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www.vitromont.com
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VITRO-MONT
poszukuje pracowników do montażu stolarki okiennej.
Wymagane doświadczenie.
Mile widziane prawo jazdy kat. B.
Baza ﬁrmy: Tenczynek
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
(12) 282 64 63, 602 607 794
Biuro Rachunkowe Joanna Pustoszkin

Podaruj pluszaka do karetki
i wesprzyj edukację najmłodszych

13. EDYCJA KAMPANII
„PLUSZAKI DLA EDUKACJI”
więcej str. 2

ul. Ogródkowa 7, 32-067 Tenczynek
tel. 605-397-498 • kontakt@biurojp.pl

Obsługa księgowa (KH, KPiR i inne)

Obsługa kadrowo-płacowa, ZUS
Możliwy dojazd do Klienta

www.biurojp.pl

OPTYK OKULISTA

www.optyka-victoria.pl

badanie wzroku
za 1 zł

h kompletne okulary
dla klientów zamawiającyc
informacja w zakładzie

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4
TEL. 32 753 37 30

KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2
TEL. 792 608 139

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373
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PODARUJ PLUSZAKA DO KARETKI I WESPRZYJ EDUKACJĘ NAJMŁODSZYCH

13. EDYCJA KAMPANII „PLUSZAKI DLA EDUKACJI”

Czasem nawet najgrzeczniejszym dzieciom przydarzają się wypadki. Niestety, mimo najlepszych
starań załogi karetki, każda podróż małego pacjenta do szpitala wiąże się ogromnym stresem. W tych
trudnych dla dzieci chwilach nieoceniona okazuje się pomoc… pluszaka. Takim nietypowym, ale
bardzo pomocnym „wyposażeniem” od kilku lat dysponuje Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, dla
którego zbiórkę maskotek prowadzi IKEA Kraków. Właśnie ruszyła kolejna edycja akcji.
Zbiórka pluszaków do karetek pogotowia stanowi lokalny wymiar kampanii
„Pluszaki dla Edukacji”, prowadzonej we wszystkich sklepach IKEA na
świecie. 13. edycja akcji, której celem
jest zwiększenie dostępu do edukacji
dla dzieci z najbiedniejszych regionów
świata, ruszyła 8 listopada 2015 roku
i potrwa do 2 stycznia 2016 roku. W tym
czasie z każdej sprzedanej zabawki,
książeczki lub gry dla dzieci, IKEA Foundation przekazuje 1 euro na wsparcie
projektów edukacyjnych, realizowanych
przez organizacje UNICEF i Save the
Children. Zakupione w IKEA Kraków maskotki można też wrzucać do
specjalnych pojemników za linią kas.
Wszystkie zebrane w ten sposób pluszaki będą towarzyszyć małym pacjentom
Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
w drodze do szpitala, a - po zakończeniu
leczenia - każde dziecko zabierze swojego małego przyjaciela do domu. Kupując
pluszaka dla poszkodowanego malucha,
pomagamy więc podwójnie, wspierając
jednocześnie edukację dzieci w najbiedniejszych rejonach świata.
- To wspaniałe, że z roku na rok akcja
spotyka się z coraz większym zaangażowaniem naszych klientów i pracowników. W ubiegłorocznej edycji padł
absolutny rekord - do ambulansów
jeżdżących w całym powiecie krakowskim, wielickim i w mieście Kraków
trafiło ponad 5200 maskotek – mówi
Monika Faron-Bugajska, Specjalista ds.
Marketingu w IKEA Kraków. – W tym
roku spróbujemy uzbierać podobną liczbę, dlatego do przekazanych
przez naszych klientów pluszaków
dołożymy dodatkowe 1 000 sztuk. We
wszystkie weekendy akcji przed wejściem do Smalandii będzie otwarte
też specjalne stanowisko, przy którym
można kupić maskotkę bez koniecz-

Zmarł Józef Kruk
działacz społeczny i filantrop

ności wchodzenia za linię kas – dodaje
Monika Faron-Bugajska.
Pluszowy bohater

Spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą przejazd karetką jest
dla dziecka zawsze ogromnym stresem.
To właśnie wtedy pluszowa zabawka staje się prawdziwym bohaterem.
- Taka, wydawałoby się niepozorna
maskotka, stanowi niezastąpione
wsparcie w trudnych dla dziecka
chwilach. Pluszaki pomagają załodze
karetki nawiązać kontakt z maluchem, rozładować stres i wykonać odpowiednie czynności medyczne - mówi
Małgorzata Popławska, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. –
Ponieważ dzieci bardzo przywiązują
się do swoich pluszowych przyjaciół,
zawsze, opuszczając nasze ambulanse,
zabierają pluszaka ze sobą do domu dodaje Małgorzata Popławska.
Kogo wspiera IKEA?

Środki finansowe zebrane w sklepach
IKEA w ramach kampanii „Pluszaki dla
Edukacji” trafiają do IKEA Foundation
– globalnej organizacji charytatywnej,
której celem jest pomoc najbardziej
potrzebującym dzieciom z najbiedniejszych regionów świata. Fundacja

nie działa jednak sama. Partnerują jej
m.in. dwie światowe organizacje, które
o potrzebach dzieci wiedzą wszystko
– UNICEF i Save the Children. To one
decydują, gdzie przekazane zostaną
środki finansowe pozyskane w ramach
kampanii. W poprzedniej edycji akcji
„Pluszaki dla edukacji” udało się zebrać
aż 10,1 mln euro, z czego 236 tys. euro,
czyli przeszło 1 mln zł, w Polsce.
- Środki te trafiły do 18 najbardziej potrzebujących krajów z Azji, Afryki i Europy Wschodniej, w których dzieci mają
utrudniony dostęp do edukacji. Pomogły
w sfinansowaniu szkoleń dla nauczycieli
i materiałów edukacyjnych. Warto zaznaczyć, że dzięki jednemu pluszakowi
(1 euro) finansowane są podstawowe
zestawy szkolne, czyli zeszyt i 30 ołówków. Z kolei pięć pluszaków (5 euro) pozwala na zakup zeszytu ćwiczeń, który
obejmuje wszystkie przedmioty i kilka
poziomów nauczania – powiedziała Katarzyna Kordziak-Kacprzak, Dyrektor
ds. Fundraisingu UNICEF Polska.

Od początku trwania projektu IKEA
Foundation zebrała już przeszło 77
milionów euro, dzięki czemu wsparcie
otrzymało ponad 11 milionów dzieci

z najbiedniejszych regionów świata.

WYSTAWA KLIMATYCZNA W GALERII BRONOWICE

W dniach 13 listopada – 2 grudnia w Galerii Bronowice oglądać można
Wystawę Klimatyczną, organizowaną we współpracy z Auchan. Jest to
edukacyjny projekt adresowany do dzieci w wieku 7-11 lat, wyjaśniający,
czym jest globalne ocieplenie i wskazujący, jak można mu przeciwdziałać
poprzez proste, codzienne działania.
Ideą Wystawy Klimatycznej jest
uwrażliwienie społeczności lokalnej, a zwłaszcza dzieci, na
środowiskowe wyzwania. To także doskonała okazja, by pokazać,
że proste, codzienne czynności
i decyzje znacznie mogą ograniczyć nasz szkodliwy wpływ na
środowisko. Dodatkowo zostały
przygotowane specjalne materiały
dydaktyczne dla szkół na temat
globalnego ocieplenia. Dzięki tym
broszurom dzieci mogą utrwalić
poznane na wystawie zagadnienia.
- Do odwiedzenia Wystawy zapraszamy dzieci z krakowskich
szkół, a także wszystkich klientów, którym losy naszej planety
nie są obojętne. Dla uczniów to
dodatkowa okazja, by przeprowadzić edukacyjną lekcję poza
szkolnym budynkiem – mówi
Beata Baldy, Dyrektor Sklepu
Auchan w Galerii Bronowice.
Wystawa znajdować się będzie
na parterze Galerii Bronowice, naprzeciw Strefy Relaksu. Czynna jest codziennie
w godzinach otwarcia centrum;
wstęp jest bezpłatny.

