To naprawdę może uratować życie i zdrowie!
Pod takim hasłem tj. 3 grudnia br.
mundurowi wspólnie z duchownymi zachęcali mieszkańców naszego
powiatu do używania elementów
odblaskowych. Czas i miejsce (niedziela, kościół)przeprowadzenia działań profilaktycznych zostały wybrane
w taki sposób, aby wezwanie to miało
możliwość dotarcia do licznego grona
ludzi. Stąd podczas ogłoszeń para-

fialnych księża odczytali wspólny
apel Policji oraz Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej skierowany do wszystkich
uczestników ruchu drogowego, natomiast mundurowi po mszy świętej
chętnym osobom wręczali elementy
odblaskowe oraz ulotki, w których
podkreślono rangę i zasadność ich
stosowania w celu zapewnienia bez-

pieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg. Spotkanie mundurowych
z lokalną społecznością stanowiło
również dobrą okazję do tego, aby
opowiedzieć i przestrzec szczególnie
seniorów przed oszustwami popełnianymi metodami „na wnuczka”, czy też
„na policjanta”.

ĆWICZENIA DOWÓDCZO-SZTABOWE W KRZESZOWICACH
W poniedziałek, 4 grudnia br., policjanci z KP w Krzeszowicach oraz KPP w Krakowie wraz
z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 3 w Krakowie odbyli ćwiczenia dowódczo-sztabowe, polegające na ewakuacji ludzi z Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Ogrody 3 w Krzeszowicach, w związku z wystąpieniem zagrożenia
biologicznego i chemicznego.
Zadaniem policjantów biorących
udział w akcji, było zabezpieczenie
terenu prowadzonych działań oraz
dróg znajdujących się w pobliżu wskazanej placówki oświatowej, jak również pomoc oficerom straży pożarnej
w sprawnym wyprowadzeniu osób
z zagrożonego budynku.

Ćwiczenia te miały na celu nie tylko sprawdzenie funkcjonujących
procedur policyjnych w przypadku
powstania sytuacji kryzysowej, ale
przede wszystkim wypracowanie
zasad współpracy służb w nie zaangażowanych.

Podobne działania służące doskonaleniu umiejętności mundurowych
zostały przeprowadzone 23 listopada
br. Wówczas policjanci i funkcjonariusze PSP przeprowadzili ćwiczenia
ewakuacyjne z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, na
wypadek pożaru.

ZABIERZÓW. WARSZTATY O BEZPIECZEŃSTWIE
DLA PIERWSZOKLASISTÓW

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie biorą
udział w warsztatach edukacyjnych pn. „Bezpieczne Szelki”, organizowanych przez f-mę Shell
Polska dla uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych z terenu gminy Zabierzów.
Pierwsze zajęcia z pierwszakami
odbyły się 11.12 w Samorządowym
Centrum Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów przy ul. Szkolnej 2.

zasady bezpiecznego korzystania pieczne Szelki” zaplanowano łącznie
z drogi. Warsztaty zostały zakoń- 5 spotkań z najmłodszymi.
czone wręczeniem pierwszoklasistom
odblaskowych upominków.

Dzieci, podczas zabaw, poznawały W ramach tegorocznej akcji „Bez-
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UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO W PRZYPADKU
WYKRYCIA WAD W KUPIONEJ RZECZY
Jakie zatem uprawnienia przysługują nam w przypadku jeżeli kupiliśmy
rzecz, która później okazała się mieć wady i jak usunąć skutki zakupu
przysłowiowego „kota w worku”?
W niniejszym artykule skupię się
jedynie na naszych uprawnieniach
z „rękojmi” w przypadku wad
fizycznych rzeczy. Należy jednak
mieć na uwadze, że sprzedający
może być również odpowiedzialny
z „gwarancji” jeżeli przy sprzedaży
złożył oświadczenie gwarancyjne.
Co ważne dla Państwa, kupujący
może wykonywać uprawnienia
z tytułu „rękojmi” za wady fizyczne
rzeczy i to niezależnie od uprawnień
wynikających z „gwarancji”, tak więc
możecie Państwo skorzystać z jednej lub drugiej możliwości według
Państwa wyboru.

