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CZYTAJ NA STRONIE 9

OPTYK OKULISTA www.optyka-victoria.pl
SKLEP: Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 12
Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku
naszym Klientom
oraz Współpracownikom
składamy serdeczne życzenia
zdrowia, rodzinnego ciepła
oraz samych sukcesów
w życiu prywatnym
i zawodowym

SZCZEGÓŁY NA STRONIE 11

P.R.B Tomas-Rem Tomasz Hrycaniuk
kompleksowe wykończenie wnętrz
Rudno 262, 32-067 Tenczynek
tel. 513 288 895, 660 406 965
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Promocja
Świąteczna!

Przy zakupie dwóch par okularów,
druga para szkieł z antyreﬂeksem
50% taniej w zakresie magazynowym.

BADANIE WZROKU GRATIS
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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Galeria Alkoholi

Krzeszowice, ul. Kościuszki 3, zaprasza codziennie od 10.00 do 22.00
NASZE SKLEPY:
• Krzeszowice, ul. Targowa 47 • Krzeszowice, ul. Kościuszki 3 • Siedlec 211

Polecamy duży wybór:
win, piw, wódek, whisky i innych trunków.
KONKURENCYJNE CENY!

PROMOCJA!

• Wina gazowane i szampany od 4.50 zł
• Wino Kadarka 10 zł
• Wódka Toruńska 0,5L 17.90 zł

Zdrowych
i wesołych Świąt
oraz
szczęśliwego
Nowego Roku!
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Informacje

małopolski

ELEGANCJA I INTYMNOŚĆ W OBRAZACH OLGI BOZNAŃSKIEJ –
WYSTAWA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE - CZĘŚĆ 2

Na krakowskiej wystawie prezentowanych jest aż
173 obrazy. Wśród nich znalazła się między innymi
najbardziej znana „Dziewczynka z chryzantemami”.
inspirowały. Dzięki
takiemu założeniu
i międzynarodowej
współpracy, widzowie mają okazję
podziwiać wypożyczoną z Luwru „Infantkę” Velazqueza,
oraz dzieła udostępnione przez Muss
d’Orsay m.in. „Portret Berth Morisot”
Eduarda
Maneta,
„Autoportret” samej Berth Morisot,
a z Madrytu „Neapolitanke” Jamesa
McNeilla Whistlera.

WSPOMNIENIE O DANUSI KOZŁOWSKIEJ
WYJĄTKOWEJ KOBIECIE I WSPANIAŁEJ PRZYJACIÓŁCE

Droga Danusiu, zbyt szybko odeszłaś. Trudno się z tym pogodzić. Byłaś
ciepłą, serdeczną i otwartą na innego człowieka osobą. Zjednywałaś sobie
ludzi, bo byłaś zawsze szczera, nie ukrywałaś swoich emocji i mówiłaś
wprost, tak zwyczajnie.
To u Ciebie w ogrodzie często siadaliśmy pod parasolem wspólnie śpiewając, śmiejąc się z Twoich
dowcipów - bo poczucia humoru Ci nie brakowało.
Zadziwiałaś swoją gościnnością. Zachwycałaś się
Zamkiem Tenczyńskim,

który piękniał na Twoich oczach. Zabiegałaś
wszędzie aby nie zaginął ślad jego świetności
i marzyłaś, ze kiedyś rzesze turystów z Polski
i zagranicy będą go odwiedzać. Przed wiele lat
byłaś duszą każdej uroczystości w Rudnie.
To były wyjątkowe chwile. Troszczyłaś się o swoje miejsce na ziemi i ludzi
w nim mieszkających. Układałaś o nich wiersze
i piosenki, śpiewając je donośnym i brzmiącym głosem wszędzie. Takiego głosu nie ma nikt. Nigdy nie
musiałaś mieć nagłośnienia bo śpiewałaś sercem –
a wtedy głos idzie daleko.
Bardzo byłaś dzielna. Nie poddawałaś się. Już chora
starałaś się żyć w miarę normalnie nie rezygnując
z ważnych dla Ciebie rzeczy. Mówiłaś , ze będziesz
walczyć do końca. Jednak inny był Boży plan.
Cóż Ci mamy powiedzieć. Będzie nam Ciebie bardzo
brakowało. Już nie będzie spotkań w ogrodzie, ani
wspólnej biesiady. Nie usłyszymy donośnego śpiewu

i kolejnych układanych strof piosenek.
Ale zawsze będziesz
w naszych sercach.
Bo dobrych ludzi się
nie zapomina. Dziękujemy Ci Kochana
za Twoją dobroć i po
prostu za to, że z nami
byłaś. Czujemy się
zaszczyceni, że mogliśmy Cię spotkać
na niełatwej drodze
życia.
„Droga Danusiu

Byłaś sercem i duszą Zespołu Rudnianie.
Ciebie już tam nie ma. Pamięć pozostanie.
A my Tenczynianki z serca dziękujemy
o Tobie na zawsze pamiętać będziemy”
Przyjaciółki z Koła Gospodyń
Wiejskich „Tenczynianki”.

PODZIĘKOWANIE OD RODZINY
ŚP. DANUTY KOZŁOWSKIEJ
Synowie śp. Danuty Kozłowskiej oraz brat z rodziną składają serdeczne podziękowanie za
pomoc finansową w leczeniu i wsparcie duchowe w chorobie oraz udział w uroczystościach
pogrzebowych i zamówione msze święte w intencji zmarłej, w szczególności:
przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
– Burmistrzowi Czesławowi Bartlowi, Przewodniczącej Rady Miejskiej Stanisławie Grzędzie za
wzruszającą mowę pogrzebową, Radnym i Przedstawicielom PSL oraz Sołtysom i Przewodniczącym osiedli, Przedstawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Krzeszowice, Straży
Miejskiej, OSP Rudno oraz wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w jej ostatniej drodze.
Składamy specjalne podziękowanie p. Marzenie Kubin i p. Mariuszowi Pałce oraz
p. Michałowi Smółce za wyjątkową oprawę muzyczno-wokalną podczas pożegnania zmarłej.
Szczególne podziękowanie rodzina zmarłej Danuty składa przyjaciółkom rodziny
p. Janinie Pietrzyk i Annie Szopa, które do ostatnich chwil życia były przy naszej Mamie
i Siostrze otaczając ją wyjątkową troską i wspieranie w chorobie oraz zorganizowanie tak
wyjątkowego pożegnania.

MEDAL PREZYDENTA RP DLA DRUHA WOJCIECHA ŚNIEGULI

W dniu 26 listopada 2014 r. podczas uroczystego apelu z okazji Święta Niepodległości w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
druh Wojciech Śniegula został odznaczony przyznanym przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego Medalem za Ofiarność i Odwagę.
Dekoracji powyższym odznaczeniem dokonał Wojewoda Małopolski w asyście Małopolskiego
Komendanta
Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej. Medal za Ofiarność i Odwagę nadawany jest od 1960 r. osobom, które niosły pomoc innym ludziom,
narażając przy tym swoje życie.
Druh Wojciech Śniegula został
wyróżniony za uratowanie tonącego w Zalewie Kryspinów
w kwietniu 2014 roku.

vv Oficjalna strona Urzędu
Gminy Liszki: www.liszki.pl
Fot: OSP Kryspinów

Przestrzeń wystawiennicza została dodatkowo wzbogacona
przedmiotami
codziennego
użytku należącymi do artystki.
Są klamerki do włosów, lusterka, naparstek, modlitewnik,
ołówki, stalówki, palety malarskie oraz fotel i zegar z jej
pracowni.

Ekspozycja odbywa się pod honorowym patronatem małżonki
prezydenta RP Anny Komorowskiej. Do 1 lutego będzie
prezentowana w Krakowie,
później zostanie przeniesiona do Muzeum Narodowego
w Warszawie. Zachęcam gorąco do zwiedzenia tej wspaniaNie zabrakło rów- łej wystawy. Jest to niezwykła
nież polskich arty- okazja, aby zobaczyć dzieła
Jest też wiele autoportretów,
oraz dzieł, które poraz pierw- stów, których prace pokazywa- Boznańskiej, Malczewskiego,
szy pokazywane są w Polsce. ne są w kontekście twórczości Velzaqueza i Maneta w jednym
Przykładem jest „Dziewczynka Boznańskiej. Są zatem obrazy miejscu. Boznańska jest postaz białą chusteczką” oraz „Bre- Jacka Malczewskiego, Edwarda cią godną miejsca w panteonie
europejskich artystów. Wszysttonka”. Są także dzieła odna- Trojanowskiego i Meli Muter.
lezione w prywatnych kolek- Wystawa jest również okazją do kim zainteresowanym polecam
cjach, a także nieliczne pejzaże zaobserwowania efektów zabie- zachwycić się Boznańską.
i martwe natury. Ekspozycja gów konserwatorskich, jakim
zorganizowana jest z dużym zostało poddanych wiele obrarozmachem, we współpracy zów. O Boznańsakiej mówiono
z największymi muzeami Eu- często „szara malarka”. Rzeropy. Kuratorami wystawy są: czywiście była mistrzynią przyEwa Kozakowska – Zaucha oraz gaszonej palety, eleganckich,
dr Ewa Bobrowska z Paryża. delikatnych tonów. Po zabieObok prac Boznańskeij można gach konserwatorskich można
zobaczyć dzieła mistrzów, któ- w pełni podziwiać piękno barw
vv Ewa Wołoszyn
re Polka podziwiała, i które ją jej malarstwa.
ewart.woloszyn@gmail.com

PRZEDSZKOLAKI Z TENCZYNKA
Z PUCHAREM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Po raz kolejny 9 grudnia Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprosiło przedszkolaki z całej gminy do wzięcia
udziału w Turnieju Sportowym o Puchar św. Mikołaja.
Dzieci rywalizowały w sześciu konkurencjach.

Musiały wykazać się sprawnością fizyczną, ale i sprytem.
Zabawa była świetna a emocje
momentami sięgały zenitu,
prawie jak na dorosłych zawodach najwyższej rangi.

Po rozegraniu wszystkich
konkurencji i zliczeniu punktów ustalono kolejność. Piąte
miejsce zajęły przedszkolaki
z Czernej. Czwarte miejsce
wywalczyły dzieci z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia.
Trzecia lokata przypadła reprezentacji Nawojowej Góry.
Na drugim stopniu podium
stanęły dzieciaki z Ostrężnicy.
Zdobywcami Pucharu św. Mikołaja i I miejsca została reprezentacja Przedszkola Samorządowego w Tenczynku.

To 6 latki z grupy IV przygotowane pod kierunkiem
nauczycielki Edyty Godyń-Sowa. Oczywiście niemałe znaczenie miał doping ze
strony kolegów i koleżanek
z grupy V, którzy to wraz z nauczycielką Anną Kochalską-Hrycaniuk przywieźli wielki
transparent i wspierali małych
sportowców.