Auchan Grupa działa na świecie od ponad 50. lat, w Polsce od 1996 roku, od otwarcia sklepu w Piasecznie.
Auchan jest firmą prywatną, nienotowaną na Giełdzie. Kapitał firmy należy w 88% do Stowarzyszenia Rodziny
Mulliez, a w 12 % do pracowników, w ramach akcjonariatu pracowniczego. Od listopada br. Grupa Auchan
zmieniła nazwę na Auchan Holding.
Efektywność energetyczna jest priorytetem Grupy Auchan. Grupa aktywnie pracuje nad minimalizowaniem
swojego wpływu środowiskowego, szkoląc pracowników w zakresie oszczędności energii, segregowania
odpadów, niemarnowania żywności oraz uczulając klientów na te zagadnienia.

Józef Kruk zmarł 7 listopada 2015 r., po ciężkiej chorobie, przeżywszy lat 68.
Był osobą powszechnie znaną i cenioną. Słynął z tego, że nigdy nie odmawiał
pomocy. Wraz z żoną był sponsorem i darczyńcą wszelkich imprez charytatywnych,
aukcji, konkursów, zawodów sportowych, organizowanych na terenie gmin Wielka
Wieś, Liszki oraz Zabierzów, szczodrze pomagał także osobom indywidualnym.
Józef Kruk był emerytowanym, długoletnim pracownikiem Katedry i Zakładu
Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
właścicielem Zakładu Pogrzebowego – Kamieniarskiego, Wiceprezesem Jurajskiej
Izby Gospodarczej, Honorowym Obywatelem Gminy Zabierzów.
Msza święta żałobna oraz odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny
w Rząsce odbyły się w sobotę 14 listopada.
Człowiek, dla którego dzielenie się z innymi tym, co udało mu się zdobyć swoją
pracą i wytrwałością, było sensem życia, zasługuje na najwyższy szacunek. Może
być przykładem dla wielu. Przykładem prawdziwego Człowieczeństwa.
Składamy głębokie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Zmarłego.
Redakcja

GIMNAZJUM IM. JANA MATEJKI W ZABIERZOWIE

„MAŁOPOLSKĄ SZKOŁĄ Z PASJĄ”

Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie jest nowoczesną, dobrze wyposażoną
placówką. Jednak to nie zaplecze i baza są największą wartością tej szkoły, ale
kreatywność nauczycieli i uczniów. Podejmowane działania zmierzają do poszerzenia wiedzy i umiejętności wychowanków, a także rozwoju ich osobowości.
Co roku w naszej szkole organizowane są liczne konkursy (matematyczne, przyrodnicze, sportowe, językowe, ortograficzne, historyczne,
czytelnicze i inne), wystawy oraz
warsztaty rozwijające inwencję
twórczą. Dzięki tym zajęciom psychologiczno – pedagogicznym nasza
młodzież uczy się akceptacji drugiego człowieka i umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. Wiele
projektów, które realizują uczniowie,
daje im możliwość rozwijania pasji
i zainteresowań. Poprzez zaangażowanie w wolontariat uczymy młodzież empatii i wrażliwości. Bierzemy aktywny udział w działaniach
związanych z historią naszego kraju
i regionu. Nasi wychowankowie mają
okazję rozwinąć i zaprezentować
swoje talenty artystyczne, uczestnicząc w warsztatach i konkursach
plastycznych. Warto podkreślić
także udział rodziców w wielu podejmowanych inicjatywach. Współpraca z organizacjami i fundacjami

daje uczniom nowe możliwości
rozwoju. Przykładem takich owocnych praktyk jest nasza współpraca
z krakowskimi wyższymi uczelniami: Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Jagiellońskim
i Uniwersytetem Rolniczym. Dzięki
temu uczniowie mają możliwość
uczestniczenia w warsztatach, pokazach i wykładach, które pomagają
rozwijać ich talenty i motywują do
dalszego twórczego działania.

Nasze starania zostały dostrzeżone
i docenione – Gimnazjum im. Jana
Matejki zdobyło III miejsce w konkursie „Małopolska szkoła z pasją”.
Cieszymy się z wygranej

i nadal będziemy tak pracować, by
promować talenty i stwarzać każdemu uczniowi możliwość rozwijania
indywidualnych pasji i zdolności.
vv Anna Ochel

WYNAJMĘ
PODNOŚNIK
KOSZOWY
o zasięgu 25 m góra, 15 m bok

• WYCINKA DRZEW
• CZYSZCZENIE RYNIEN
• OGÓLNE PRACE
NA WYSOKOŚCIACH

tel. 604 932 643

www.podnosniki-krakow.pl
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Korowód św. Marcina
ZŁOTY PŁUŻEK
SEMINARIUM FOLKLORYSTYCZNE POŚWIĘCONE
MAŁOPOLSKIM PASTORAŁKOM I KOLĘDOM LUDOWYM

27 listopada, w piątek, godz. 15.00
Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach,
ul. Grunwaldzka 4. Wstęp wolny.
Seminarium jest wydarzeniem towarzyszącym V Przeglądowi Pastorałek i Kolęd
Ludowych Regionu Krakowskiego, które w tym roku odbędzie się 19 grudnia
2015, od godz. 9.00, w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
W programie:
• omówienie specyfiki i charakterystyki tradycyjnych polskich kolęd
ludowych, gospodarskich, życzących, pastorałek,
• występy laureatów Przeglądu,
• pytania i dyskusje dotyczące konkursowego repertuaru i założeń Przeglądu.
Wykładowcami będą Aleksandra Szurmiak-Bogucka, etnomuzykolog
oraz Elżbieta Porębska-Kubik, etnograf.
Zapraszamy przedstawicieli grup śpiewaczych, zespołów ludowych, Kół Gospodyń
Wiejskich, instruktorów, nauczycieli, wszystkich zainteresowanych tematyką
seminarium z powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i olkuskiego.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy pod
nr tel. 600 559 490 lub na adres mailowy: biuro@kobietawregionie.pl.
Wydarzenie jest współfinansowane przez Województwo Małopolskie.
www.kobietawregionie.pl

Szukasz Pracy?

...znajdź ją w Auchan!

Auchan to grupa o międzynarodowym zasięgu.
W 16 krajach świata zatrudniamy ponad 300 tysięcy współpracowników.
W Polsce od 1996 roku otworzyliśmy 41 hipermarketów oraz 7 centrów logistycznych.

OBECNIE POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
NA NASTEPUJĄCE STANOWSKA:
•
•
•
•

PRACOWNIK HALI
KASJER / PRACOWNIK HALI
KASJER (CZĘŚCIOWE / NIEPEŁNE ETATY)
PRACOWNIK PRODUKCJI

Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez przesłanie

CVna adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie
z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926
z późniejszymi zmianami).

W Krzeszowicach rodzi się nowa tradycja.
11 listopada br. odbył się w naszym mieście pierwszy Korowód św Marcina, są
plany aby inscenizacja organizowana była
co rok. Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn wraz
z Krakowskim Bractwem Grodzkim nawiązało współpracę z Centrum Kultury i Sportu oraz lokalną cukiernią
Melba, wspólnie udało nam się stworzyć piękne przedstawienie
religijno-historyczne. Dzięki tej inicjatywie Krzeszowice zyskują
na atrakcyjności nie tylko w oczach mieszkańców ale i przyjezdnych. Z inscenizacjami organizowanymi dotychczas na Tenczynie przychodzimy do Krzeszowic rozwijając w ten sposób naszą
działalność popularyzowania historii i walorów gminy.
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www.stomatolog-krzeszowice.pl Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
ul. Daszyńskiego 4,
RVG/RTG

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz, 1 piętro

Zrelaksuj się u nas.
Zapewniamy miłą
atmosferę oraz
nowe brązujące
lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

małopolski

Swietłana Aleksijewicz : Cynkowi chłopcy

Oddziały radzieckie przez dziesięć lat „udzielały narodowi afgańskiemu braterskiej pomocy”. Od 1979
do 1989 roku życie straciło co najmniej kilkaset tysięcy Afgańczyków, a kilkadziesiąt tysięcy radzieckich żołnierzy poniosło śmierć lub zostało rannych.
Wyjeżdżali, by zostać bohaterami. Do kraju wracali
jako bankruci – bez nóg, bez rąk, bez złudzeń, z
koszmarami, które miały ich nigdy nie opuścić.
Niektórzy wracali w cynkowych trumnach. Białoruska pisarka jest tegoroczną laureatką Literackiej
Nagrody Nobla.