Kodeks Cywilny w art. 556 wskazuje
nam, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli
rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Krótko
mówiąc, wadą fizyczną rzeczy jest
wada polegająca na niezgodności
rzeczy sprzedanej z umową. Przykładowo sytuacja taka ma miejsce
jeżeli: 1) rzecz nie ma właściwości,
które rzecz tego rodzaju powinna
mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie
ma właściwości, o których istnieniu
sprzedawca zapewnił kupującego,
w tym przedstawiając próbkę lub
wzór; 3) nie nadaje się do celu,
o którym kupujący poinformował
sprzedawcę przy zawarciu umowy,
a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana

w stanie niezupełnym; 5) została
nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub
osobę trzecią, za którą sprzedawca
ponosi odpowiedzialność, albo przez
kupującego, który postępował jednak według instrukcji otrzymanej
od sprzedawcy.

Podkreślić należy, że sprzedawca
jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi
tylko za wady fizyczne, które istniały
w chwili przejścia niebezpieczeństwa
na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej
w tej samej chwili. Tak więc sprzedawca nie odpowiada już za wady
fizyczne, które pojawiły się później
a ich przyczyna nie istniała w chwili
sprzedaży. Powyższe prowadziłoby
bowiem do nieograniczonej w czasie
odpowiedzialności sprzedającego za
rzecz na którą nie miał już wpływu.
Ponadto, sprzedawca jest zwolniony
od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie
w chwili zawarcia umowy.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę,
kupujący może złożyć oświadczenie
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni
rzecz wadliwą na wolną od wad albo
wadę usunie. W praktyce oznacza
to, że najpierw winniśmy wezwać
sprzedającego do usunięcia wady lub
wymiany rzeczy pod rygorem odstąpienia od umowy. Dopiero jeżeli

sprzedawca nie sprosta powyższemu
wezwaniu we właściwym czasie to
dopiero wtedy możemy złożyć ostateczne oświadczenie o odstąpieniu
od umowy, które winno zostać złożone na piśmie.
Powyższa procedura nie dotyczy jednak sytuacji kiedy ze strony sprzedającego doszło już do jednej wymiany
lub naprawy, a rzecz ponownie okazała się wadliwa. W takiej sytuacji
już od razu możemy skorzystać
z prawa do odstąpienia od umowy.
Po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy obowiązani jesteśmy zwrócić sprzedającemu towar,
a druga strona obowiązana jest go
przyjąć. W takim wypadku możemy
żądać nie tylko zwrotu dokonanej
płatności ale również na zasadach
ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania
przez sprzedającego.

Szczególne uregulowania dotyczą
sytuacji kiedy w sporze występujemy
jako konsument, czyli osoba dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z naszą działalnością gospodarczą
lub zawodową. Wtedy nasza sytuacja
jest jeszcze korzystniejsza gdyż prawo przewiduje domniemania, m.in.
istnienia wady w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na kupującego,
jeżeli wada została stwierdzona
w ciągu roku od dnia wydania rzeczy.
vv Szymon Dubel
Adwokat
kom. 795 11 75 74

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

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

"U GÓRALA"

U NAS
NAJTANIEJ !!

MAGDA KIDOŃ
architekt

WSZYSTKO Z DREWNA
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
życzymy
naszym Klientom
dużo radości, spokoju
i rodzinnego ciepła

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

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

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

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

Magdalena Kidoń: +48 601-671-184

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

Informacje, Reklamy

tel.: 796 351 499
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Siedziba biura:

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1

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

(budynek „Pasaż TP”)

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA

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

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

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

Cena: 180 tys. PLN.

Możliwość oglądania po 25.11.

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: 330 tys. PLN.

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

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

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

DO SPRZEDANIA
pół domu: 3 pokoje, łazienka, kuchnia,
strych, czyli wyodrębniony lokal w
domu wolnostojącym w Czernej.
Cena: 165 tys. PLN.

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

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

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

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

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

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

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

Cena: 298 tys. PLN.

Cena za m-c: 1000 PLN
plus media.

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

Cena: 350 tys. PLN.

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

DO SPRZEDANIA

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

nietuzinkowa, działka budowlana
o pow. 9 a i regularnym kształcie
w Jerzmanowicach.

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

DO SPRZEDANIA
dom w Woli Filipowskiej
o pow. ok. 180 m kw położony
na 12-arowej, ogrodzonej działce.
Cena: 350 tys. PLN.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha w cenie 1 tys PLN / ar.
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. Działka budowlana o pow. 9 a w Jerzmanowicach. Cena: 99 tys. PLN.
53. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
54. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN.

Cena: 99 tys. PLN.

65.
66.
67.
68.

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

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

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

LOKALE DO WYNAJĘCIA
75.
76.
77.
78.