Informacje, Reklamy

małopolski

SPONSORZY, DARCZYŃCY I OSOBY
WSPOMAGAJĄCE NASZĄ AKCJĘ ”MIKOŁAJKI W DPS-IE”
W niedzielę dnia 7 grudnia 2014r, mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Czernej odwiedził prawdziwy Święty Mikołaj. Dla
każdego przyniósł uśmiech, ciepłe słowo, oraz miły podarunek.
Żeby nie było zbyt łatwo, pensjonariusze mieli
za zadanie powiedzieć Świętemu wiersz lub
zaśpiewać piosenkę. Radości było co niemiara.
Imprezę Mikołajkową dla około 100 pensjonariuszy udało się kolejny rok przeprowadzić
dzięki uprzejmości i hojności ludzi o sercu
otwartym na potrzeby drugiego człowieka.
Takimi ludźmi są również członkowie zespołu redakcyjnego gazety „Gwarek Małopolski”, dzięki serdeczności których nasza
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
„Góra Karmel” działająca przy Klasztorze
Karmelitów Bosych w Czernej wraz z opiekunem o. Jackiem Pawlikowskim wyraża
swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą
wolę, okazaną nam w zorganizowaniu tego
pięknego spotkania ze Świętym Mikołajem.
Darczyńcy i sponsorzy:
• „Euroexpress” Pani Maria Ostachowska
– Nowa Góra
• Państwo Anna i Józef Standera
- Krzeszowice
• Prezes Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach Ryszard Rudzki

• Pan Andrzej F. Bazarnik
– Kancelaria Doradztwa Podatkowego
w Krzeszowicach
• Restauracja „Tiffany” Pani Maryla
Sobczyńska – Krzeszowice
• Pani Elżbieta Kuźnik – Tenczynek
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan
Kurdziel – os. Czatkowice
• Pan dr Paweł Kowalski - Krzeszowice
• Pan dr Stanisław Cholewa
- Krzeszowice
• Państwo Grażyna i Józef Góralczyk –
Miękinia
• Państwo Danuta i Ryszard Spytkowscy
– Nawojowa Góra
• Państwo Małgorzata i Sławomir Mazur
– Firma MIRAŻ
• „Kalbud” Usługi Remontowo-Budowlane Leszek Kasprzyk - Ostrężnica
• Salon Fryzjerski „Uroda” Ewelina
Dorynek - Tenczynek
• Pan Rafał Pilch Firma Raf-tex
- Krzeszowice

„Jedynie prawdziwy człowiek
Zauważy potrzeby innego człowieka
Jedynie człowiek wielkiego serca
Wyciągnie doń pomocną dłoń…”
Jan Paweł II

K-SYSTEM

Dwuletni Adaś Ćwięczek, mieszkaniec Racławic w gminie Jerzmanowice-Przeginia, przebywał pod
opieką babci. Dziecko w nocy z soboty na dzielę 29/30 listopada wyszło z domu w bliżej nieustalonych
okolicznościach. W momencie zauważenia nieobecności wnuczka, jego babcia rozpoczęła poszukiwania wspólnie z rodziną i sąsiadami.

Kiedy maluch został znaleziony, temperatura jego ciała spadła do około
12 stopni. Jeszcze nigdy nie udało
się uratować nikogo na świecie, kto
byłby tak wychłodzony. Dotąd osobą,
która przeżyła najcięższy przypadek
głębokiej hipotermii, była 29-letnia
szwedzka lekarka Anna Bagenholm,
która w 1999 roku wpadła do lodowatej wody w rzece w Norwegii.
Temperatura jej ciała spadła do 13,7
stopnia Celsjusza. W przypadku

Na szczęście jego stan poprawia się
z każdym dniem.

6 grudnia Adasia odwiedził w Szpitalu Wójt Gminy Jerzmanowice–Przeginia – Adam Paśnik, który wręczył
chłopcu mikołajkowy prezent. Wójt
rozmawiał też z opiekującym się
chłopcem prof. Januszem Skalskim
oraz rodzicami i dziadkami chłopca.
8 grudnia odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia, podczas której nastąpiło
wręczenie listów gratulacyjnych
siedmiu osobom, które 30 listopada
bezpośrednio brały udział w akcji
poszukiwawczo-ratowniczej Adasia. „Sprawne poszukiwanie, a następnie akcja reanimacyjna niewątpliwie przyczyniły się do sukcesu
o jakim dzisiaj możemy mówić
- mały Adaś ma się nadzwyczaj dobrze (...) to dzięki zaangażowaniu,
poświęceniu i oddaniu podczas akcji
ratunkowej dwuletni Adaś jest wśród
nas cały i zdrowy” - tak podsumował
te wydarzenia Adam Piaśnik.
Wspólnie z Przewodniczącym Rady
Gminy Robertem Bąbka Wójt wręczył okolicznościowe listy gratulacyjne oraz kwiaty funkcjonariuszom Policji z Komisariatu w Krzeszowicach:

• podkom. Michałowi Godyniowi (Zastępcy Komendanta KP
Krzeszowice), sierż. szt. Pawłowi
Dusza (Dzielnicowemu z Gminy
Jerzmanowice-Przeginia), sierż.

W następnych numerach „Gwarka”
postaramy się przedstawić szczegółowe informacje o tej pozycji.

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
tel. 12/282-21-07

ADAŚ Z RACŁAWIC - CHŁOPIEC, O KTÓRYM MÓWI CAŁY ŚWIAT

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji poszukiwawczej, chłopca
(ubranego w samą piżamkę) zauważyła Pani Janina Izdebska. Chłopiec
znajdował się w zaroślach nad rzeką,
w odległości ponad 600 metrów od
domu dziadków. Na miejsce przybył podkom. Michał Godyń, który
uczestnicząc w poszukiwaniach znajdował się najbliżej Adasia. Po rozpoznaniu sytuacji zabrał chłopca do
najbliższego domu. Zostało powiadomione Pogotowie. Do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego prowadzona była nieprzerwanie
przez podkom. Michała Godynia,
sierż. szt. Tomasza Zegarek, asp. Jerzego Wilka oraz mieszkańców Racławic: Panią Karolinę Mirek i Pana
Marka Skotnicznego, akcja reanimacyjna. Po przekazaniu chłopca pod
opiekę Pogotowia, został on przetransportowany do Centrum Leczenia Głębokiej Hipotermii w Szpitalu
Dziecięcym Kraków - Prokocim.

mamy przyjemność poinformować,
że pod koniec grudnia tego roku ukaże
się książka pt. „Tenczynek - 700 lat”
przygotowana przez przez Stowarzyszenie „Dla szkoły w Tenczynku” sfinansowana z funduszy europejskich.

wyroby HUTNICZE
proﬁle, kątowniki, ceowniki,
teowniki, blachy, pręty,
płaskowniki, rury
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE
TRANSPORT

vv Danuta Ryś

Adasia, przeżycie umożliwił mu
unikalny w skali świata system stworzony w Małopolsce - Centrum Leczenia Głębokiej Hipotermii, które
powstało z myślą o zasypanych przez
lawiny. Zagraniczne media oraz środowisko medyczne wypowiada się
„o cudownym powrocie do życia”,
m.in. największa francuska sieć telewizyjna TF1, dziennik „Le Parisien”,
szwajcarski dziennik „La Tribune de
Geneve”, Kanadyjski dziennik „Le
Journal du Montreal”, amerykańskie
media publikują depesze agencji AP,
stacje telewizyjne, choćby sieć BBC
News. Od feralnego poranka cały
świat żyje wydarzeniami z Racławic
i śledzi losy małego Adasia.

Szanowni Państwo,

F.H. "BUD-ROL"

CUDOWNIE OCALONY

Po zawiadomieniu Komisariatu Policji w Krzeszowicach na miejsce
przybyli funkcjonariusze policji dzielnicowi z Gminy Jerzmanowice-Przeginia - sierż. szt. Paweł Dusza
i sierż. szt. Tomasz Zegarek, którzy
podjęli akcję poszukiwawczą. Po
podjęciu interwencji, powiadomiony
został oficer dyżurny Komisariatu
Policji w Krzeszowicach, który zadysponował do zdarzenia dodatkowe
siły w postaci okolicznych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
i Plutonu Alarmowego Policji, celem
rozszerzenia obszaru poszukiwań.
Informację o zaginięciu przekazano
także mieszkańcom podczas porannej mszy świętej.

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,
boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane
ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

tel. 503-01-07-03
FAX 12 282 11 93
DO WYNAJĘCIA
NOWY BUDYNEK
o pow. 440 m kw.

szt. Tomaszowi Zegarek (Dzielnicowemu z gminy Jerzmanowice-Przeginia), asp. Jerzemu Wilkowi
(Kierownikowi Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP Krzeszowice)

• oraz mieszkańcom Racławic: Pani
Janinie Izdebskiej, Pani Karolinie
Mirek oraz Panu Markowi Skotnicznemu.

Korzystając z przywileju wójta gminy, Adam Piaśnik wystąpił za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego
do Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego
o odznaczenie Srebrnym Krzyżem
Zasługi za ofiarne niesienie pomocy
dla osób, które bezpośrednio przyczyniły się do sukcesu w ratowaniu dziecka oraz o nadanie Złotego
Krzyża Zasługi dla prof. zw. dr hab.
n. med. Janusza Skalskiego za ofiarne
niesienie pomocy i uratowanie życia
dwuletniego Adasia Ćwięczek.

Władze samorządowe powiatu krakowskiego szczególnie podkreśliły
zasługi podkom. Michała Gdynia.
Pan Józef Krzyworzeka - Starosta
Krakowski wraz ze swoim zastępcą
- Panem Wojciechem Pałką, złożyli
gratulacje i podziękowania podkom.
Michałowi Godyniowi. Spotkanie
odbyło się w dniu 5 grudnia 2014
roku w Komisariacie Policji w Krzeszowicach
Z kolei 12 grudnia podkom. Michał
Godyń odznaczony został przez
Panią Minister Spraw Wewnętrznych Brązową Odznaką „Zasłużony
Policjant”.
Jest to wyróżnienie nadawane policjantom w uznaniu szczególnych za-
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sług i osiągnięć służbowych, którymi
przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania

Dzięki Adasiowi oraz osobom zaangażowanym w jego uratowanie do
Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu
trafi specjalistyczny sprzęt medyczny
z Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szef Fundacji - Jerzy
Owsiaka, jest pod ogromnym wrażeniem działania personelu medycznego oraz policjantów i innych osób
biorących udział w akcji i w ten sposób chce uhonorować to wydarzenie.
Jak powiedział na antenie TVN24
– To niezwykła rzecz, to, co się stało w Krakowie i pod Krakowem.
Wszyscy ludzie zachowali się wspaniale. To rozsądne, dobre zachowanie.
Umiejętność takiego zachowania ratuje ludzkie życie – mówił na antenie
TVN24.
Jerzy Owsiak zwrócił też uwagę na
to, że zasady udzielania pierwszej
pomocy powinny być przedmiotem
nauczania w polskich szkołach.
Jak informuje rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie-Prokocimiu Magdalena
Oberc - rehabilitacja Adasia przebiega prawidłowo. Jednak trudno
powiedzieć, jak długo potrwa jeszcze
hospitalizacja i kiedy chłopiec wróci
do domu.

vv Redakcja
Artykuł na podstawie informacji
uzyskanych z Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz stron
internetowych: www.jerzmanowice-przeginia.pl, www.kpp-krakow.
policja.gov.pl.

w Jerzmanowicach
w pobliżu drogi Olkusz-Kraków.

Dwa piętra, parking na 15 samochodów, działka 8 a.

Tel. 796 351 499

Pies Buruś nadal poszukiwany
SERDECZNIE PROSIMY O POMOC!
Burek jest psem średniego wzrostu, mocnej budowy ciała.
Ma rudą, krótką sierść, białą „krawatkę” i białe „skarpetki”,
klapnięte uszka. Z wyglądu przypomina amstaffa, jednak jest
to pies o łagodnym usposobieniu.
Buruś trafił do nas ze schroniska jako dorosły już pies, miał za
sobą niewesołą przeszłość... Mimo tego, nigdy nie stracił
zaufania do ludzi.
Jest wesołym, skorym do zabawy psem, uwielbiającym
głaskanie i towarzystwo człowieka. Spędził z nami dotychczas
ponad 7 lat i wciąż mamy nadzieję, że do nas wróci...
Burek zaginął w Tenczynku 2 grudnia, ostatnio podobny

pies widziany był w Krzeszowicach.