Piotr Głuchowski, Marcin Górka :
Karbala

To się zdarzyło naprawdę. Pierwsza książka o utajnionej wojnie Polaków. Najpierw błędy popełnili politycy,
potem generałowie. W efekcie zwykli żołnierze znaleźli
się w bagnie. By ocalić życie musieli wznieść się na
wyżyny bohaterstwa. Była to największa bitwa Polaków od czasów II wojny światowej. Książka jest relacją
uczestników tamtych zdarzeń. Jest też hołdem oddanym odwadze polskich żołnierzy.

Marek Krajewski : Arena szczurów

W roku 1948 Popielski po ucieczce z Wrocławia
ukrywa się w nadmorskim Darłowie. Miastem rządzą Armia Radziecka i Urząd Bezpieczeństwa. Nikt
tu nie zna przeszłości byłego komisarza. Nikt nie
podejrzewa, co tak naprawdę ma na sumieniu. Kiedy nad morzem zaczynają ginąć kobiety, ktoś musi
znaleźć gwałciciela i mordercę. Popielski, który prowadzi tajne śledztwo, wie, czym jest piekło – to otchłań zła, labirynt bez wyjścia i bezmiar cierpienia.

David Lagercrantz : Co nas nie zabije

Kontynuacja trylogii Millennium Stiega Larssona.
Mikael Blomkvist przechodzi kryzys i rozważa
porzucenie zawodu dziennikarza śledczego.
Lisbeth Salander podejmuje duże ryzyko i bierze
udział w zorganizowanym ataku hakerów. Ich drogi krzyżują się, kiedy profesor Balder, ekspert w
dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją, prosi
Mikaela o pomoc…

Agnieszka Olejnik :
Dziewczyna z porcelany

Światem Michała rządzą pieniądze i piękne kobiety.
Rozchwytywany fotograf, przebojowy student informatyki i model. Jeden telefon sprawia, że Michał musi
natychmiast dojrzeć: porzucić swoje dotychczasowe,
studenckie życie, wyprowadzić się z dużego miasta
i przenieść w rodzinne strony, by zaopiekować się
młodszym bratem…

Renata Czarnecka : Madonny z Bari

Izabela Aragońska, pozbawiona księstwa Mediolanu przez Ludwika Sforzę, wciąż ma nadzieję na
odzyskanie należnej jej pozycji. Naiwnie wierzy
w pomoc nowego króla Francji. Ale szybko pozbywa się złudzeń i, rozdarta między tęsknotą za
utraconym synem a troską o los córek, ucieka z
okupowanego przez Francuzów miasta. Dopiero w Bari, gdzie Izabela chroni się ze swą córką
Boną Marią, ożywają nadzieje na wyniesienie
mediolańskiej księżniczki na tron, zwieńczone
ślubem z królem Polski.

Chris Bradford : Seria: Młody samuraj

Seria przygodowych książek (8 egz.), których akcja rozgrywa się w siedemnastowiecznej Japonii.
Książki opowiadają o wyczynach angielskiego
chłopca, Jacka Fletchera, oraz o jego staraniach
aby stać się pierwszym samurajem gaijinem.

Kelly McKain : Seria: Stajnia Pod Podkową

Witamy w „Stajni pod Podkową”. Spotkacie tu
sympatyczne miłośniczki koni, które opisują swoje pełne emocji, przygód i przyjaźni doświadczenia z tymi niezwykłymi zwierzętami. Pełna ciepła
i niesamowitych przygód seria dla wszystkich
miłośników koni!

BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W TENCZYNKU
ZAPRASZA NA
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KIERMASZ
„KSIĄŻKI ZA GROSZE”
KIEDY?
25 LISTOPADA (ŚRODA)
GDZIE?
BIBLIOTEKA SZKOLNA
O KTÓREJ? 8.00 – 20.00
• już od 1 zł książki używane
• nowe książki w bardzo atrakcyjnych cenach
KAŻDY ZAKUP U NAS, TO STARZAŁ W 10!!!
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PEELINGI – NATURA DLA PIĘKNA

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

Historia stosowania peelingów celem wybielenia, odmłodzenia skóry bądź usunięcia jej defektów sięga już
czasów starożytnych. Stosowano wtedy kąpiele w kwaśnym mleku, którym przypisuje się zasługi alabastrowej
cery Kleopatry, przecieranie skóry plastrami owoców cytrusowych, nacieranie osadami po winie, a także
okłady z mocznika. Łączono działanie peelingów chemicznych na bazie kwasów owocowych z mechanicznymi - drobinami pyłu wulkanicznego, soli, pumeksu czy glinki. Pierwszy opis zabiegu złuszczania został
przedstawiony przez Montaigne, który w XVI wieku wykonał taki zabieg na paryskiej elegantce. Pod koniec
XIX wieku niemiecki dermatolog Paul Gerson Unna opisał złuszczające właściwości fenolu, kwasu trójchlorooctowego, salicylowego i rezorcyny. Obecnie peelingi są jednymi z podstawowych zabiegów wykonywanych
w renomowanych gabinetach kosmetycznych.
Peeling - co to takiego?
Peeling (od angielskiego słowa peel - złuszczać) to nic innego
jak usuwanie zmian i defektów skóry powstałych na skutek chorób
bądź procesu starzenia w naskórku lub skórze właściwej poprzez
przyspieszoną i kontrolowaną eksfoliację (złuszczanie). Wykonywane
są najczęściej przez lekarzy dermatologów, kosmetologów bądź
specjalistów z dziedziny medycyny estetycznej.
Najczęściej stosowanymi w peelingach kwasami są:

Uwaga!
Teraz zabieg
z kwasami
w pakiecie
tylko 100 zł !!
www.gabinetelf.pl

Kwas glikolowy - naturalnie występujący w winogronach, jabłkach
i trzcinie cukrowej. Dzięki specyficznej cząsteczkowej budowie
bardzo łatwo penetruje w głąb naskórka. Zwiększa syntezę kolagenu i glikozaaminoglikanów, poprawia nawilżenie naskórka,
wygładza i rozjaśnia. Zabiegi z kwasem glikolowym powinno się
wykonywać w serii od 3 do 8 co 14 dni. Im bardziej skrócony czas
aplikacji, tym jego działanie staje się delikatniejsze, dlatego zaleca
się na początku wykonywać zabiegi krótsze i z mniejszym stężeniem
kwasu. Kwas glikolowy stosuje się w przypadku przebarwień,
trądziku młodzieńczego, blizn, zaburzenia rogowacenia oraz
celem odmłodzenia skóry.
Kwas migdałowy - naturalnie występuje w morelach, wiśniach
i migdałach. Ma działanie antybakteryjne, łatwo penetruje i łagodnie złuszcza. Nie powoduje nadwrażliwości na promienie
ultrafioletowe, dlatego można go stosować latem (oczywiście
pamiętając o odpowiednio wysokiej fotoprotekcji!). Stosuje się go
w przypadku trądziku pospolitego, przebarwień, łojotoku, a także
u osób z ciemną karnacją.
Kwas mlekowy - naturalnie występuje w kwaśnym mleku, jogurtach,
pomidorach i jabłkach. Kwas mlekowy obniża pH skóry, poprawia
strukturę kolagenu oraz normalizuje proces rogowacenia. Stosuje
się go, aby zwiększyć syntezę włókien kolagenowych , nawilżyć skórę, poprawić jej elastyczność i sprężystość oraz w celu ujędrnienia.

Kwas pirogronowy –
naturalnie występuje
w sfermentowanych
owo c a ch i o cc ie.
Posiada właściwości
antybakteryjne, normalizuje wydzielanie
sebum, nawilża, rozjaśnia i pobudza syntezę kolagenu. Stosuje
się go w przypadku ŁZS
(łojotokowego zapalenia skóry), trądziku pospolitego, przebarwień oraz zaburzeń procesu rogowacenia skóry.
Kwas salicylowy - naturalnie występuje w malinach, korze wierzby
i liściach brzozy. Do 10% działa keratoplastycznie, a powyżej
tego stężenia keratolitycznie. Zwiększa penetrację substancji
towarzyszących, ma właściwości antybakteryjne, regulujące
wydzielanie sebum oraz zwężające rozszerzone ujścia gruczołów
łojowych. Stosuje się go w przypadku hiperpigmentacji, fotostarzenia, blizn oraz trądziku pospolitego.
Przeciwwskazaniami do wykonania peelingów chemicznych są:
okres ciąży i laktacji, gorączka, czynne infekcje skóry (opryszczka),
leczenie ogólne retinoidami w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz
alergie skórne na substancje zawarte w preparacie.