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

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

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

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

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

ZABIERZÓW

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE W VII PRZEGLĄDZIE
PASTORAŁEK I KOLĘD LUDOWYCH REGIONU KRAKOWSKIEGO
Przesłuchania konkursowe w VII Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego
odbędą się w dniach 15-16 grudnia, od godz. 10.00 i to okazja, by nie tylko uczestnicy konkursu,
ale i każdy z mieszkańców gminy i powiatu wysłuchał oryginalnych, często bardzo archaicznych
pieśni - zabytków folkloru muzycznego naszego regionu.

CHRZANÓW

TRZEBINIA

WIGILIA 2017 NA TRZEBIŃSKIM RYNKU

SYLWESTROWA IMPREZA PLENEROWA
31 grudnia 2017 roku zapraszamy na chrzanowski rynek, na sylwestrową imprezę plenerową, którą uświetni koncert
w wykonaniu 9-osobowego składu DISCO NIGHT FEVER. Będziemy się bawić w rytmach amerykańskiego disco/funky
lat 70. Impreza rozpocznie się o godz. 23.00 i potrwa do godz. 1.00. Uczestnicy wydarzenia obejrzą również pokaz
laserowy oraz występ specjalny Teatru Ognia!

SYLWESTROWA NOC FILMOWA
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza również serdecznie na 31 grudnia 2017 roku na
Sylwestrową Noc Filmową (początek godz. 21.30). Widzowie obejrzą dwa filmy: „Gra o wszystko” oraz „Morderstwo w
Orient Expressie”. O północy, w przerwie między filmami, zapraszamy widzów na lampkę szampana i słodki poczęstunek.
Bilety na Sylwestrową Noc Filmową w cenie 30 zł (przedsprzedaż do 28 grudnia) oraz 40 zł (po 28 grudnia).

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„LISTY DO M. 3” PREMIERA
„GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI JEDI” PREMIERA 2D/3D [dubbing/napisy]

• 14.12 godz. 23.30 (3D napisy) • 15.12 - 21.12 godz. 14.20 (3D dubbing), 17.20 (3D napisy), 20.15 (2D napisy)
• 22.12 - 25.12 kino nieczynne - przerwa świąteczna • 26.12 godz. 16.00 (3D dubbing), 19.00 (3D napisy) •
• 27.12 - 28.12 godz. 14.20 (3D dubbing), 17.20 (3D napisy), 20.15 (2D napisy) •
• 29.12 godz. 20.00 (2D dubbing) , 23.00 (2D napisy) •
• 30.12 godz. 14.20 (2D dubbing), 17.20 (3D napisy), 20.15 (2D napisy) • 31.12 godz. 18.00 (2D napisy) •
• 1.01.2018 kino nieczynne • 2.01-4.01 godz. 17.00 (2D napisy), 20.00 (3D napisy) •
reżyseria: Rian Johnson; czas trwania: 150 min.; gatunek: przygodowy/Sci-Fi; produkcja: USA - 7 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.

SYLWESTROWA NOC FILMOWA
31.12.2017, start: 21:30

16 grudnia 2017 Burmistrz Miasta Trzebini zaprasza na trzebiński Rynek, gdzie w
godzinach 14.00 - 17.00 odbędzie się przedświąteczne spotkanie mieszkańców miasta
i gminy. Przygotowano budki z ozdobami bożonarodzeniowymi, degustację wigilijnych
potraw, animacje dla dzieci, warsztaty malowania bombek i ozdób choinkowych.
Odbędzie się loteria charytatywna. Kupując los za 5 zł można pomóc ciężko chorej
dziewczynce, a jednocześnie zyskać szansę wylosowania atrakcyjnych nagród tj. m.in.:
telewizory, kuchenki mikrofalowe, suszarki, blendery, drukarkę. Każdy los więcej
zwiększa szanse na wygraną.
Spotkanie umilą kolędy wykonywane przez dzieci z trzebińskich przedszkoli oraz Chór
„Echo”. Po raz siódmy dzięki Orlen Południe zostanie przeprowadzona eko-akcja pn.
„Kto nie zbiera ten nie odbiera”. Za przyniesione co najmniej 5 kg makulatury można
będzie dostać pachnące świętami mini drzewko.
Przeprowadzona zostanie także loteria charytatywna, z której dochód przeznaczony
będzie na pomoc dla 8-letniej mieszkanki gminy Trzebinia - Julki.
Julka to pełna życia dziewczynka, która urodziła się zdrowa z 10 punktami apgar. W
wieku 4 lat zaczęła bardzo tyć, po dwóch miesiącach ciągłych badań i hospitalizacji w szpitalu w Katowicach-Ligota,
stwierdzono u niej bardzo ciężką genetyczną i nieuleczalną chorobę ROHHAD. Na całym świecie choruje na nią
około 30 osób.
Sprzedaż losów odbywać się będzie podczas Wigilii na trzebińskim Rynku 16 grudnia 2017r. w godzinach 14.00- 17.00.
Losowanie pod koniec uroczystości. Serdecznie zapraszamy!