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI
ZA WSZELKĄ POMOC I INFORMACJE.
Dziękujemy!
Kontakt:

696 595 118 lub 796 351 499
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Kompra
BIURO

Świadczymy
nasze usługi
od 21 lat!

R A C H U N KO W E

Zakres działalności:
• Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
• Ryczałt
• Rejestry VAT
• ZUS
• Sprawy pracownicze
• Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami

• Przekształcenia formy
prawnej przedsiębiorstw
• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70

Maryla Rodowicz : Wariatka tańczy

Wariatka tańczy to wywiad rzeka z największą polską wokalistką pop, z łączącą pokolenia gwiazdą
estrady, której nikt tak naprawdę nie poznał – aż
do tej pory. Maryla bez ogródek opowiada o niełatwych artystycznych i osobistych wyborach, o
blaskach i cieniach sławy, zdradza nam swoje lęki
i dzieli się radościami. Jest też sporo pikantnych
anegdot o trudnych facetach, zazdrosnych koleżankach, balujących kolegach, politykach, mordercach i rewolucjonistach. I oczywiście o sukcesach.

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22
(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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
WYSTAWA
A NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

Marek Krajewski : Władca liczb

Iwona Czarkowska : Bajki o dinozaurach

Zmęczony życiem Popielski dostaje nowe zlecenie.
Proste z pozoru śledztwo w sprawie syna pewnego
hrabiego zaczyna zupełnie nowy rozdział w historii
detektywa i miasta. Wrocław staje się przejściem
do mrocznego świata, niebezpiecznym labiryntem.
Wystarczy o niewłaściwej porze znaleźć się w niewłaściwym miejscu i otwiera się brama do piekieł.

Poznajcie Kacpra i jego niezwykłych przyjaciół: diplodoka Bajkę, stegozaura Legendę i wiele innych
dinozaurów. Wraz z nimi przeżyjecie mnóstwo zabawnych przygód i poznacie wiele tajemnic fascynującej Doliny Dinozaurów.

Eben Alexander : Dowód

Michael Morpurgo :
Kaspar, książę kotów

Przez tydzień pozostawał w głębokiej śpiączce z
minimalnymi szansami na wyleczenie. Jego mózg
praktycznie przestał funkcjonować, a ciało nie reagowało na żadne bodźce. Kiedy jego świadomość
utonęła w mroku, stało się coś, czego jako naukowiec nigdy nie mógł się spodziewać. Dowód zawiera piękną i niezwykle bogatą wizję zaświatów, nieporównywalną z żadną z dotychczasowych relacji.
Spisana ręką człowieka nauki, specjalizującego się
w badaniu mózgu, potrafiącego zachować dystans
względem swoich doświadczeń, robi wrażenie nawet na najbardziej niewzruszonych sceptykach.

Eric-Emmanuel Schmitt : Tajemnica pani Ming

Pani Ming, mądra, serdeczna kobieta, uwielbia opowiadać o dziesięciorgu swoich dzieci. Liczna rodzina
zdaje się być jej całym światem. Główny bohater, przyjezdny z Europy, odwiedzający współczesne Chiny,
jest zafascynowany jej osobą. Wiedziony ciekawością
postanawia odkryć największy sekret pani Ming, dowiedzieć się, co kobieta skrywa za fasadą swoich poruszających, choć niewiarygodnych opowieści. W swojej
nowej książce Schmitt z właściwą sobie wrażliwością
jeszcze raz dotyka najskrytszych tajemnic ludzkiej
duszy, mistrzowsko odmalowuje emocje, o których
najtrudniej jest mówić.

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.

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

Katarzyna Grochola : Zagubione niebo

„Zagubione niebo” to historie nowe i odnalezione,
które gubiły się na łamach prawie zapomnianych
już dzisiaj gazet. Wreszcie ułożyły się w całość - w
opowieść o różnych porach roku w życiu każdej i
każdego z nas, w piękną opowieść. Pierwsze miłosne uniesienia i rozczarowania, zachwyty nad
życiem i bolesne porażki. Długie i krótkie związki,
miłość do utraty tchu, cierpienie po rozstaniu. Zdolność wybaczania, umiejętność zapominania. A my
marzymy i nie tracimy wiary.

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

Pewnego dnia do eleganckiego hotelu Savoy przybywa w wiklinowym koszyku czarny kot. Nie jest to
jednak zwyczajny mruczek, jakich wiele mieszka w
mieście. To Kaspar, książę kotów. Zanim znalazł
się w pięknym pokoju londyńskiego hotelu, poznał
zgiełk i gwar Nowego Jorku, mieszkał w ponurej
izdebce na poddaszu i, razem z ocalałymi pasażerami Titanica, czekał na ratunek w zatłoczonej szalupie. Czy to możliwe, żeby jeden mały kot przeżył
tyle przygód?

Seria „Spirit Animals”
1. Brandon Mull : Zwierzoduchy,
2. Maggie Stiefvater : Polowanie

Czworo jedenastolatków, mieszkających na różnych
kontynentach Erdas, przechodzi rytuał Nektaru
Narni pod okiem tajemniczych nieznajomych w
zielonych płaszczach. W błyskach światła wyłaniają
się cztery niezwykłe bestie: wilk, lamparcica, panda
i sokolica. W jednej chwili los młodych bohaterów i
całego świata zmienia się na zawsze... Warto wspomnieć, że seria Spirit Animals to niespotykany projekt wydawniczy. Bowiem każdą część pisze inny,
światowej sławy autor.
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Makijaż permanentny

Mikropigmentacja to dziedzina ciesząca się ogromną popularnością. Delikatny,
subtelny makijaż permanentny jest w modzie, dodaje kobiecie uroku, elegancji
i wygody. Instytut Urody Elf w Krzeszowicach od 6 lat ma w swojej ofercie usługę
makijażu permanentnego, a obecnie niezwykle atrakcyjne ceny!
Trendy w mikropigmentacji bazują
wciąż na naturalnych kolorach
i harmonijnych kształtach. Forma
musi być lekka i nieprzesadzona,
a kolor świeży i subtelny. Makijaż ma
współgrać z naturalną urodą, a nie
przykrywać jej, ma uwydatnić atuty
i tuszować mankamenty. Makijaż
permanentny to nie makijaż wieczorowy, nie musi i nie powinien być
wyrazisty, przerysowany! Wprawdzie we współczesnych trendach nie
ma jasno określonych reguł, ale są
zasady, które pozostają niezmienne.
Tworzymy pigmentowaną formę
odpowiednią do kształtu twarzy,
rozstawu oczu, dążymy do uzyskania
symetrii, do osiągnięcia harmonii
w wyglądzie twarzy.
Usta, oczy, brwi cieszą się u Pań jednakowo dużym zainteresowaniem.
BRWI: metodą mikropigmentacji
możemy perfekcyjnie odtworzyć
naturalny łuk brwiowy. Wprawna
linergistka potrafi skorygować nieregularne i niesymetryczne brwi,
a także podnieść łuki brwiowe,
nadając im młodzieńczy wygląd!
OCZY: kreski górne i dolne odtwarzają naturalny wieniec rzęs. Efekt
podkreślający oko daje wyrazistości
spojrzeniu. Sprawdza się w przypadku każdego oka!
USTA: precyzyjnie stworzona linia
odtwarzająca naturalny kontur ust.
Mikropigmentacja pozwala skorygo-

wać często występującą asymetrię,
uwydatnić małe usta, a także nadać
im (poprzez nasycenie kolorem)
głębi i wyrazistości.
Bardzo ważny jest sprzęt, na którym
pracuje linergistka. Instytut Urody
Elf posiada urządzenie do mikropigmentacji z certyfikatem medycznym.
Pracujemy cieniutkimi igłami, co daje
niesamowitą precyzję w wykonaniu
makijażu. Oczywiście produkty są
sterylne, jednorazowego użytku,
posiadają odpowiednie certyfikaty
bezpieczeństwa. Barwniki spełniają
wszelkie normy i są najwyższej jakości. Minimalizuje to ryzyko alergii
i zmiany koloru pigmentu z upływem
czasu. Nowoczesny sprzęt daje
możliwość uzyskania nieosiągalnych
wcześniej efektów. Rezultatem jest
delikatna, cienka linia, efekt rozjaśnienia, kamuflaż blizn oraz zmian
skórnych. Uzyskujemy spektakularny
efekt! A działania linergistki, niemal
niezauważalne dla osoby, która nie
wie, że został wykonany makijaż
stały.
Makijaż permanentny mogą sobie
zrobić kobiety w każdym wieku,
zarówno młode jak i bardzo dojrzałe. Zabieg nie trwa długo. Jest
całkowicie bezpieczny. Najpierw
przeprowadzony jest wywiad
z klientką. Podczas rozmowy
zwracamy uwagę na naturalne
barwy klientki, czyli kolor włosów,

oczu, karnację. Dobieramy kolor
pigmentu, aby współgrał z urodą,
a nie zdominował jej. Bierzemy pod
uwagę typ urody klientki, ale i jej styl
ubierania się, sposób bycia. Chodzi
przy tym o nieprzekraczanie granic
dobrego smaku. Następnie wykonany jest próbny rysunek wg sugestii
klientki i własnych spostrzeżeń, który
klientka akceptuje. Nałożone jest
znieczulenie miejscowe, aby zabieg
był jak najbardziej komfortowy
dla klientki, po czym wykonujemy
pigmentację.
Już po pierwszym zabiegu
klientki są zachwycone, że
w tak krótkim czasie może
poprawić się ich uroda i co
za tym idzie - samopoczucie.
Kolejny zabieg jest tylko doszlifowaniem stworzonego piękna.
Usługa trwałego makijażu
zawsze daje klientce wygodę
i prawdziwą radość.
Elżbieta Godyń
właścicielka Instytutu Urody Elf
od 6 lat z tytułem linergistki wykonuje
zabiegi mikropigmentacji
Cena:
• Brwi - 690 zł
• Usta - 700 zł
• Kreski górne - 300 zł
• Kreski dolne - 150 zł

SM
A

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE

Mgra Stefana Kwietniowskiego
z uprawnieniami szkół publicznych
w Krakowie (ul. Wróblewskiego 8-10 minut od Dworca Głównego)
i Wieliczce (budynek LO w Wieliczce)

prowadzą ZAPISY od lutego 2015 r.
na semestr pierwszy i semestry wyższe do następujących szkół:

• Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego - 3 lata,
po szkole zasadniczej - 2 lata
• Policealnego Studium Zawodowego Zaocznego w Wieliczce - 2 lata:
administracja, rachunkowość i ochrona fizyczna osób i mienia
Informacje: 12 276 50 91, 604-266-151
email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl
www.szkolazaoczna.com.pl

AŁY
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MOWE
E DO
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Wola Filipowska,
ul. Krzeszowicka 1
tel. 692 994 202,
889 806 103
fb.com/zajazd.pokusa
torcikalicja@interia.pl
www.torcik.com/zajazd
Zapraszamy
Pn - Pt 11.00 - 22.00
So - Nd 11.00 - 23.00

organizacja
imprez
okolicznościowych
i catering

Sylwester 2014!
Bogate menu,
doskonała aranżacja.
Cena: 350 zł od pary.
Zapraszamy!
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KĄCIK KULINARNY

KUCHNIA NA WZGÓRZU
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego 2015 Roku
mam przyjemność złożyć
Naszym Konsultantom,
Klientom i Przyjaciołom
serdeczne życzenia, dużo zdrowia i radości
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.
A dla Każdego
kto odwiedzi nasze BIURO
- PREZENT POD CHOINKĘ.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek 10.00 - 14.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Środa i 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

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.