Elżbieta Godyń

kosmetolog

Darczyńcy poszukiwani!
Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od otwarcia bazy Rodzin Szlachetnej
Paczki. Przez kilka miesięcy przeszkoleni wolontariusze z rejonu
Krzeszowice pracowali, aby dotrzeć do tych, którzy naprawdę żyją
w niezawinionej biedzie. Teraz czas na Ciebie. Zostań Darczyńcą! Już
21 listopada oficjalnie zostanie otwarta baza Rodzin w całej Polsce.
Trzy kroki dzielą Cię od niesamowitych emocji. Przygotowywanie
paczki to okazja by spędzić wspólnie czas, zintegrować się, pomagając
wspólnie potrzebującej Rodzinie. Po pierwsze należy wejść na stronę
internetową www.szlachetnapaczka.pl. Po drugie kliknąć Wybieram
Rodzinę. Po trzecie, znaleźć rejon Krzeszowice i spośród opisów
wybrać tę Rodzinę, której zechcesz pomóc. Darczyńcą może zostać
każdy, kto przygotuje paczkę według określonej listy potrzeb. Nie musi
to być jedna osoba, może to być grupa znajomych, rodzina, koledzy
z pracy. Nie będziesz sam! Na wszystkie twoje pytania odpowie
wolontariusz, który był konkretnie w wybranej przez Ciebie Rodzinie.
Finał akcji przewidziany jest na 12-13 grudnia, kiedy darczyńcy będą
dostarczać do magazynu, (który znajduje się w salkach parafialnych
przy kościele św. Marcina w Krzeszowicach) paczki, które wolontariusze wręczą Rodzinom. O emocjach, jakie towarzyszyły otwieraniu
Twojej paczki dowiesz się z ich relacji.
Partner Handlowy
OKNOPLAST

Krzeszowice, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66

Masz pytania? Informacji udziela lider rejonu Krzeszowice
– Magdalena Stach magda13.stach@gmail.com.
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KĄCIK KULINARNY

CIASTO CZEKOLADOWE Z DYNIĄ MEGA PYSZNE!

Ciasto czekoladowe z dynią.... A zaczęło się od tego, że przed domem leżała dynia,
a za mną chodziło coś... coś pysznego. Tylko pomysłu mi było brak na to, co mogę
zrobić. Poszłam po dynię i część z tej dyni wykorzystałam do pieczonej dyni na ostro.
A potem zaczęłam szukać pomysłu w internecie na przerobienie kolejnego kawałka...
i tak trafiłam na ciasto na blogu I love bake. Zmieniłam je minimalnie, czyli zamieniłam
cukinię na dynię:) i usunęłam kawę, której nie pijam, dodałam też esencję waniliową,
a usunęłam ekstrakt migdałowy. Nie dałam też polewy. Jakie ciasto wyszło? Przepyszne, wilgotne, no po prostu w ciągu chwili powstało coś znakomitego :)

Ciasto czekoladowe z dynią:

PROJEKT ZWIĄZKU GMIN JURAJSKICH „CZYSTE
SKAŁY 2015” W DOLINIE KOBYLAŃSKIEJ

13.11.2015 r. w Dolinie Kobylańskiej
odbyła się akcja czyszczenia skał
z niepożądanego graffiti w ramach
projektu „Czyste Skały 2015”, realizowanego przez Związek Gmin
Jurajskich, którego członkiem jest
Gmina Zabierzów.
Związek Gmin Jurajskich dba nie tylko o bezpieczeństwo ale i estetykę
Jury
Krakowsko-Częstochowskiej.
Projekt realizowany przez Związek
Gmin Jurajskich zakłada usuwanie
niepożądanego graffiti z jurajskich
ostańców metodą piaskowania. Dzięki
ostatniej akcji w Dolinie Kobylańskiej
pomalowane przez wandali skały znowu cieszą turystów swoich naturalnym
pięknem.

WIECZORNICA MALI PATRIOCI

11 listopada 1918 roku to szczególna data w historii naszej Ojczyzny – to właśnie
wtedy Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość, to data symbolizująca wolność i zwycięstwo. Z tej okazji, aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli,
cierpieli prześladowania i oddawali swe życie, abyśmy dziś mogli żyć w wolnym
kraju, spotkaliśmy się na Wieczornicy Patriotycznej „Mali Patrioci”.
Spotkanie, którego głównym
inicjatorem była Radna Pani
Krystyna Goraj, już tradycyjnie odbyło się w Czajowicach,
a w organizację spotkania włączył się Zespół Czajowianki,
Rada Sołecka Czajowic oraz
dzieci i młodzież ze wszystkich
świetlic środowiskowych z terenu naszej gminy.
Uroczystości , w których wzięli udział Wójt Gminy Tadeusz
Wójtowicz,
Przewodniczący
Rady Gminy Zbigniew Mazela,
radni powiatowi – Pani Krystyna Janecka i Piotr Goraj, radni
i sołtysi naszej gminy, ksiądz
Artur Kardaś oraz proboszcz
parafii Bębło ksiądz Stefan
Trojan, rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Państwowego.
Jako pierwszy wystąpił Zespół
Czajowianki, który swoim śpiewem i wierszami wprowadził
nas w atmosferę tamtego czasu.
Kolejnym punktem programu
był występ dzieci i młodzieży
ze świetlic – byliśmy świadkami niezwykle wzruszającego
widowiska – pantomimy, a scenografia, kostiumy i siła przekazu, wywarła na wszystkich
ogromne wrażenie, a niektórym
widzom łza w oku się zakręciła… O tym, że pamiętamy,
czujemy się Polakami świadczyło również wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, przy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 1/4 szklanki mąki tortowej
1/4 szklanki kakao
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1/2 łyżeczki cynamonu
3/4 szklanki cukru
1 jajko
85 g masła lub margaryny, roztopionej
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
2 szklanki startej dyni
(u mnie na tarce, na grubych oczkach)

Mąkę mieszamy razem z kakao, cynamonem
oraz sodą w misce.
Mikserem miksujemy jajko z cukrem przez
ok. 2-3 min, dodajemy rozpuszczone masło,
esencję waniliową, mieszamy. Dynię dodajemy do masy. Następnie po łyżce dodajemy
suche składniki.
Mieszamy tylko do połączenia (im dłużej
mieszasz, tym ciasto będzie cięższe).
Ja przełożyłam ciasto do szklanej kwadratowej formy wyłożonej papierem do pieczenia
i wysmarowanej olejem.
Pieczemy w temp. 180 C przez ok. 40-50 min
do tzw. suchego patyczka.

vv Ulla Pałka

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

SIAT-METAL DARIUSZ KIECA
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ
siatki, panele, słupki
siatki hodowlane zgrzewane, leśne
siatki ocynkowane i powlekane
siatki zbrojeniowe
bramy i furtki
druty kolczaste
akcesoria do montażu
ogrodzenia łupane
JONIEC
podmurówki
betonowe

Zapraszamy do naszych punktów handlowych
OLKUSZ,
Trzyciąż 109
ul. 20-tu Straconych 1

akompaniamencie Pana Wasyla i historii.
Stefaniuka.
Serdecznie dziękujemy wszystSpotkanie miało charakter pa- kim, którzy przyczynili się do
triotyczny, a dla nas równie organizacji Wieczornicy – dzieistotny jego wymiar między- ciom i młodzieży ze świetlic
pokoleniowy, ważne bowiem wraz z wychowawcami, rodzijest aby o miłości do Ojczyzny com, Radzie Sołeckiej Czajopamiętali nie tylko dorośli, ale wic, Zespołowi Czajowianki
również należy wszczepiać ją oraz sponsorom.
w serca naszych dzieci i młodzieży, aby wyrośli na dumnych
vv tekst i foto: GOPS
Polaków, świadomych tradycji

(obok DPD) od 16.02.15 r.
tel. 790 792 490

506 378 033

(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495

509 680 171

SZYBKI CZAS REALIZACJI !