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI JEDI”
• 14.12, 22.12, 28.12, 02.10 - 2D dubb 16:45, 2D napisy 20:00 • 15.12 - 3D dubb 16:45, 2D dubb 20:00 •
• 16.12 - 3D dubb 14:00, 2D dubb 17:15, 3D napisy 20:30 •
• 17.12 - 2D dubb 13:00, 3D dubb 16:15, 2D napisy 19:30 •
• 19.12, 21.12, 04.01 - 2D dubb 16:45, 3D napisy 20:00 •
• 20.12, 27.12, 29.12, 03.01 - 3D dubb 16:45, 2D napisy 20:00 •
• 23.12 - 3D dubb 14:00, 2D dubb 17:15, 2D napisy 20:30 • 26.12 - 2D dubb 18:00 •
• 30.12 - 2D dubb 14:00, 3D dubb 17:15, 3D napisy 20:30 •
czas trwania: 150 min, animowany, USA
Cena biletów- 20 zł i 17 zł 3D, 14 zł i 12 zł 2D.

„COCO”

„GRA O WSZYSTKO” [pokaz przedpremierowy]

• 13.12 – 3D dubb 17:00 •
czas trwania: 127 min, anim., USA; Cena biletów- 20 zł i 17 zł

„MORDERSTWO W ORIENT EXPRESSIE” [start: 0:15]
reżyseria: Kenneth Branagh; czas trwania: 114 min.; gatunek: kryminał; prod. USA, 15 lat

„CICHA NOC”

reżyseria: Aaron Sorkin; czas trwania: 140 min.; gatunek: dramat; prod. USA, 15 lat

Cena biletu: 30 zł (przedsprzedaż do 28.12); 40 zł (od 29.12)

• 13.12 –19:30 •
czas trwania: 100 min, dramat, Polska, Cena biletów- 14 zł i 12 zł
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

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

im życia były możliwe dzięki szybko
przekazanej informacji o sytuacji
zagrożenia. Aby nie dochodziło do
śmierci z powodu wychłodzenia organizmu apelujemy, by nie pozostawać
obojętnym wobec osób znajdujących
się w sytuacji zagrażającej ich życiu.
Musimy pamiętać, że na ryzyko
wychłodzenia najczęściej narażone
są osoby bezdomne, czy będące pod
wpływem alkoholu. Ale mogą to
także być osoby starsze i samotne,
które mają trudność z radzeniem sobie
w codziennych czynnościach, na przy-
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POSZUKUJEMY
DO WYNAJĘCIA
DOMU W TENCZYNKU
lub okolicy.

kład z poruszaniem się czy zadbaniem
o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

Gdy widzimy człowieka, któremu
grozi zamarznięcie, reagujmy –
wystarczy jeden telefon: pod numer
alarmowy 112 lub policyjny 997.

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

IVO
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.
Kontakt: 783 553 197.

tel. 696 595 118
DO SPRZEDANIA

nietuzinkowa,
DZIAŁKA BUDOWLANA
o pow. 9 a w JERZMANOWICACH.
Działka ma regularny kształt.
Cena: 99 tys. PLN.

tel. 696 595 118
STAROCIE,
STAROCIE, BIBELOTY
BIBELOTY,
,
PORCELANA,
PORCELANA, KSIĄŻKI
KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

ŁATEK
I przyszła kolejna zima w życiu Łatka, kolejna zima w bezdomności, samotności, żalu. Czemu nie ma szczęścia, czemu nikogo nie chwycił za serce, choć ma w sobie tyle miłości do
człowieka... Codziennie, patrząc na Łatka, zastanawiamy się, czy zdąży doczekać szczęścia
jakim jest dom. Nie jest już młody, a dolegliwości stawowe szczególnie zimą dają się we
znaki. A my nie jesteśmy w stanie zaoferować mu ciepłego kąta i wieczorów z głową na
kolanach człowieka...

Kontakt: 534 884 174.