Szkoła rodzenia to miejsce, gdzie znajdziesz odpowiedź
na nurtujące Cię pytania.
• Dlaczego poród boli?
• Jak radzić sobie z bólem w trakcie porodu?
• Jakie są możliwości znieczulenia w trakcie porodu?
• Dlaczego cięcie cesarskie czasem jest koniecznością?
• Jak dobrze opiekować się maluszkiem?
• Dlaczego karmienie piersią jest takie ważne?
W naszej szkole otrzymasz odpowiedzi na wszystkie
pytania i wątpliwości. Z pomocą doświadczonych
i życzliwych ludzi pokonasz strach i lęk.
Trwają zapisy! Zapraszamy do kontaktu.
Zajęcia nieodpłatne dla kobiet, które złożą
deklarację wyboru do położnej.
Dla osób pracujących proponujemy
zajęcia weekendowe.
PAMIĘTAJ, TO NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W ŻYCIU
KAŻDEGO CZŁOWIEKA, POSTARAJ SIĘ JAK
NAJLEPIEJ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ.

Święta za pasem i z tej okazji chciałabym życzyć Państwu jak i samej sobie zdrowia, miłości dla naszych najbliższych, abyśmy mogli uśmiechać się do osób mijanych w ciągu
każdego dnia. Życzę też Państwu poznawania nowych smaków, kulinarnych odkryć... Dobrych Świąt.

PRZEPIS MOJEJ CIOTKI MARYSI - KISIEL ŻURAWINOWY
Przetrzeć przez sito. Do
przetartych owoców dodać
cukier i dolać wodę.
Mąkę rozpuścić w zimnej
wodzie i wymieszać z gotującymi się owocami.
Żurawinę zalać wrzątkiem
i odstawić na chwilę, potem Kisiel gotowy.
zagotować.

• 250 gram żurawiny
• 20 dkg cukru
• kilka łyżek mąki ziemniaczanej
• ok. 1,5 litra wody

A NA SYLWESTROWĄ NOC: DRINK Z GRANATEM
• owoc granatu –
około 1 łyżki samego
owocu wraz z sokiem
• mandarynki –
1 sztuka rozdrobniona
wraz z sokiem
• wódka 50 ml
• woda mineralna gazowana
do uzupełnienia
• sok z ćwiartki cytryny

Do szklanki wkładamy
owoc granatu i wlewamy
sok, dodajemy mandarynkę, wlewamy wódkę i uzupełniamy wodą.

vv Ulla Pałka

Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl oraz na profilu na facebooku:
www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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POSTANOWIENIA NOWOROCZNE,
CZYLI W TYM ROKU JUŻ NA PEWNO SCHUDNĘ...

Początek nowego roku to tradycyjna okazja do zmian. Wśród noworocznych postanowień,
zrzucenie kilku kilogramów jest jedną z najpopularniejszych i najczęstszych obietnic. Niestety
– jest też jedną z najczęściej niedotrzymywanych.
Wpisując postanowienie o rozpoczęciu diety na listę noworocznych planów marzy nam się
nie tylko godna pozazdroszczenia sylwetka, ale i wyśmienite
samopoczucie. Bardzo często
kończy się jednak jedynie na
obietnicach i odkładaniu diety
na przysłowiowe jutro. Jeżeli
jednak uda się nam za siebie
wziąć, to przeważnie katujemy
się rygorystycznymi głodówkami albo wylewamy siódme
poty na siłowni. Nie tędy droga! Okazuje się, że podstawą
skutecznego odchudzania jest
wprowadzenie właściwych nawyków żywieniowych, dlatego
po co czekać do nowego roku,
zacznij zdrowy styl życia już
w te święta.

koniecznie musi tak być. Skorzystaj z kilku rad a na pewno
w te święta nie przytyjesz tak
szybko.

Po pierwsze - zachowaj umiar.
Gdy na stole mamy do wyboru
dużo potraw, a dokoła panuje radosna i świąteczna atmosfera, nakładamy na talerz i jemy więcej
niż zazwyczaj. Najlepiej nakładać
jak najmniejsze porcje różnych
potraw. Dzięki temu spróbujemy
każdego dania bez ryzyka, że gdy
się już najemy będziemy musieli
je jeść na siłę, aby nie zostawić
resztek na talerzu.

bardzo niebezpieczny. Spróbuj
po kawałku każdego z ciast, ale
nie pożeraj od razu połowy makowca.

Po czwarte – uważaj na to
co pijesz. Trudno znaleźć na
świątecznych stole danie czy
produkt, który nie byłby wysokokaloryczny. Dotyczy to
również napojów. Wraz z nimi
możemy dostarczyć sporo kalorii, które później przekształcą się w niechcianą oponkę na
brzuchu. Szklanka świątecznego kompotu to od 100 do 250
kcal, kieliszek wina to kolejne
100-150 kcal. W czasie świątecznej kolacji starajmy się pić
jak najwięcej wody. Woda wypełnia żołądek i zmniejsza apetyt, a przede wszystkim nie ma
kalorii.

Po drugie - rozkoszuj się każdym kęsem. Możesz pozwolić
sobie na wszystko, pod warunkiem że będziesz jeść powoli.
To właśnie pośpiech jest najgorJak nie przytyć w święta?
szym towarzyszem świąteczPrzestrzeganie diety bywa trud- nych posiłków. Pamiętaj, że im Oczywiście, warto pamiętać
ne na co dzień, a co dopiero szybciej jesz, tym więcej nakła- o zdrowej diecie nawet w Świępodczas świąt, kiedy na stole dasz sobie na talerz.
ta, jednak nie daj się zwariować.
pojawiają się nasze ulubione Po trzecie - po słodycze sięgaj Jeśli będziesz kierować się zasapotrawy. Do tego w dużych z głową. Święta to czas, kiedy dą 80/20, czyli 20 % Twoich wyilościach i najczęściej przy- na chwilę zapominamy o wszel- borów żywieniowych nie będzie
rządzone według tradycyjnych kich zakazach i nakazach. Cie- należeć do najlepszym, wciąż
przepisów. Kilkudniowe uczto- szymy się smakiem, bez wy- jesteś na dobrej drodze..
wanie może negatywnie odbić rzutów sumienia, bo wiemy, że
się na naszym zdrowiu oraz syl- zaraz wszystko spalimy na narwetce. Zwłaszcza osoby będące tach czy wracając do swojego
na diecie narażone są na wiele planu treningowego. Jednak nie
kalorycznych pokus. Czy zatem przesadzajmy. Cukier w zbyt
jednym sposobem na uniknię- dużej ilości - szczególnie dla
cie dodatkowych centymetrów osób, które zazwyczaj ograniw pasie jest rezygnacja z tra- czają jego spożycie - może być
vv Magdalena Baran
dycyjnych przysmaków? NieDietetyk, PerfectSlim

POWIEW INDONEZJI W OKNACH NATURY DAY SPA RUDNO
W naszym Spa kolejna nowość Masaż Balijski – ciekawa propozycja dla lubiących masaże, które spełniają
nie tylko funkcje relaksacyjną ale również terapeutyczną,
myślę że to świetne rozwiązanie dla osób, które korzystają z masaży leczniczych ale poszukują również relaksu.
Masaż balijski to kompleksowy masaż całego ciała ale
z dość mocnym akcentem terapii kręgosłupa. Obejmuje
masaż nóg, rąk, stóp, pleców, brzucha, głowy i twarzy.

cyny alternatywnej jak chińska
akupresura, hinduska ajurweda
czy refleksologia, aromaterapia,
techniki jawajskie, elementy
jogi. Tak jak większość wschodnich sztuk pracy z ciałem także
masaż balijski dąży do zrównoważenia energii organizmu
i osiągnięcia ostatecznego stanu
lić efekt stosuje się silne uciski
rozluźnienia ciała i umysłu.
akupunkturowe kciukami. NaleWyjątkowym czynni go tak- ży podkreślić że, masaż ten jest
że balijskie przekonanie, że skuteczny w sięganiu wgłęb naby osiągnąć spotęgowany stan piętych i obciążonych mięśni by
rozluźnienia, krew i tlen muszą złagodzić ich skurcz
swobodnie przepływać i tylko
wtedy energia również przepły- Masaż balijski zalecany jest w:
• Urazach sportowych
wa bez ograniczeń.
• Sztywnych i bolesnych staBalijski masaż jest wykonywawach będących rezultatem
ny na konwencjonalnym łóżku
chorób i urazów
Balijska medycyna i terapia
do masażu. Naszego klienta • Chronicznych i ostrych domasażem ma swój początek na
otacza wspaniały zapach oleju
legliwościach oddechowych
egzotycznej wyspie Bali. Jest
do masażu oraz olejów eteryczwywołanych astmą lub alergią
jedną z wielu starożytnych technych, które są specjalnie roz- • W celach pobudzenia krążenik tradycyjnego masażu indoprowadzane przed masażem.
nia krwi i systemu limfatycznezyjskiego, która była przez
Masaż ten łączy wiele technik.
nego
lata przekazywana z pokolenia
Występuje w nim wiele ruchów • Stanach stresowych, niepokona pokolenie jako metoda lepłynnych, długich, głaszczących
ju, depresji
czenia w wielu przypadłościach
w celu tonizowania i harmo- • Bólach głowy i migrenach
i dolegliwościach. Ze względu
nizowania ciała i umysłu. Aby • Zaburzeniach snu
na swoje stosunkowo młode
dosięgnąć głębszej tkanki miękorzenie masaż balijski ma naśni, w masażu tym stosuje się Zapraszamy serdecznie na nasze
leciałości ze starszych od siebie
na zmianę ugniatanie, uciski, masaże.
metod wschodnich i łączy w sovv Ewelina Kościelny
techniki rozcierania. Aby utrwabie wiele innych praktyk medy-

ZAPRASZAMY DO
ZAPRASZAMY
DO
GABINETU DIETETYCZNEGO
DIETETYCZNEGO
GABINETU
OFERUJEMY
POMOC
DLA:
Zdrowa dieta? Odchudzanie?
Leczenie otyłości?
Z nami szybciej
osiągniesz pożądane efekty!
KONSULTACJA
DIETETYCZNA
JEDNORAZOWA
60 zł
• osób, które
mają problem
z nadwagą
lub otyłością
Spotkanie
z
dietetykiem
mające
charakter
porady
lub
indywidualnego
szkolenia.
Konsultacja
• osób, które borykają się z chorobami dietozależnymi
ma na celu rozwiać wątpliwości pacjenta - dietetyk odpowiadając na zadawane pytania,
(cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, alergie lub nietolerancje pokarmowe, i inne)
przekazuje specjalistyczną wiedzę, udziela informacji umożliwiających zmianę nawyków
•
osób
o zwiększonej
aktywności
ﬁzycznej
- dietetyka sportowców
żywieniowych,
dopasowuje dietę
do stwierdzonych
schorzeń.
• dzieci i młodzieży
OPIEKA DIETETYKA DŁUGOTRWAŁA 130 zł
Kompleksowa
• kobiet wusługa
ciąży obejmująca
i młodychopiekę
mam dietetyka podczas okresu trwania terapii,
składająca
się
z
3
spotkań
z
pacjentem
(1 wizyta
wstępna
– diagnostyczna, dietę
a następnie 2
• wszystkich, którzy chcą zmienić
swoją
dotychczasową
wizyty kontrolne). Na podstawie informacji zebranych podczas wizyty wstępnej, zostanie
i dowiedzieć
się, jak
prawidłowo
komponować
jadłospis. produkprzygotowany
indywidualnie
dopasowany
plan dietetyczny
m.in. z uwzględnieniem
tów zalecanych i nie zalecanych w diecie oraz sposobu ich przyrządzania, a także
Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!!
przykładowy jadłospis na 3 dni. W czasie trwania terapii pacjent jest w ciągłym kontakcie z
tel. 733-030-663
dietetykiem w celu rozwiania wątpliwości
i pytań.
Podczas każdej
z wizyt dodatkowo
przeprowadzamy
analizę składu ciała.
„PerfectSlim”
Doradztwo
Dietetyczne