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109

coli888@op.pl
ogrodzeniakieca@gmail.com

WWW.OGRODZENIAKIECA.PL
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ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO
PIELĘGNACJA CERY!!!
ORIFLAME wierzy w siłę naturalnych
składników, które połączone z najwyższej jakości wsparciem naukowym dają
najlepsze rezultaty.
W naszej ofercie znajdziesz najwyższej
jakości składniki, które spełnią wszystkie
potrzeby Twojej cery - niezależnie od jej
rodzaju i wieku. Każda z nas chce mieć
cerę zdrową, nieskazitelną i bez zmarszczek.
ORIFLAME opracowuje produkty dostosowane do każdego
wieku jak i do cer z problemami. W każdej serii znajdziemy produkty do demakijażu i do kompleksowej pielęgnacji: kremy,
maski i serum. Jeżeli masz problem z określeniem rodzaju
swojej cery i doborem kosmetyków zapraszam na bezpłatne
badanie cery i konsultacje w naszych biurach.
Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• poniedziałek, sobota 10.00 - 13.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Piątek 15.00- 17.00 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 15.00 – 18.00 • Środa 12.00- 18.00 (dostawa kosmetyków)
• Piątek 12.00 – 18.00

Przygotuj szafę na mniejsze ubrania,
My zajmiemy się resztą:
• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
• KRZESZOWICE, ul. Legionów Polskich 1, tel. 733 030 663
• KRAKÓW, ul. Vetulaniego 1A, tel. 664 281 587
• CHRZANÓW, ul. Głowackiego 17, tel. 530 372 111

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group,
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.
U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb
klientów.
Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski.

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.

RECEPTA NA DŁUGIE ŻYCIE – NIE PRZEJMOWAĆ SIĘ

W sobotę 7 listopada 2015 r. swoje 100 urodziny obchodził Pan Edward Sokół
z Giebułtowa. Wójt Tadeusz Wójtowicz i kierownik USC Klementyna Grudnik-Górka oraz radna i sołtys Giebułtowa Lilianna Wilk odwiedzili Pana Edwarda
aby pogratulować mu tak zacnego Jubileuszu i życzyć kolejnych lat w zdrowiu.
Pan Edward przywitał gości w doskonałej formie i wspaniałym samopoczuciu, snuł opowieści o swoim życiu, latach młodości, przybyciu do Giebułtowa
i obecnych zainteresowaniach.
Jubilat pochodzi ze wsi Borki w gminie Rzezawa, o której
wspomina z rozrzewnieniem
i gdzie planuje wrócić, aby spocząć na cmentarzu obok swoich
rodziców.
Pan Edward, jako młody chłopak,
w roku 1938 r. trafił do wojska,
służył w Dubnie na Ukrainie
w jednostce artylerii konnej. Po
rozpoczęciu II Wojny Światowej
jego jednostka została przegrupowana w okolice Warszawy, tam
też został ranny. Trafił do niewoli
do Niemiec skąd uciekł, jednak
już tydzień po powrocie do domu
trafił z powrotem do Niemiec na
przymusowe roboty. Spędził tam
4 lata. Za swoje zasługi dla ojczyzny został odznaczony wieloma
medalami i dyplomami.

Po wojnie wrócił w rodzinne
strony i rozpoczął poszukiwania
pracy, ostatecznie zatrudnił się
w drukarni, gdzie pracował do
emerytury. Do Giebułtowa przyprowadził go kolega z pracy i,
jak wspomina z uśmiechem, tutaj
stracił głowę dla dziewczyny późniejszej żony i został do dziś.
Obecnie jest wdowcem i mieszka
z ukochaną córką Wilhelminą.
Pan Edward dochował się dwóch
córek, dwójki wnucząt i czwórki
prawnucząt.
Wspomina lata młodości kiedy

to z braku telewizji młodzi ludzie spotykali się i snuli ciekawe
opowieści o „strachach”, historie
i legendy o miejscach które znali. Trochę żałuje, że dziś w dobie
internetu młodzież spędza czas
w sieci, a nie ze znajomymi. Sam
jednak korzysta z nowych technologii, przegląda strony internetowe, wiadomości oraz rozmawia z najbliższymi przez Skype.
Mówi, że dzięki Bogu nic mu nie
dolega, czasem odczuwa tylko ból
w nodze, w którą był postrzelony
w czasie wojny.
W wolnym czasie, którego ma
dużo, lubi poczytać. Jego pasją
jest historia, obecnie czyta historię PRL-u oraz bieżąca polityka,
którą śledzi w wiadomościach co-

dziennych. W lecie lubi spędzać
czas na świeżym powietrzu odpoczywając na ogrodowej huśtawce.
Życzymy
Panu
Edwardowi
wszystkiego najlepszego, zdrowia
i miłości bliskich w kolejnych latach, aby na swej drodze spotykał
tylko życzliwych ludzi i mógł im
przekazywać niezwykłą historię
swojego życia.
vv www.wielka-wies.pl

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58
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"U GÓRALA"
U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm
• Bardzo duży asortyment
listew wykończeniowych z:
lipy, świerka, buka, dębu i jesionu
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
NOW
oraz
• Pły OŚĆ!
ty O
• Pły
• DRZWI
ty st SB
o
• MEBLE OGRODOWE
• Skl larskie
ejka
• MEBLE POKOJOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

MATERIAŁY BUDOWLANE

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72
fax +48 12 376 40 73
GSM: +48 501 719 744, 506 138 029

małopolski
PORADY PRAWNE

ISTOTNE ZMIANY W POSTEPOWANIU
PRZEDPROCESOWYM Z UBEZPIECZYCIELEM

Wiele osób niezadowolonych z przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania, w obawie przed przedłużającym się procesem i kosztami, przed skierowaniem sprawy do sądu odwoływało się od decyzji ubezpieczyciela w pierwszej
kolejności do tegoż ubezpieczyciela. Tego typu procedura pozostawała poza
regulacją ustawową. Ubezpieczyciele nie tylko uprawnieni byli rozpoznać odwołanie w dowolnym terminie, ale prawo nie przewidywało też sankcji za pozostawienie odwołania „bez rozpoznania”.
We wrześniu bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym. Ustawa ta
po raz pierwszy zdefiniowała instytucję odwołania od decyzji ubezpieczyciela - nazywając ją „reklamacją” oraz
wprowadziła w rozdziale 2 regulacje
dotyczące zasad jej wnoszenia przez
uprawnionych i rozpoznawania przez
ubezpieczycieli.

Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej (np. telefonicznie)
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ubezpieczyciel
jest obowiązany przekazać poszkodowanemu w terminie 7 dni od dnia
zgłoszenia podstawowe wiadomości
o procedurze reklamacyjnej. Zgodnie
z przepisem art. 6 w/w ustawy odpowiedzi na reklamację, należy udzielić
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później
niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie odpowiedzi przed
jego upływem. Odpowiedź może być
udzielona również za pomocą poczty
elektronicznej, o ile poszkodowany
uprzednio zgłosił taki wniosek.
Przepisy art. 7 ustawy dopuszczają jednak pewne przypadki odstępstwa od wymogu dochowania
w/w terminu. I tak, „W szczególnie
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w termi-

nie, o którym mowa w art. 6, podmiot
rynku finansowego [czyli w naszym
przypadku - ubezpieczyciel] w informacji przekazywanej klientowi, który
wystąpił z reklamacją wyjaśnia przyczynę opóźnienia; wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone
dla rozpatrzenia sprawy oraz określa
przewidywany termin rozpatrzenia
reklamacji i udzielenia odpowiedzi,
który nie może przekroczyć 60 dni od
dnia otrzymania reklamacji.”. Podkreślenia wymaga zatem, że maksymalny
termin rozpoznania reklamacji (odwołania) to w każdym przypadku i niezależnie od okoliczności 60 dni - liczonych od dnia otrzymania reklamacji
przez ubezpieczyciela.