APACZ
Młody - 2-letni, spory - 35 kg i ładny... a nawet bardzo ładny, ale ta uroda nie uchroniła go niestety przed bezdomnością. Miesiąc błąkania się po
jednej z podkrakowskich miejscowości. Miły, kontaktowy, ciekawy świata
i bardzo inteligentny. Łatwo nawiązuje kontakt z innymi psami i obcymi dla niego ludźmi. Przygotowany do adopcji i gotowy do zamieszkania w nowym domu.
W tej chwili przebywa w naszym fundacyjnym przytulisku w okolicach Krakowa.
Kontakt: 783 553 197.

tel. 662 660 373

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

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ PIESKOM DOMU, WSPOMÓŻ FINANSOWO ICH UTRZYMANIE.
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH 78 86140001 0010 0147 5971 0001. KONTO PAYPAL CZLOWIEKDLAZWIERZAT@GMAIL.COM
W TYTULE MOŻNA WPISAĆ OPIEKA WIRTUALNA I PODAĆ IMIĘ WYBRANEGO PSA.

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM WCIĄŻ CZEKAJĄ TAKŻE PIESKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE
BRONEK
To wspaniały, bardzo przyjazny i kochany, około 7-letni psiak niezbyt dużych rozmiarów. Waży maksymalnie około 10 kg. Kocha człowieka nad życie. Uwielbia wszystkich.
Potrafi się uśmiechać i najpiękniej ze wszystkich prosi o dom. To oddany psi przyjaciel
człowieka. Potrafi chodzić na smyczy, nie ciągnie, nie ucieka. Bronek dogada się z innymi
psami, jest łagodny. Bardzo prosimy o dom dla Bronusia.

GIENIUŚ

Młodziutki, około 1,5-roczny, wesoły, energiczny psiak- prawdopodobnie mix teriera i pinczera miniaturowego. Wielka dusza w małym,
niespełna 5-kilogramowym ciele.
Gieniuś trafił do nas bardzo zestresowany, był bardzo źle traktowany
przez dzieci i za maluchami nie przepada. Potrzebuje kochającego,
spokojnego i zrównoważonego opiekuna. Gdy kogoś pokocha to
„na zabój”. Psiak dogaduje się z innymi psami, jest łagodny. Potrafi
chodzić na smyczy, nie ciągnie, nie szarpie. Nie jest szczekliwy. Czeka
na swój wymarzony dom.

LOCZEK
Młody, około 2-letni pies, który niedawno trafił pod naszą opiekę. Pies opanowany,
spokojny, inteligentny, bystry i pewny siebie. Jest prawdopodobnie mieszańcem
teriera australijskiego. Waży około 15-17 kg. Ładnie chodzi na smyczy, nie ciągnie, ale
będzie wszędzie tam, gdzie coś się dzieje, gdzie jest ruch i ludzie. Loczek na pewno
będzie dobrze pilnował domu i ich mieszkańców, ale jednocześnie nie będzie bardzo
szczekliwy. Może gonić drób i koty. Sprawdzi się w roli kompana dla aktywnej rodziny.
Prosimy o dom dla Loczka.

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

Tel: 793 993 779 (Smsów nie otrzymujemy)						

Wydawca:
"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
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Skład i łamanie: Justyna Kurdyła
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.

schroniskopsiepole.pl

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

STOLARKA OKIENNA
BRAMY GARAŻOWE
• SEGMENTOWE
• ROLOWANE
• UCHYLNE

AUTOMATYKA
ZAMÓW – BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ

METECO + 48 602 584 973
biuro@meteco.pl

www.meteco.pl

POŻYCZKA ŚWIĄTECZNA

POŻYCZKA NA PREZENTY
MNIEJSZE I WIĘKSZE

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

RRSO 15,68%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Pożyczki Świątecznej z ubezpieczeniem wynosi 15,68%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 10 000 zł,
całkowita kwota do zapłaty: 12 211,41 zł, oprocentowanie stałe: 9,99%, całkowity koszt pożyczki: 2211,41 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 1573,11 zł, ubezpieczenie: 638,30 zł),
33 równe, miesięczne raty w wysokości 370,05 zł. Kalkulacja została dokonana na 1.12.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Minimalny okres kredytowania: 6 miesięcy.
Maksymalny okres kredytowania: 48 miesięcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej
raty. Z ww. propozycji mogą skorzystać osoby, które zawrą umowę pożyczki wraz z umową ubezpieczenia na życie. Szczegóły oferty, warunki ubezpieczenia oraz Taryfa opłat i prowizji
na www.aliorbank.pl.