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, (Pasaż TP – I Piętro),
tel. 733-030-663 • www.perfect-slim.pl
„PerfectSlim”
Doradztwo
Dietetyczne
GODZINY
PRZYJĘĆ:
Krzeszowice,
ul. Legionów
Polskich
1, (Pasaż
I Piętro),
Poniedziałek:
9.00 – 14.00,
Środa:
10.00TP– –18.00
Czwartek: 11.00
18.00, Sobota: 9.00 – 13.00
tel.–733-030-663

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!! tel. 733-030-663

PROMOCJA!!!
GODZINY
PRZYJĘĆ:
Sprawdź się poPoniedziałek:
świętach. 21 i 22
maja
badanie Środa:
na analizatorze
9.00
– 14.00,
10.00 –składu
18.00ciała Gratis!!!
Skontroluj zawartości poszczególnych komponentów swojego ciała
Czwartek:
11.00 –masy
18.00,
Sobota:i 9.00
– 13.00
m.in.
tkanki tłuszczowej,
mięśniowej
zawartości
wody.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.
Życzą pracownicy Okien Natury Day SPA

RELAKS - NAJLEPSZYM PREZENTEM NA ŚWIĘTA
Zapraszamy do zakupu podarunkowych
bonów świątecznych Okien Natury Day
SPA - rewelacyjny prezent świąteczny
dla kobiet i mężczyzn.
Pakiet świąteczny, który składa się
z masażu relaksacyjnego całego
ciała dostosowanego do preferencji
klienta do wyboru masaże: Balijski,
Tajski, Indyjskie, Hawajskie, lecznicze,
Munnar, zabieg na twarz (dobrany po
komputerowym badaniu) firmy Klapp
lub Purles z odmładzającym masażem
twarzy lub w zamian drugi masaż
całego ciała.
Cena 250 zł (wartość zabiegów 300
zł) lub pojedyncze zabiegi z upustem
20%. Polecamy również
zestawy
kosmetyków. Informacja 889 234
830 www.oknanatury.pl
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ŚWIĄTECZNE ZAKUPY
W DOBRYM NASTROJU

„Jakiś w Wigilię takiś cały rok” – mówi stare ludowe porzekadło. Dlatego
do świąt warto dobrze się nastroić. Zakupy w dobrych cenach w otoczeniu
świątecznych atrakcji mają temu pomóc. Świąteczne pakowanie prezentów,
interaktywny konkurs z prezentami do 500 zł i ogromna rozprzedaż od
27 grudnia – to tylko niektóre atrakcje, które czekają w FACTORY Kraków
w świątecznej drugiej połowie grudnia.
W krakowskim outlecie wszystkie produkty renomowanych
marek modowych - dostępne
w tradycyjnych centrach handlowych - są tańsze od 30 do
70%. W tak obniżonych cenach
można nabyć w FACTORY
Kraków wiele prezentów „na
ostatnią chwilę” w ich wyborze
pomaga specjalny katalog prezentowy Smart Christmas. Podpowie nam w jakie cenie, w jaki
sposób i dla kogo dobrać odpowiedni prezent. Katalog można
znaleźć w cetrum outlet oraz
w internecie w serwisie www.
issuu.com wpisując w wyszukiwarce nazwę katalogu.

PARTNER HANDLOWY: OLMAR
KRZESZOWICE, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66

Od 17 (środa) do 23 grudnia
(wtorek) będzie można bezpłatnie zapakować wybrane dla
bliskich upominki. FACTORY
chce pomóc również w zdobyciu upragnionych podarków bez
wyciągania portfela – a jedynie
telefonu komórkowego. Wystarczy przyjść do FACTORY
w dniach od 5 do 21 grudnia,
wybrać produkt, zrobić sobie
z nim zdjęcie i opublikować na
Facebooku z hasztagiem #robiesobieprezentwfactory oraz
ceną outletową i regularną tego
produktu. FACTORY wybie-

rze za całego Facebooka trzech
zwycięzców z których każdy dostanie swój wymarzony prezent.

FACTORY Outlet to największa sieć centrów wyprzedażowych w Polsce, odwiedzana co
Miłośnicy wyprzedaży rów- roku przez kilkanaście milionież znajdą coś dla siebie. nów klientów, w największych
Od 27 grudnia rusza wielka miastach: Warszawa (Ursus,
rozprzedaż w ponad 100 mar- Annopol), Poznań, Wrocław
kowych sklepach. Produkty i Kraków. Na 84,500 m² pow niższych cenach outleto- wierzchni, centra FACTORY
wych będą od tego dnia jesz- gromadzą ponad 250 znanych
marek polskich i światowych.
cze dodatkowo tańsze.

"U GÓRALA"

WSZYSTKO Z DREWNA

U NAS NAJTANIEJ!
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Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,
sobota 9.00-13.00.

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 SERDECZNIE
• Ozdoby, bibeloty
ZAPRASZAMY!
• Skrzynki do decupage
OGROMNY WYBÓR
oraz
I NISKIE CENY!
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
NOW
• Pły OŚĆ!
• MEBLE POKOJOWE
ty O
• Pły
ty st SB
- salon, sypialnia
o
• Skl larskie
ejka
- tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

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

Informacje, Reklamy

małopolski

Biuro Obrotu Nieruchomościami
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
budynek Pasaż TP
--email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Biuro Obrotu Nieruchomościami "Gwarek Nieruchomości" pośredniczy w sprzedaży, kupnie oraz najmie domów, mieszkań, lokali użytkowych, obiektów komercyjnych
i działek. Współpracujemy z renomowaną firmą doradztwa finansowego - Spółką Dom Kredytowy NOTUS SA, która pomaga naszym Klientom w uzyskaniu korzystnego
kredytu na sfinansowanie inwestycji, a także wybranymi: rzeczoznawcami majątkowymi, radcami prawnymi, notariuszami, ubezpieczycielami, architektami, dekoratorami
wnętrz, geodetami, firmami remontowo-budowlanymi.

tel. 796-351-499
27.

DOMY NA SPRZEDAŻ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Do sprzedania przytulny domek, położony w pięknej, spokojnej okolicy Tenczynka.
Dom ma ponad 60 m kw., ale robi wrażenie dużo większego, działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Działka jest w całości ogrodzona, a ogród pięknie zagospodarowany i utrzymany.
Cena: 298 tys. PLN.
Do sprzedania drewniany dom 110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a w Czernej. Dom jest w stanie surowym z dachem. W środku jest rozprowadzona instalacja elektryczna, środek częściowo wykończony płytami
regips.Ztarasumożnapodziwiaćpięknewidokinaokolicę,jakteżnaoddalonegóry.Dojazddrogąutwardzoną.
Nowa cena: 175 tys. PLN!
Dosprzedaniadomdoremontu(możnazamieszkać),pow.ok.80-90mkwwJerzmanowicach.Domusytuowanyjest
nadziałce5a.Nadziałceznajdujesięwybudowanywpóźniejszymczasiebudynekgospodarczy,którymożepełnićrolę
garażulubmożnaprzekwalifikowaćnabudynekmieszkalny.Całaposesjaznajdujesięprzydrodzeasfaltowej-gminnej.
Cena: 165 tys. PLN.
Do sprzedania zadbany dom o pow. 140 m kw. (parter 140 m kw. plus taka sama powierzchnia
na poddaszu - do ew. zagospodarowania, plus piwnice) położony w spokojnej, widokowej okolicy w pobliżu Krzeszowic, przy drodze asfaltowej. Działka w całości ogrodzona, wielkości 17 a.
Cena 635 tys. PLN.
Uwaga!Nowacena.DosprzedaniawokazyjnejcenieniedużakamienicawcentrumOlkusza.Całośćdedykowana
jest dla inwestora, który ma w planach otwarcie praktyk lekarskich, kancelarii prawniczych czy adaptacji pod
lokale biurowe bądź działalność gastronomiczną. Na dole kamienicy znajdują się dwa spore lokale z dużymi
oknami wystawowymi. Cena: 770 tys. PLN.
Do sprzedania dom wolnostojący 240 m kw. Nadole gm. Dukla, Beskid Niski na 20 a działce. Budynek jest wyposażonywinstalacjeelektryczną,gazową,wodno-kanalizacyjną,posiadawłasnąstudnięgłębinową.Budynek
podpiwniczony,elewacjadrewniana,współgrającazotoczeniem.Dodatkowoistniejemożliwośćdokupienia
działek budowlanych przylegających do nieruchomości – 19 arów oraz 4 ary, a także działki rolnej 6 arów.
Do sprzedania oryginalnie wykończony dom wolnostojący, usytuowany w Czułowie.
150 m kw pow., 15 arowa zagospodarowana działka. Wyjątkowo piękna, spokojna okolica. Atrakcyjna
cena: 540 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Do wynajęcia górna kondygnacja w domu wolnostojącym, ok. 70 m kw., w Białym Kościele. 2 pokoje,
łazienka, kuchnia, korytarz. Ogrzewanie węglowe (cała zima 1600 PLN, płatność do uzgodnienia). Łazienka
i kuchnia umeblowane, pokoje urządzone. Miejsce parkingowe. Wolne od zaraz. Kaucja 700 PLN. Czynsz
plus media w/g zużyca. Cena 800 PLN / m-c.
Do wynajęcia mieszkanie w domu wolnostojącym, ok. 80 m kw., w Ściejowicach gm. Liszki, po odświeżeniu.
2 pokoje, łazienka, kuchnia, korytarz. Na pierwszej kondygnacji mieszka właścicielka. Ekonomiczne
ogrzewanie gazowe (200 zł miesięcznie w okresie grzewczym). Łazienka i kuchnia umeblowane, pokoje
w pełni urządzone. Kaucja 1000 PLN, cena: 1000 PLN / m-c.
Do wynajęcia dla 3 lub 6 pracowników dwa nowe mieszkania jednopokojowe z aneksami kuchennymi oraz
łazienkami ok 50 m kw. w Cholerzynie koło Balic. Mieszkania są nowe i wyposażone, w całkowicie odremontowanym budynku mieszkalnym, miejsca parkingowe, teren spokojny, zamknięty. Ogrzewanie mieszkania
w cenie plus reszta mediów (woda, prąd). Podana cena dotyczy jednego mieszkania. Cena 900 PLN/m-c.
Do wynajęcia dwa nowe mieszkania jednopokojowe z aneksami kuchennymi oraz łazienkami ok. 50 m kw.
w Cholerzynie koło Balic. Mieszkania są nowe i wyposażone, w całkowicie odremontowanym budynku
mieszkalnym, miejsca parkingowe, teren spokojny, zamknięty. Ogrzewanie mieszkania w cenie, plus reszta
mediów (woda, prąd). Cena: 700 PLN/m-c.
Dowynajęciakomfortowy,piękniewykończonydomponad200mkw.kołoLiszek,poddziałalnośćmedyczną,
rehabilitacyjną lub inną, jak również prywatnie. Dom posiada 6 pokoi - w każdym łazienka, przestronny salon
z kominkiem z płaszczem wodnym. Posesja 20 a, ogrodzona, miejsca parkingowe. Piękne zaciszne miejsce.
Dom dostępny jest od 1.01.2015. Cena: 3 tys. PLN/m-c. Do wynajęcia dół domu w Woli Filipowskiej, ok. 60
m kw. - dwa pokoje, kuchnia, WC z prysznicem. Na wyposażeniu łóżko, zabudowa kuchni; brak mebli oraz
lodówki. Dom bardzo dobrze usytuowany w bliskości drogi Krzeszowice - Trzebinia. Do dyspozycji działka,
miejsca parkingowe. Właściciele mieszkają za granicą i rzadko bywają na górnej kondygnacji domu. Cena:
800 PLN/m-c plus media w/g zużycia, ogrzewanie gazowe.
Dowynajęciadom-2pokoje,łazienka,kuchnia-ok.70mkw.,dużadziałkawFilipowicachdlakobietylubstarszego
małżeństwawzamianzaopiekęnaddomemipomocstarszejosobie.Mediapłatnew/gzużycia.Doobowiązków
najemcy należało będzie: utrzymanie porządku w domu i na działce, palenie w piecu, pomoc starszej osobie w
gotowaniu,praniuitp.Bardzodobrewarunkimieszkaniowe,wolneodzaraz.Wynagrodzeniedlabiura:1000PLN.
Do wynajęcia mieszkanie jednopokojowe, ok. 40 m kw. w domu w Krzeszowicach z kuchnią i łazienką. W
pokojujestmeblościanka,łóżko,stolik,fotele.Kuchnia:zabudowameblowa,kuchenkanabutlę,łóżko;łazienka:
prysznic, umywalka, pralka. Niski standard. Właściciel zapewnia palenie w piecu, węgiel we własnym zakresie
- ok. 2 tony na zimę. Plus woda i prąd w/g zużycia. Działka z ogródkiem, miejsca parkingowe. 400 PLN/m-c.
Do wynajęcia pokoje dla pracowników maks. 18 osób w Krzeszowicach. 12 zł/łóżko/dobę. Z ogrzewaniem
i wszystkimi mediami. Bardzo dobre warunki. Miejsca parkingowe.
DO WYNAJĘCIA oddzielne mieszkanie w domu w Nielepicach – możliwość zamieszkania w zamian
za wykończenie. Mieszkanie ok. 80 m kw, osobne wejście. Mieszkanie do wykończenia – wymaga
pomalowania ścian, położenia paneli i/lub kafli podłogowych, wykonania białego montażu w łazience – w
zmiana za czynsz najmu (750 PLN/m-c). Media według zużycia. Możliwość korzystania z ogródka, miejsce
parkingowe, działka ogrodzona. Cicha okolica, piękne widoki z okien. W pobliżu przystanek bus oraz PKS.
Do wynajęcia dom dla 10 pracowników w Kryspinowie (3 km od Balic, 1 km od Liszek). 5 pokoi, 2 łazienki,
wyposażone - włącznie z pościelami. Jest możliwość zakwaterowanie 15 osób, ale przy wyższej cenie najmu.
Cena: 2000 PLN/m-c plus media, ogrzewanie gazowe. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Do wynajęcia pokój w domu wolnostojącym w Rudawie k/Krzeszowic. Pokój ok. 20 m kw. w cenie 550
PLN miesięcznie z ogrzewaniem i mediami za miesiąc. Wspólna kuchnia z wyposażeniem oraz łazienka.
Na dole domu pralnia. Miejsca parkingowe oraz altana z grillem do dyspozycji. Wolne od zaraz.
Do wynajęcia dom wolnostojący w Białym Kościele, ok. 150 m kw. pow. W domu od nowości nikt nie
mieszkał. Wnętrze domu do pomalowania w/g własnej koncepcji (możliwość odliczenia tej pracy od
czynszu). Dół domu składa się z salonu, przedpokoju, łazienki, kuchni, pomieszczenia gospodarczego,
garażu, góra: 3 pokoje, łazienka. Dom jest umeblowany. Spokojna i cicha okolica. Nowa cena 1500 PLN/m-c
plus media według zużycia, ogrzewanie węglowe.
Do wynajęcia 3 osobne mieszkania w domu wolnostojącym - wyremontowane od podstaw, w Morawicy
2,5 km od Balic. Dwa mieszkania jednopokojowe po ok. 40 m, każde z łazienką, po 700 PLN z mediami
i ogrzewaniem (!)o raz 1 mieszkanie dwupokojowe w cenie 1200 PLN z mediami i ogrzewaniem (!)
Wspólna kuchnia z wyposażeniem. Wolne od zaraz, kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Do wynajęcia mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Jeden duży pokój, łazienka,
kuchnia. Cena 20 PLN/1 osobę na dobę.
Do wynajęcia dla pracowników lub prywatnie dom wolnostojący ok. 90 m kw., z miejscami parkingowymi
i dużą działką. Dom zlokalizowany jest w Zabierzowie, położony przy asfaltowej drodze w bliskości
dworca PKP. Na dole domu tzw. przyziemie) znajdują się 2 pomieszczenia, na górze - część mieszkalna:
hol, bardzo duży salon z kominkiem, drugi pokój, jadalnia z aneksem kuchennym, łazienka z wanną. W
łazience znajduje się dwufunkcyjny piec gazowy. Dom czysty i suchy. Ładnie zagospodarowany ogród,
teren ogrodzony, miłe sąsiedztwo. Cena 2000 PLN/m-c plus media według zużycia.