Przepis art. 8 w/w ustawy wprowadza
zasadę zgodnie z którą, nieudzielenie
odpowiedzi na reklamację w terminach ustawowych – jest równoznaczne
z uwzględnieniem reklamacji zgodnie
z wolą klienta. Jest to zatem przykład
sytuacji, w której przepis prawa z bezczynnością wiąże skutek w postaci
złożenia oświadczenia woli określonej
treści. W tym konkretnym przypadku
sprowadza się do uznania reklamacji
w całej jej rozciągłości.
W przypadku niepozytywnego rozpoznania reklamacji, poszkodowany
może zwrócić się do Rzecznika Finansowego, w celu przeprowadzenia
pozasądowego postępowania. Drogę,
o której mowa będzie można wybrać
po 1 stycznia 2016r., kiedy to wejdzie

w życie rozdział 4 w/w ustawy regulujący tą kwestię. Złożenie wniosku
wiązać się będzie z opłatą w wysokości 50 zł. W postępowaniu zbadane
zostanie czy działania lub zaniechanie
ubezpieczyciela nie nastąpiły z naruszeniem praw i interesów poszkodowanego. Udział ubezpieczyciela
w postępowaniu jest obowiązkowy.
Przepisy ustawy nakładają na niego
m.in. powinność udzielania informacji Rzecznikowi, a brak zastosowania
się może spotkać się z nałożeniem
kary pieniężnej do 100.000 zł. Przy
braku polubownego zakończenia
postępowania, Rzecznik sporządza
opinię, w której zawiera ocenę prawną
stanu faktycznego, co może stanowić
istotną informację dla poszkodowanego, który wacha się czy pójść ze swoją
sprawą do sądu.
Choć ustawa, w części dotyczącej reklamacji, obowiązuje ledwo miesiąc
z małym okładem, już zauważyliśmy
pierwsze pozytywne skutki jej wejścia
w życie, które sprowadzają się do tego,
że ubezpieczyciele udzielają odpowiedzi na wnoszone w imieniu naszych
klientów odwołania - czy trzymając
się języka ustawy reklamacje - szybciej i pełniej..
vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

MAŁYMI KROKAMI DO WIELKICH SUKCESÓW - AKCJA: E-MOTYWACJA

W czwartek 22 października odbyło się drugie spotkanie adresowane do seniorów, którego
temat to: ,,małymi krokami do wielkich sukcesów”. Rozmawialiśmy o motywacji i technikach,
które pomagają w realizacji swoich planów. Gościem specjalnym webinarium byłą pisarka,
malarka- Krystyna Kofta.
Sukces - to brzmi dumnie! I przywodzi na myśl spektakularne odkrycia
naukowe i głośno komentowane
zdobywanie szczytów - ale sukces
dla każdego ma inny wymiar. Celem spotkania było pokazanie, że
szczytem może być przecież odłożenie swoich ograniczeń na bok
i zapisanie się na wymarzony kurs
tańca czy spotkanie z innymi ludźmi
i wzajemna wymiana doświadczeń.
Sukces to także nie tylko widziany
przez nas efekt końcowy ale droga,
która nierzadko jest ważniejsza niż
zdobycie ,,wierzchołka góry”. Podczas spotkania została zaprezentowana technika drobnych kroków do
osiągania celu.

Spotkanie zorganizowane zostało
w ramach programu „Aktywni i potrzebni. Gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom”.

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl
Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
budynków, wody, kanalizacji,
gazu, energii NN

Dokumentacja do celów prawnych

Za słodki poczęstunek do kawy serdecznie dziękujemy Cukierni Stochalski z Wielkiej Wsi.

vv www.wielka-wies.pl

Informacje, Reklamy

małopolski

Siedziba biura:

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
tel.: 796 351 499
ZAPRASZAMY NA STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA

Lokal ok 100 m kw., z czego 60 m to sala
sprzedażowa; zaplecze, garaż, łazienka,
ok. 8 km od Olkusza i Krzeszowic.

Dla dewelopera, ale nie tylko.

Działka usługowo-budowlana
o pow. 2,34 ha,
blisko centrum miasta Krzeszowice.

Lokal pod działalność usługową, sklep spożywczy lub inny. Częściowo położone kafle,
wypusty pod klimatyzację, piec węglowo-olejowy. Wejście od drogi gminnej, wysokość
pomieszczenia w środku 3 m.

Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją. Bardzo dobra lokalizacja pod różnego
rodzaju inwestycje: zabudowa jednorodzinna,
lokal usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość
zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a, 67 a.

Cena: 1 tys. PLN/ m-c.

Cena: 3 mln PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA

Góra domu w Woli Filipowskiej

Komfortowe mieszkanie dwupokojowe
o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach.

3 pokoje, w tym jeden malutki (gabinecik), kuchnia,
łazienka. Dół domu zamieszkuje starsza, sympatyczna Pani. Pokoje urządzone, niezły standard,
ogrzewanie gazowe. Miejsca parkingowe plus
garaż. Spokojna, cicha okolica.

Cena: 800 PLN/m-c
plus media w/g zużycia.
Kaucja w wysokości 1000 PLN.

Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z
balkonem, łazienka w jasnych, pastelowych
kolorach, przedpokój.

Do mieszkania przynależy komórka lokatorska
oraz garaż. Ogrzewanie piecem gazowym dwufunkcyjnym z czujnikiem temperatury. Kuchnia w
zabudowie z pełnym wyposażeniem.

1.

Dom w Rudnie, 165 m kw., działka 8 a. Cena: 275 tys.

32. Działka budowlana 20 a w Brzezince, gm. Zabierzów. Cena: 185 tys. PLN.

2.
3.

Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.

33. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
34. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.

4.

Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.
Cena 185 tys. PLN.
Komfortowe mieszkanie dwupokojowe o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach.
Cena: 290 tys. PLN.

5.
6.

Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.

7.

Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus
budynek gospodarczy, działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN.

8.

Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. Cena: 1,5 mln PLN.

9.

Dom w Beskidzie Niskim, 240 m kw, działka 20 a. Pod działalność agroturytyczną
jak i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.

10. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
11. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka budowlana
(M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego prostokąta.
Cena: 189 tys. PLN.
12. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) 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: 230 tys. PLN.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.

21. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.

Cena: 290 tys. PLN.

31. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.

35.
36.
37.
38.

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.

39. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Nowa cena: 120 tys. PLN.
40. 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.
41. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
42. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN.
43. Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i
Piekary. Cena każdej z działek: 130 tys.PLN.
44. Widokowa działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie koło Mnikowa, pod zabudowę 13
domów mieszkalnych. Oferta skierowana do dewelopera, ale nie tylko. Cena: 989
tys. PLN.
45. Działka budowlana 12 a plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).
Cena: 100 tys. PLN.
46. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
47. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
48. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w
pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
49. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok.
16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza działka jest w
pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość zakupu każdej działki z
osobna. Cena: 1500 PLN/ 1 ar.
50. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.

22. Działka budowlana 16 a w Sance. Cena 169 tys. PLN.
23. Kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o łącznej pow.
1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2, 1525/4, 1527/2,
1534, 1535, 1545, 1560. Na jednej z nich znajduje się ponad 100 drzew (brzoza,
olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość. Cena: 110 tys. PLN.
24. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena: 69,5 tys. PLN.
25. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Gotowy projekt budowlany na dom
jednorodzinny o pow. użytkowej 100,25 m kw. Cena: 110 tys. PLN.
26. Pięknie położone działki budowlane po 7 a każda plus udział w drodze w Balicach.
Działki są na etapie podziału oraz podłączania mediów.
Cena: 149 tys. PLN (podana cena dotyczy jednej działki).
27. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
28. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
29. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
30. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA

51. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

.
52. Trzy piękne, widokowe działki usługowo - budowlane: 2 x 15 a oraz 20 a w
Kochanowie, gm. Zabierzów (M1U). Media: kanalizacja, gaz, woda na działce,
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd do działek drogą asfaltową, gminną. Miejsce
bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Cena: 240 tys. PLN (podana cena
dotyczy działki 15 a).

Murowana hala ok. 370 m. kw.
5 km od Krzeszowic.