DZIAŁKI
23. Do sprzedania działka przemysłowa 53 a w gm. Kocmyrzów-Luborzyca. Działka położona jest przy drodze powiatowej oraz drodze gminnej. Kilka km dalej zaczyna się gm. Zielonki. Działka otoczona jest wokół działkami
rolnymi. Obszar zabudowy: 28%, dopuszczalna wysokość zabudowania: 9 m. Odległość od Krakowa: 10 km.
Cena: 430 tys. PLN.
24. Do sprzedania budowa domu 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a w Krzeszowicach w pięknym, zacisznym
miejscu. Etap prac: pierwsza kondygnacja z wylewkami bez stropu, wszystkie media w domu: gaz, woda,
prąd w tym siła. Miejsce koło lasku (nikt od tej strony się już nie wybuduje) i koło urokliwej rzeczki.
Cena 185 tys. PLN.
25. Do sprzedania działka rekreacyjna 35 a ze skałą w pięknej okolicy widokowych działek Jerzmanowic.
Na działce usytuowana jest skała dużych rozmiarów. Dojazd drogą utwardzoną. Piękna wypoczynkowa
okolica, przez którą przebiega wiele tras turystyczno-wycieczkowych. Cena: 120 tys. PLN.
26. Do sprzedania 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. Działki są położone w pobliżu siebie. Na jednej z nich znajduje się ponad 100 drzew (brzoza,
olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość. Cena: 110 tys. PLN.
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Do sprzedania widokowa, mocno pochylona działka prawie 10 a w Pękowicach gm. Zielonki. Działka jest
mocno pochylona, istnieje możliwość zniwelowania dużego nachylenia. Media włącznie z kanalizacją w
drodze. Cena: 170 tys. PLN.
Do sprzedania działka 15 a w Białym Kościele przy głównej drodze Olkusz-Kraków. Działka ma szerokość 19
m i długość ponad 70 m. Media: prąd w drodze koło działki, gaz, woda 70 m od działki. Dalszy pas to tereny
rolne, które również można kupić w cenie 1 tys PLN / ar. Jest możliwość dokupienia 1 - 2 Ha. Cena: 160 tys. PLN.
Do sprzedania działka budowlana 11 a w Jeziorzanach gm. Liszki. Foremna działka o szerokości 24 m
położona w spokojnej okolicy wśród domów o rzadkiej zabudowie, przy wewnętrznej, asfaltowej drodze
z dala od wału rzeki. Cena: 107 tys. PLN.
Do sprzedania działka budowlana w II lini zabudowy położona w Mnikowie gm. Liszki, o powierzchni 7,8a.
Media: woda, prąd i gaz w działce, kanalizacja w drodze wewnętrznej (studzienka). Warunki zabudowy WZ na
dom jednorodzinny. Dojazd drogą asfaltową + wewnętrzną utwardzoną (udział) ok 40m. W pobliżu przystanek
autobusowyMPKorazBUS(300m).Spokojnaokolica.Działkazrozległymwidokiemnaokolicę.Cena:87tys.PLN.
Do sprzedania widokowa działka budowlana 19 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka w pełni
uzbrojona, ogrodzona, zadrzewiona drzewami owocowymi.Droga dojazdowa asfaltowa. Jest możliwość
dokupienia dodatkowo 4a działki dodatkowej oraz 6a działki rolnej. Cena: 70 tys. PLN.
Do sprzedania widokowa działka budowlana 4 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka z widokiem na
górę Cergową. Droga dojazdowa asfaltowa. Cena: 14,5 tys. PLN.
Do sprzedania pięknie położona działka o pow. 8,5 a w Bolechowicach. Położona przy drodze asfaltowej,
wszystkie media w działce lub przy drodze. Działka jest foremna ok 30 m x ok 28 m. Początkowo lekko
pochyła, później płaska. W pobliżu ładne, nowe domy. Nowa cena: 165 tys. PLN.
Dosprzedaniadziałkaopow.1,45 ha.Użytkowaniewieczyste,przeznaczenie–przemysł.Budynekmagazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę hali magazynowo-produkcyjnej ponad 9200 m kw.
Ogrodzonyterenznawierzchniąbetonową.Uzbrojenieterenu-linie:elektryczna,wodociągowa,kanalizacyjna
sanitarna i opadowa, gazowa i telefoniczna. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
Do sprzedania działka o przeznaczeniu przemysłowym o pow. 2,97 ha. Teren ogrodzony, Uzbrojenie
terenu: linie: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna: sanitarna i opadowa, telefoniczna. Stacja trafo
z możliwością podpięcia. Istnieje możliwość podziału na 3 mniejsze działki. 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.
Do sprzedania piękna foremna działka 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic. Działka
budowlana przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, całkowicie uzbrojona: prąd na działce, woda
na działce, gaz przy drodze, kanalizacja na działce. Działka znajduje ssię przy drodze asfaltowej, piękna
okolica, spokój, cisza. Cena: 215 tys. PLN.
Do sprzedania piękna działka pod lasem 11,8 a z drogą w Tenczynku. Działka o pow. 10 a plus udział w
drodze 1,8 a. Piękna i bardzo spokojna okolica. W otoczeniu nowopowstałe domy. Cena: 123 tys. PLN.
Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,2 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy.
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media
w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,5 a, 10 a. Piękna
spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 115 tys. PLN.
Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,5 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy.
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w drodze
, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 10 a. Piękna spokojna,
widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 142 tys. PLN.
Do sprzedania widokowa działka o wielkości 10 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. Dojazd
drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w drodze ,
przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 11,5 a. Piękna spokojna,
widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 85 tys. PLN.
Do sprzedania widokowa działka o wielkości 23,7 a w Siedlcu. Działka znajduje się pod lasem, w otoczeniu
działki same nowe domy. Dojazd drogą asfaltową a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze.
Wszystkie media w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 10 a, 11,2 a,
11,5 a. Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 292 tys. PLN.
Do sprzedania w Krzeszowicach, w spokojnej okolicy, piękna, foremna działka, o przeznaczeniu:
budownictwo jednorodzinne, o wielkości 48a. Media w drodze przy działce. Bardzo atrakcyjna cena.
Cena: 230 tys. PLN.
Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 12 a. Dojazd drogą asfaltową,
do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek autobusowy
oraz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy dojazd z Krakowa.
Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 8 a. Kształt działki: prostokąt 28 m front x
42 m głębokość. Atutem położenia działki, jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 264 tys. PLN.
Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 8 a. Dojazd drogą asfaltową,
do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek autobusowy
oaz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy dojazd z Krakowa.
Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 12 ar. Kształt działki: prostokąt 28 m front x
38 m głębokość. Atutem położenia działki jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 184 tys. PLN.
Działka budowlana w drugiej linii zabudowy, położona w Bolechowicach gm. Zabierzów, o powierzchni
10 a. Dojazd drogą asfaltową, publiczną. W pobliżu przystanek autobusowy oraz BUS (50m). Media: prąd,
wodociąg , kanalizacja i gaz w drodze. Kształt działki: prostokąt 27 m front x 35 m głębokość. Spokojna
okolica, w pobliżu drogi publicznej. Cena: 199 tys. PLN.
Do sprzedania działka w Miękini o pow. 10 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze. Dojazd
drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Jest możliwość dokupienia sąsiadującej działki o pow. 11 a.
Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu. Cena: 94 tys. PLN.
Do sprzedania działka w Miękini o pow. 11 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze. Dojazd
drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Cena: 104 tys. PLN.
Do sprzedania działka w I linii zabudowy w Tenczynku, o wielkości 7 a. Na kolejnej działce powstał
nowy dom. Działka położona jest blisko lasu, jednak niedaleko szkoły, sklepu, przedszkola i przystanku
bus. Cena: 104 tys. PLN.
Do sprzedania działka w Tenczynku 10 a położona w malowniczym i krajobrazowym miejscu, w całości
ogrodzona. W pobliżu kolejnych zabudowań dostęp do mediów, kanalizacja w drodze. W okolicy jest
spokój i cisza. Cena: 136 tys. PLN.
DosprzedaniadziałkabudowlanawTenczynkuopow.7a.Wszystkiemedianadziałce.Dojazddrogąasfaltową.
W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość dokupienia sąsiadujących działek: w sumie
40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam osobom ceniącym spokój. Cena: 87 tys. PLN.
Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 9 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą
asfaltową, a następnie utwardzoną. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość
dokupienia sąsiadujących działek: w sumie 40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam
osobom ceniącym spokój. Cena: 107 tys. PLN.
Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 11 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą
utwardzoną, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość zakupu
działki o pow. 20 a nawet 40 a. W całości działka jest proporcjonalnie tańsza. Spokojna, malownicza
okolica. Polecam osobom, które chcą odreagować od codziennych zmagań. Cena: 137 tys. PLN.
Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 40 arów. Wszystkie media na działce.
Zjednej strony droga asfaltowa z drugiej utwardzona, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów
jednorodzinnych. Jest wstępny projekt podziału na 4 mniejsze działki: 11 a x 2, 9 a i 7 a. W całości działka
jest proporcjonalnie tańsza. Spokojna, malownicza okolica. Cena: 415 tys. PLN.

.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

DO SPRZEDANIA
pięknie położona
działka budowlana 26
a w Krzeszowicach (ok. 5 km od
centrum). Prąd i woda w drodze
przy działce. Szerokość działki
to ok 38 m, a długość ok. 68 m.
Jest możliwość podziału na
2 lub 3 mniejsze działki. Okolica
bardzo spokojna, blisko lasu
oraz nowych zabudowań.
Cena: 210 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
stylowy dom, 100 m kw.
plus garaż, w Tenczynku.
Nowa dachówka,
ogrzewanie gazowe oraz
kominkowe. Malownicza
i cichej okolica. 7a działka
z pięknym ogrodem. Całość
tworzy wyjątkowy klimat.
Cena: 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka w Woli Filipowskiej,
o powierzchni 10 a. Media:
gaz i kanalizacja w działce,
woda i prąd 10 m od działki.
Gotowy projekt budowlany
na dom jednorodzinny o pow.
użytkowej 100,25 m. kw. Dojazd
drogą asfaltową + wewnętrzną
utwardzoną (udział) ok. 50
m. Spokojna okolica. Działka
z rozległym widokiem na okolicę.
Cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
mieszkanie na krakowskich
Bielanach ponad 47 m kw plus
piwnica i niewielki ogródek. Dwa
pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka. Do dyspozycji
mieszkańców także suszarnia.
Wymienione okna, drzwi
wewnętrzne i zewnętrzne;
parkiety i kafle na podłodze.
Budynek z nową elewacją,
klatka schodowa odnowiona.
Cicha, zielona okolica.
Cena 240 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
pięknie położona
działka 12 a budowlanej
plus 8 a rolnej w miejscowości
Kwaczała (gm. Alwernia),
w spokojnej okolicy,
między zabudowaniami.
Media:
prąd, woda na działce, gaz
w drodze przy działce.
Cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
widokowa działka budowlana
27,5 a w Karniowicach, w pięknej
krajobrazowej okolicy. Szerokość
działki to ok 30 m. Jest możliwość
podziału na mniejsze działki.
Media włącznie z kanalizacją
znajdują się przy osiedlu
nowych domów - bliźniaków
w odległości ok 50 m. Stok
północny, z widokiem na skałki
i góry karniowskie. Dobra oferta
dla dewelopera, jak też dla osób
prywatnych. Cena: 430 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana
o pow. 7 a w Nowej Górze,
gm. Krzeszowice.
Wszystkie media w drodze
przy działce. Działka
znajduje się przy drodze
gminnej - asfaltowej.
Nowa super cena:
44 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
odreastaurowany, stylowy
dom 100 m kw. w Pisarach
k/Krzeszowic, na działce 10
a. Elewację domu pokrywa
cegła klinkierowa, w oknach
piękne okiennice, na
dachu pasująca do całości
dachówka. Dom ma 3
pokoje, z czego jeden jest do
wykończenia.
Cena: 350 tys. PLN.

LOKALE DO WYNAJĘCIA

54. Do wynajęcia nowy lokal 440 m kw. w Jerzmanowicach. Dwa wejścia na dole. Instalacja alarmowa,
opcjonalnie - solary. Parking na ok. 15 samochodów; działka 8 a. Cena 8.800 PLN netto/m-c.
55. Do wynajęcia lokal ok 100 m kw., z czego 60 m to sala sprzedażowa, zaplecze, garaż, łazienka,
ok. 8 km od Olkusza i Krzeszowic. 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. Cena: 1000 PLN/m-c.

.

HALE I OBIEKTY

56. Do wynajęcia hala ok. 460 m. kw. w okolicach 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 wysyokość 2,8 m - 3 m. W hali znajduje się instalacja
CO, piec na miał. Jest możliwość zamontowania okien: 6 szt dł. okna: 2,8 m. Brama wjazdowa, wylewki,
budulec: płyta FERMBET (płyta - styropian - płyta) oraz pustak MAX. Woda oraz prąd hali. Cena: 4,5 tys. / m-c

AKTUALNIE POSZUKIWANE
Do wynajęcia lokale pod działalność gospodarczą w Krzeszowicach.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prosimy o zgłaszanie domów, mieszkań, pokoi przeznaczonych pod wynajem. Poszukujemy lokum pod
konkretnych klientów, gwarantujemy szybki wynajem.

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
JERZMANOWICE - PRZEGINIA

KRZESZOWICE

INFORMACJA GOPS
OFERTA POMOCY DLA OSÓB BEZDOMNYCH

LODOWISKO
Zapraszamy na sztuczne lodowisko przy Szkole Podstawowej nr.2 w Krzeszowicach

Osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, wymagające
schronienia mogą być skierowane do schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. Po skierowanie należy zgłosić
się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach.
Osoba bezdomna może skorzystać z pomocy w formie schronienia, posiłku bądź zasiłku. Pomoc
jest przyznawana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego.
Telefony kontaktowe GOPS: komórka – 534 878 079, stacjonarny 12/389 50 71

WIELKA WIEŚ
JASEŁKA
BOŻONARODZENIOWE
W BĘDKOWICACH

Społeczność Szkoły Podstawowej w Będkowicach, zespół Będkowianie,
OSP Będkowice zapraszają w niedzielę 21 grudnia 2014 r. godz. 16.00
do remizy OSP w Będkowicach na uroczyste Jasełka.
W programie Jasełka w wykonaniu dzieci i ich rodziców, wspólne
kolędowanie, kiermasz świąteczny i poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy.

codziennie:
• 8.00 – 14.00 – szkoły • 16.00 – 21.00 – ogólnodostępne •
soboty, niedziele, święta
• 9.00 – 14.00 • 16.00 – 21.00 •
dni szczególne:
• Wigilia: 9.00-12.00 • I-szy Dzień Świat: 16.00-21.00 • II Dzień Świąt: 9.00-14.00, 16.00-21.00 •
• Sylwester: 9.00-14.00, 16.00-18.00 • I-szy Stycznia: 14.00-21.00 •
Ślizgaj się! Baw się! Trzymaj formę!
przy MGBP Krzeszowice
Biblioteka zaprasza na seanse filmowe
w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 1800

Drugie spotkanie KLUBU FILMOWEGO

Zapraszamy na projekcję filmu

BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA SEANSE FILMOWE
w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00
Drugie spotkanie KLUBU FILMOWEGO 18 grudnia 2014 r. godz. 18.00
Zapraszamy na projekcję filmu „DZIEWCZYNA Z TATUAŻEM”
Czas seansu: 2 godz. 40 min. WSTĘP 5 ZŁ
Biblioteka objęta jest parasolem licencyjnym MPLC

KONCERT NOWOROCZNY
MICHAŁA BAJORA – „MOJE PODRÓŻE”

MICHAŁ BAJOR „MOJE PODRÓŻE” 16 stycznia 2015, piątek, godz. 19.00.
Sala widowiskowa Kopalni Wapienia „Czatkowice”.
Więcej na: www.kulturakrzeszowice.pl

TRZEBINIA
CHRZANÓW
XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „BEZ GRANIC”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza serdecznie dzieci i młodzież do udziału w XVI już Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim „BEZ GRANIC”. Termin nadsyłania prac mija 16 stycznia 2015 r.
Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl lub Informacja MOKSiR (32 623 30 86 wew. 53)

KONCERT BOGUSŁAWY PIETRZYK

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 21 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 do klubu
Stara Kotłownia gdzie odbędzie się koncert Bogusławy Pietrzyk. Wstęp bezpłatny.

KWARTET BEL’CANTO
ORAZ ORKIESTRA FILHARMONII LWOWSKIEJ

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 31 grudnia 2014
r. (sala teatralna MOKSiR - godz. 20.30) na muzyczną podróż z tenorami kwartetu
Bel’Canto oraz Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej pod dyrekcją dr Wojciecha Mrozka.
Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl lub Informacja MOKSiR (32 623 30 86 wew. 53)

WYSTAWA POKONKURSOWA
PT. „CHRZANOWSKIE MIKOŁAJE”

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza do obejrzenia wystawy
pokonkursowej pt. „CHRZANOWSKIE MIKOŁAJE”. Obiekt “Sokół ”przy ul.Sokoła 24 w
Chrzanowie. Wstęp wolny.