Przed halą znajduje się plac manewrowy ok 3 ary.
Wysokość hali między podciągami 5,6 m w najwyższym punkcie (między podciągami odległość
3 m, dla wstawienia np. maszyny lub urządzenia),
stała wysokość 2,8 m - 3 m. W hali znajduje się
instalacja CO, piec na miał.

Cena: 3,7 PLN netto / m-c.

57. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha. Stacja trafo z możliwością
podpięcia. Plan zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na
istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych, publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
58. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej,
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
59. Działka komercyjna 17 a w Młoszowej gm. Trzebinia, bezpośrednio przy drodze
krajowej nr 74 (Chrzanów - Kraków). Na działce znajduje się nieduży budynek,
pełniący rolę biura, pomieszczeń socjalnych. Cena: 2500 PLN/m-c.
60. Działka komercyjna 15 a w Zabierzowie, w II linii od drogi krajowej nr 79 (Kraków Chrzanów) Na działce znajduje się garaż oraz wiata. Cena: 2500 PLN/m-c.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
61. Dom ok 80 m kw. w Filipowicach. 2 pokoje, kuchnia, łazienka, można również
korzystać z tzw. przyziemia - taka sama powierzchnia (2 pokoje, łazienka).
Dom z lat 50/60 tych, ogrzewanie węglowe, centralne. Cena: 800 PLN/m-c.
62. Dom ok. 70 m kw. w Zabierzowie. 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Możliwość parkowania na sąsiedniej działce. Cena: 800 PLN/m-c.
63. Osobne dwa pokoje z mediami i ogrzewaniem w domu w Bolechowicach.
Cena: 700 zł/m-c za każdy z pokoi.
64. Górna kondygnacja - poddasze - w domu wolnostojącym po generalnym remoncie,
ok. 100 m kw., w Pisarach, ok. 4 km od Krzeszowic. Bardzo duży salon z aneksem
kuchennym, łazienka, osobne wejście - klatka schodowa. Ogrzewanie kominkowe
z płaszczem wodnym oraz gazowe. Łazienka i kuchnia wyposażone. Miejsca
parkingowe. Wolne od zaraz. Kaucja 1000 PLN. Cena: 1000 PLN/m-c plus media
według zużycia.
65. Mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN - m/c.

DLA PRACOWNIKÓW

66. Dwa osobne mieszkania w domu dla max 10 pracowników w Wielkiej Wsi.
Cena: 600 PLN/1 osobę/m-c.
67. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi. Cena 2000 PLN/m-c.
68. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Cena: 20 PLN/1 osobę na dobę.
69. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.
70. Dom dla max 14 pracowników, 200 m kw. w centrum Zabierzowa. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 3000 PLN/m-c plus media w/g zużycia.
71. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki, 2 kuchnie.
Cena z mediami, pościelami: 1,1 tys. PLN/m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
72. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.
73. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.
Cena: 1000 PLN/m-c.

53. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
54. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.

74. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN - m/c.

55. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali. Szerokość
działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.
56. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.

75. Hala 370 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Cena: 3,7 tys. netto/m-c.

HALE DO WYNAJĘCIA

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:
1. Mieszkania w Krzeszowicach do kupna, usytuowanego
max. do 3 piętra, 2 pokoje, do 40 m kw. pow.
2. Domu lub części domu w gm. Liszki, do wynajęcia na
min. rok.
3. Działki bezpośrednio przy drodze Kraków - Trzebinia do

kupna, pod szkółkę leśną, 15-20 a - rolna i budowlana.
4. Domu w gm. Zabierzów i gm. Krzeszowice do wynajęcia
dla pracowników.
5. Domu w stanie surowym (do wykończenia)
w odległości do 10 km od Woli Filipowskiej.

6. Taniego domu do remontu poza Krakowem.
7. Działki budowlanej w Tenczynku powyżej 8 a.
8. Mieszkania do remontu w Krakowie.
9. Domu do wynajęcia dla rodziny.

Na bieżąco poszukujemy domów i mieszkań do wynajęcia i sprzedaży oraz działek na sprzedaż .

tel.: 796 351 499
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

WIELKA WIEŚ

ANDRZEJKI DLA SENIORÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Modlnicanie, w ramach programu
„Aktywni i Potrzebni Gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom” serdecznie zapraszają
na Andrzejki, które odbędą się 28 listopada /sobota/, o godz. 16-tej, w Świetlicy
Wielskiej w Modlnicy.
W programie:
• gościnny występ „Teatr po latach”,
• występ zespołu Szycowianki i Modlnicanie,
• zabawy, konkursy i wróżby andrzejkowe przygotowane
przez zespół Modlnicanie,
• poczęstunek.
Osoby zainteresowane transportem, proszone są ze względów organizacyjnych,
o kontakt z GOPS pod nr tel. 419 00 35, 419 11 01.
Serdecznie zapraszamy!

TRZEBINIA
KARUZELA BAJEK W BIBLIOTECE

Sobotnie spotkania z ulubionymi bohaterami bajek.
Kolejne spotkanie z KRECIKIEM
28 listopada (sobota) 2015 r. godz. 10.30 - 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,

TRZYNASTE SPOTKANIE KLUBU FILMOWEGO

Zapraszamy na spotkanie KLUBU FILMOWEGO
przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach.
Biblioteka zaprasza na seanse filmowe w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00
Trzynaste spotkanie KLUBU FILMOWEGO odbędzie się 19 listopada 2015 r., godz. 18.00
Zapraszamy na projekcję filmu „PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA” . Czas seansu: 2 godz. 4 min.
Film wyświetlany będzie z laptopa za pomocą projektora.WSTĘP PŁATNY - 5 ZŁ (przedsprzedaż biletów już trwa! ilość miejsc ograniczona)
Biblioteka objęta jest parasolem licencyjnym MPLC

CHRZANÓW
KONIEC ŚWIATA JUŻ 28 LISTOPADA

W sobotę 28 listopada zapraszamy do klubu Stara Kotłownia na imprezę andrzejkową. Zagra zespół Koniec
Świata. Otwarcie klubu o godz. 19.00. Bilety (do nabycia w Informacji MOKSiR oraz w klubie 28 listopada):
25 zł (I pula); 30 zł (II pula). KONIEC ŚWIATA - LINE-UP:
19:00 - otwarcie klubu;19:30 - niespodzianka; 20:00 - występ zespołu Koniec Świata
21:30-0:00 after party z DJ-em (imprezę prowadzą Rafał „Kosa” Kossakowski i Wojtek Szumański).
Uwaga! W cenie biletu jedno piwo lub oranżada dostępne w barze (na podstawie biletu).

SPEKTAKL „BOEING, BOEING ODLOTOWE NARZECZONE”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 5 grudnia o godz. 18.00 na spektakl
„Boeing, boeing Odlotowe narzeczone”. Bilety w cenie 65 zł. parter, 55 zł. balkon do nabycia i rezerwacji
w Informacji MOKSiR (tel. 32 6233086 wew. 53)

KONCERT KARAOKE

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza serdecznie na koncert karaoke (Powróćmy
jak za dawnych lat) 21 listopada 2015r, o godz. 18.00. Wstęp - 10 zł do nabycia w Informacji MOKSiR
(32 6233086 wew.53) lub w dniu koncertu.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„LISTY DO M. 2”
• 20.11 godz. 16.00, 18.10 • 21 - 22.11 godz. 15.30, 17.45, 20.00 • 23 - 26.11 godz. 17.45, 20.00 •
• 27.11 - 02.12 godz. 20.15 •
reżyseria: Maciej Dejczer; czas trwania: 103 min. ; gatunek: komedia romantyczna; prod. Polska, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„BURZA” [napisy PL] - retransmisja spektaklu z Globe
• 20.11 godz. 20.15 •
czas trwania: 169 min.; gatunek: spektakl teatralny/retransmisja
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy)
„DOBRY DINOZAUR” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 27.11-02.12 godz. 15.45 (2D), 18.00 (3D) • 03.12 godz. 19.15 (3D) • 04.12 godz. 15.45 (2D), 18.00 (3D) •
• 05.12 kino nieczynne • 06.12 godz. 10.00 (2D)*, 18.15 (3D) • 07-09.12 godz. 15.45 (3D), 18.00 (2D) •
• 11.12 godz. 15.45 (3D) • 12-13.12 godz. 15.15 (3D) •
reżyseria: Peter Soon; czas trwania: 101 min.; gatunek: animacja/familijny/komedia; prod. USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: 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: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
* 6.12 wszystkie bilety 2D - 12 zł

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
LISTY DO M. 2
• 19.11, 21.11, 24.11, 25.11, 26.11 - 18:00, 20:00 • 20.11 - 19:00, 21:00 • 22.11 - 17:00, 19:30 •
• 27.11, 28.11, 29.11, 01.12, 02.12, 03.12 - 20:00 •
czas trwania: 106min.; gatunek: komedia, Polska; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
PREMIERA: DOBRY DINOZAUR – DUBBING PL
• 27.11, 29.11, 02.12 - 2D 16:00, 3D 18:00 • 28.11, 01.12, 03.12 - 3D 16:00, 2D 18:00 •
czas trwania: 100min.; gatunek: animacja/komedia, USA; Bilety: całe 3D – 20 zł, ulgowe 3D – 17 zł.
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

http://kino.tck.trzebinia.pl/
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FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

ALMA

Alma... Są psy, przy których człowiek
staje się lepszym... Jakim można być,
kiedy patrzą na ciebie oczy przepełnione
taką miłością i pokorą jak właśnie oczy
Almy... Po tym wszystkim co przeszła
przez 7 lat przykuta łańcuchem do rozwalającej się budy, upokarzana, znosząca
cierpliwie rękoczyny swojego „pana’’,
nadal ufa... W dniu odbioru interwencyjnego obrzucona w pijackim amoku
„pana’’ sporej wielkości kamieniami, nadal ufa ludziom bezgranicznie... To
niebywałe skąd w niej tyle uległości i uczucia do człowieka, a tak została
przecież skrzywdzona... Nie ma w niej strachu, tylko spokój i opanowanie.
Lgnie do ludzi, ale bez natarczywości, jakby delikatnie prosiła o dotyk i
spojrzenie.
Alma jest sporym psem ok. 40 kg, ale cichym i wręcz niewidzialnym.
Zależy nam bardzo, by szybko znaleźć jej dobry dom, aby mogła zacząć
nadrabiać stracony czas w poczuciu miłości i bezpieczeństwa. Suczka jest
odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona na choroby zakaźne i wściekliznę,
wysterylizowana i zaczipowana.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: 534 884 174.

POLA

Pilnie poszukujemy kochającego
domu dla Poli, suczki, którą zabraliśmy do lecznicy na sterylizację, a
która została znaleziona przez Pana
Edwarda ciężarna, po wypadku, na
drodze nieopodal jego domu. Pan
Edward to człowiek o wielkim sercu,
który daje schronienie takim psom
jak ona, chociaż sam nieraz nie ma
za co żyć. Z pewnością w wypadku
ucierpiała jej miednica i tylne nogi.
Niewiele da się zrobić poza doraźnym podawaniem środków przeciwzapalnych. Bardzo, bardzo zależy
nam na znalezieniu domu dla Poli i ludzi o dobrym sercu, którzy zechcą
jej podarować ciepły kąt i miłość. Pola ma tylko 3 lata, a tak wiele już
przeszła. Mimo to jest radosnym, spragnionym kontaktu z człowiekiem
psiakiem. W tej chwili jest zdrowa i sprawna, lubi biegać i bawić się, ale na
pewno im będzie starsza, tym bardziej uszkodzone stawy będą utrudniały
chodzenie. Nie wyobrażamy, sobie by Pola wróciła do gospodarstwa p.
Edwarda, gdzie znów będzie leżała na zimnym betonie popychana przez
inne psy. Ogromnie prosimy o dom dla Poli!
Suczka jest odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona na choroby zakaźne
i wysterylizowana.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: 534 884 174.

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2050 zł
- 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

Zapraszamy do nowo otwartego
Gabinetu rehabilitacji i ﬁzykoterapii FizjoMedica
mieszczącego się w Rudawie przy ulicy
Antoniny Domańskiej 24
(budynek przychodni NZOZ "ZDROWIE").

Oferujemy Państwu zabiegi z zakresu
ﬁzykoterapii, kinezyterapii oraz masaże lecznicze.
Kontakt pod numerami telefonu: 536 455 200, 536 455 208

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...

Akcja Odblaskowi w Galerii Bronowice
– bądź bezpieczny na drodze!

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22

Jak prawidłowo korzystać z przejścia dla pieszych i bezpiecznie poruszać się po drodze? Dlaczego noszenie elementów
odblaskowych jest tak ważne? Odpowiedzi na te i inne pytania
będzie można poznać już 22 listopada w godz. 11.00 – 17.00
w Galerii Bronowice, podczas edukacyjnej akcji Odblaskowi.

OSP Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU W WIELKIEJ WSI

Podczas spotkania, w którym uczestniczyły dzieci z wszystkich
grup przedszkolnych, dowiedziały się, że praca strażaków polega
nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy
ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych.

Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki. Strażacy zademonstrowali
wykorzystywaną
w akcjach aparaturę oraz wyposażenie wozu strażackiego, między
innymi: gaśnice, węże, sprzęt służący do pomocy podczas wypadków.

Przedszkolaki dowiedziały się także, do czego służy tzw. sygnalizator
bezruchu - dźwiękowe urządzenie
ostrzegawcze pozwalające szybko
odnaleźć, nawet w gęstym dymie,
poszkodowanego strażaka.
Pod czujnym okiem strażaków dzieci mogły samodzielnie przekonać

się jak działa prądownica wodna
i choć przez chwilę, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, „zostać strażakiem”.

Na koniec spotkania Patryk i Sebastian wręczyli strażakom namalowany przez siebie rysunek, a Ania
podarowała własnoręcznie wykonane serduszko.
Druhowie ze straży każdej grupie
przedszkolnej podarowali książkę
p.t. „Jak Wojtek został strażakiem”
oraz malowanki.
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tel. 696 595 118, 796 351 499
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Kampania Odblaskowi skierowana
jest zarówno do dzieci, jak i rodziców.
Ma na celu propagowanie i zachęcenie do noszenia elementów odblaskowych, które pomagają chronić
zdrowie i życie osób pieszych, poruszających się po drogach po zmroku.
Od 31 sierpnia br. wprowadzony został obowiązek posiadania odblasków
przez wszystkich pieszych poruszających się późnym wieczorem poza
obszarem zabudowanym.
Podczas spotkania w Galerii Bronowice dzieci otrzymają odblaskowe
opaski, które są niezbędne dla ich
bezpieczeństwa, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Nie zabraknie
też gier i zabaw edukacyjnych o ruchu
drogowym. Animatorzy przygotują
stoliki, przy których dzieci będą mogły rysować i kolorować. Dodatkowo
na najmłodszych czekać będą tablice
edukacyjne. Jednym z ciekawszych
element warsztatów będzie ogromna
gra planszowa, w której dzieci zmienią
się w pionki do gry.

(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

Rodzice, którzy pojawią się w Galerii
Bronowice 22 listopada, otrzymają
broszury informujące o tym, jak pieszego po zmroku widzi kierowca.

- Wierzymy, że uświadamianie
rodziców oraz edukacja dzieci
przyniosą oczekiwane efekty, obniżając ilość wypadków drogowych
z udziałem pieszych i rowerzystów.
Do 39% kolizji z udziałem „niechronionych uczestników” dochodzi na przejściach dla pieszych.
Naszym celem jest edukowanie
najmłodszych uczestników ruchu
drogowego i uzmysłowienie im,
jak prawidłowo zachowywać się na
jezdni, aby uniknąć potencjalnych
zagrożeń - mówi Aleksandra Rzońca, dyrektor Galerii Bronowice.

SCHODY WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE
PARAPETY, BLATY
NAGROBKI, GROBOWCE
NIETYPOWE ZAMÓWIENIA

KONTAKT
tel. 12-257-79-59
tel. 693-756-023
tel. 668-047-005

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

Akcja ODBLASKOWI:
22 listopada, godz.11.00 – 17.00
Wstęp wolny Serdecznie zapraszamy!

www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

WYSTAWA NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na
Księżym Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany,
Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (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, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice,
Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice,
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław,
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
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.

12

Reklamy

małopolski