WYSTĘP KABARETU „SMILE”

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 30 stycznia o godz. 17.00 na występ
kabaretu „SMILE”. Bilety w cenie 45 zł. parter, 40 zł. balkon lub na: www.4bilety.pl, www.bieltynakabarety.pl,
www.ebilet.pl, www.kupbilecik.pl,

SPEKTAKL „POD NIEMIECKIMI ŁÓŻKAMI”

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 14 lutego 2015 r., o godz. 17.00 do sali teatralnej
MOKSiR na spektakl „Pod niemieckimi łóżkami”. Bilety w cenie: 60 zł parter i 50 zł balkon dostępne w Informacji
MOKSiR oraz na stronie kulturairozrywka.pl. lub www.moksir.chrzanow.pl/bileteomoksir

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„ZIEMIA MARYI”
• 20.12 godz.17.30 •
reżyseria: J. M. Cotelo; czas trwania: 116 min.; gatunek: dokumentalny/dramat/religijny; prod. Hiszpania, b/o
Cena biletu: Poniedziałek - Niedziela: norm. 13,00 zł, 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„BOGOWIE”
• 18.12 godz. 20.00 • 19.12 godz. 20.00 • 21.12 godz. 20.00 •
reżyseria: Ł. Palkowski; czas trwania: 120 min.; gatunek: biograficzny/dramat ; 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)
„OBYWATEL”
• 18.12 godz. 17.30 • 19.12 godz. 17.00 • 20.12 godz. 15.00, 20.00 •
reżyseria: J. Stuhr; czas trwania: 108 min.; gatunek: dramat/komedia; prod. Polska, 15 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)
„HOBBIT : BITWA PIĘCIU ARMII” 2D/3D PREMIERA
• 26-30.12 godz. 16.00 (3D dubbing PL, 20.00 (3D napisy) • 31.12 kino nieczynne •
• 01-05.01 seanse o godz. 16.00 (2D napisy), 20.00 (3D napisy) • 06.01 seans o godz. 20.00 (3D napisy) •
• 07-08.01 seanse o godz. 16.00 (2D napisy), 20.00 (3D napisy) • 09-10.01 seans o godz. 20.00 (3D napisy) •
• 11.01 kino nieczynne (WOŚP) • 12-15.01 seans o godz. 20.00 (3D napisy) •
reż.: P. Jackson czas trwania: 175 min.; gat.: fantasy/przygodowy; prod. Nowa Zelandia/USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 14,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII

(od 26.12 do 8.01 wszystkie seanse dubb PL)
• 26.12, 29.12, 2.01, 6.01, 8.01 - 2D 16:00, 3D 19:00 •
• 28.12, 30.12, 3.01, 4.01, 7.01 - 3D 16:00, 2D 19:00 • 05.01 - 3D 15:00 •
czas trwania: 2 godz. 24min.; gatunek: fantasy, USA
Ceny biletów: 3D – 20 zł i 17 zł, 2D – wszystkie 14 zł)
DZIEŃ DOBRY, KOCHAM CIĘ

• 18.12 – 19:30 •
czas trwania: 1godz. 33 min.; gatunek: komedia romantyczna, Polska
OBYWATEL

• 18.12 godz. 17:00 •
czas trwania: 1 godz. 48 min.; gatunek: komedia/dramat, Polska
SIEDMIU KRASNOLUDKÓW RATUJE ŚPIĄCĄ KRÓLEWNĘ (DUBB.PL)

• 20.12, 21.12 – 15:00 •
czas trwania: 1 godz. 27min.; gatunek: animowany/komedia, Niemcy

Informacje, Reklamy

małopolski
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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

AUTO MARZEŃ DLA DZIECI Z HOSPICJUM ALMA SPEI

Budujemy auto marzeń dla dzieci z Hospicjum Alma Spei to akcja charytatywna, którą organizujemy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Białym Kościele.
Celem jest zgromadzenie funduszy na zakup samochodu osobowego dla Hospicjum „Alma
Spei” po to, aby lekarze i pielęgniarki mogli bez względu na
pogodę niezawodnie dojeżdżać
do chorych dzieci.

-Podopieczni
naszego Hospicjum mieszkają w różnych
częściach Małopolski, często
w miejscowościach, do których
trudno jest dotrzeć zwłaszcza,
gdy zasypie je śnieg. Samochody, którymi jeździmy mają za
sobą setki tysięcy kilometrów
i coraz częściej zawodzą. Dlatego potrzebujemy auta, które
poradzi sobie ze stromymi podjazdami, długimi trasami i trudnymi warunkami na drodze. Jesteśmy przekonani, że z pomocą
ludzi o dobrych sercach może-

my, cegiełka po cegiełce zbudować auto marzeń i nieść pomoc
nieuleczalnie chorym dzieciom
i ich rodzinom - mówi lekarz
pediatra i prezes „Alma Spei”
Małgorzata Musiałowicz.

będzie najlepszy dla naszego
Hospicjum.

Pieniądze pomagają nam również zbierać właściciele okolicznych sklepów, którzy na
czas trwania akcji rozłożyli
Podobnie, jak w ubiegłym roku przy kasach specjalne skarbony
przedsięwzięcie
organizuje- kwestarskie. Finał akcji połąmy we współpracy z GOKiS czony z zabawą karnawałową
z Białego Kościoła. Do udzia- i licznymi atrakcjami dla dzieci
łu w akcji zaprosiliśmy szkoły i dorosłych odbędzie się w niez gminy Wielka Wieś. Nasi ho- dzielę 18 stycznia w hali GOKiS
spicyjni pedagodzy spotykają w Białym Kościele. W tym dniu
się z uczniami i nauczycielami, wolontariusze Alma Spei będą
opowiadają im o podopiecznych również kwestowali w kościo„Alma Spei” i o tym, jak można łach dekanatu bolechowickiego .
pomóc angażując się w wolontaSerdecznie zapraszamy do
riat. Zachęcają także do wzięcia wzięcia udziału w BUDOWAudziału w konkursie plastycz- NIU AUTA MARZEŃ.
nym i namalowania auta marzeń
Akcję można wspierać również
– wyśnionego samochodu, który
wpłacając dowolną kwotę na
według dzieci

Krzeszowice (koło rynku)

Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz,
1 piętro w salonie fryzjersko-kosmetycznym

Zrelaksuj się u nas.
Zapewniamy miłą
atmosferę oraz
nowe brązujące
lampy...
1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895
konto BGŻ S.A. 08 2030 0045
1110 0000 0155 0700 z dopiskiem darowizna na auto marzeń.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej działalności zapraszamy na
www.almaspei.pl

TRWA ZBIÓRKA DARÓW NA RZECZ
PODOPIECZNYCH FUNDACJI DAR SERCA
Potrzebne:
• karma • obroże, smycze • żwirek • koce, legowiska
Dary dla zwierzaków można przekazać w:
- sklepie ZOOMAX w Krzeszowicach,
Dom Towarowy (Galeria Centrum), ul. Daszyńskiego 1.
- Przychodnia Weterynaryjna „Na Zielonej”
Aleksandra Ornacka-Lipik, Bolechowice, ul. Zielona 17
Jeśli zbliża się ten uroczysty, wzruszający, najważniejszy dzień w Waszym życiu, dzień Waszego ŚLUBU,
chcemy Was zachęcić do pięknego gestu uczynionego dla tych niekochanych, samotnych, skrzywdzonych,
tel. 12 285 33 17
porzuconych koni, psów i kotów, które przebywają pod opieką naszej fundacji, Fundacji Dar Serca.

Jednocześnie zachęcamy szkoły, przedszkola, firmy i wszelkie
instytucje do organizowania zbiórek na swoim terenie.

W chwili obecnej dajemy schronienie i otaczamy troską ponad 20 koni, blisko 60 psów i ok. 20 kotów, które codziennie
muszą dostać jeść, być diagnozowane i leczone w razie choroby.
Jeśli nie jest Wam obojętny los tych zwierząt - zrezygnujcie z otrzymania kwiatów od swoich gości. Poproście ich o
przyniesienie w zamian paczuszki karmy dla zwierzaków lub wrzucenie "grosika" do naszej puszki.
Aby jak najmniej rozpraszać Was w tym ważnym dniu, nasi wolontariusze mogą zaraz po uroczystości odebrać zebrane dary.
Nasz przedstawiciel wyposażony w puszkę może również być obecny pod kościołem czy urzędem stanu cywilnego, aby w
sposób dyskretny i taktowny zebrać datki pieniężne.
My i nasi podopieczni będziemy Wam ogromnie wdzięczni za Wasze zrozumienie, empatię i chęć niesienia pomocy.

Kontakt: 534 884 174.

Kontakt: 882 180 526

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

inicjatywa.lokalna@gmail.com

ŚW. MIKOŁAJ W BIAŁYM KOŚCIELE

5 grudnia w Szkole Podstawowej w Białym Kościele od rana panowała
gorąca atmosfera, a wszystko za sprawą informacji o rzekomych odwiedzinach św. Mikołaja. Na wszelki więc wypadek… gdyby informacja
miała okazać się prawdziwa… w auli ubrano choinki, zawieszono
niebieskie płótno pełne srebrzących się gwiazd i gwiazdeczek, przygotowano nawet tron dla dostojnego gościa. Potem nie pozostało już
nic innego, jak tylko czekać…

LENKA

Poszukujemy kochającego, odpowiedzialnego domu dla 6-miesięcznej suczki Lenki.
Lenka jest bardzo spokojnym, rezolutnym, mądrym psiakiem. Bardzo szybko się uczy.
Lgnie do człowieka i domaga się pieszczot i uwagi. Dobrze funkcjonuje z innymi
psami. Jest radosna i łagodna. Docelowo będzie pięknym psem średniej wielkości.
Lenka została odpchlona, odrobaczona i zaszczepiona.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 534 884 174.

MANIA

Poszukujemy odpowiedzialnego dobrego domu dla malutkiej suni, która otrzymała
imię Mania.
Mania została znaleziona zmarznięta i przestraszona pod sklepem w jednym z
podkrakowskich miasteczek. Podchodziła do ludzi w nadziei, że ktoś ją ogrzeje i
nakarmi, ale ludzie przechodzili obojętnie. Suczka ma ok. 3 miesięcy, jest bardzo
kontaktowa, bystra, lgnie do człowieka i uwielbia się przytulać. Będzie z niej cudny
radosny pieszczoch.
Została odpchlona i odrobaczona. W najbliższych dniach będzie zaszczepiona. Czeka
na ludzi o dobrych, wrażliwych sercach, którzy zechcą podarować jej ciepły kącik
i pełną miseczkę oraz dużo miłości.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 534 884 174.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...
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"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

Kilka minut po godzinie 19.00
wszyscy zebrani - dzieci i dorośli
– usłyszeli płynące z oddali dźwięki dzwoneczków, które w jednej
chwili narysowały na twarzach najmłodszych szeroki uśmiech. „To na
pewno idzie Mikołaj!” – szeptano
w każdym kąciku. I dzieci miały
oczywiście rację. Wyczekiwany
z takim utęsknieniem gość przybył
w asyście aniołków i nie przeszkodził mu nawet brak białego puchu.
Oczywiście św. Mikołaj nie byłby
św. Mikołajem, gdyby nie przywiózł
ze sobą prezentów. To one właśnie wzbudziły okrzyki zachwytu

zwłaszcza wśród najmłodszych. Obdarowanych zostało ponad 150 dzieci z Białego Kościoła i okolicznych
miejscowości. Niektóre upominki
były tak duże, że rodzice musieli pomagać swym pociechom odebrać to,
co przygotował dla nich w tym roku
przybysz z daleka.

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać rok i tuż przed 6
grudnia napisać kolejny list do św.
Mikołaja, by pomóc w spełnieniu
się swoim marzeniom - swoim,
a może innych…

vv A. Zajączkowska

"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, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.
"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.
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Reklamy

małopolski

www.romar-bis.pl

sprawdź nasze referencje na
www.kombinat-lipiec.pl

SUPER CENY

NA TYNKI

(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

Sanka 248

Wesołych Świąt

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

tel. 509 560 771

WYSOKOŚCIOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW

WYNAJEM PODNOŚNIKA • „AKCJA ZIMA” • PRACE MONTAŻOWE • INNE

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne
PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór
INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER PROMOCJA:
ŁOPATKA B/K
11,90 zł/1 kg

Piwo Żywiec 2,19 zł/butelka

POLECAMY:

• mięso-wędliny
• artykuły spożywcze
• artykuły monopolowe
• artykuły chemiczne

SKLEP
ABC "GAZDA"
Tenczynek,
ul. Ks. Mądrzyka 2

obok Banku Spółdzielczego

CZYNNE:
pon - sob 7.00 - 21.00
niedziela 9.00 - 20.00

• papierosy
• pieczywo
• nabiał
• lody

Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
szampańskiej zabawy sylwestrowej
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
swoim Klientom i ich Bliskim
życzą
właściciele i pracownicy
sklepu ABC Gazda

W Sylwestra jesteśmy z Państwem do 22.00.

