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

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis od 1991 

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

 530 781 146

Krzeszowice

SALON MEBLOWY

Nawojowa Góra, ul. Krakowska 109

• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki

SPRZEDAŻ RATALNA
pn - pt 9 00 - 17 00              sob 9 00 - 13 00
 504 855 100

• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje 

1000 m2 ekspozycji

KRZESZOWICE, ul. Krakowska 49
(za stacją Orlen, obok Bostaru)

WYKŁADZIN, DYWANOW
SPRZEDAZ:

.
,

,
CHODNIKOW, MEBLI

Pralnia dywanów

Tel. 600 353 141

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1) Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez AmRest sp. z o.o. 

(czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do 
korespondencji), wykształcenie, wykształcenie uzupełniające, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
obywatelstwo, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, seria i numer dowodu osobistego, organ, 
który wydał dowód tożsamości lub dane dotyczące innego dokumentu tożsamości) oznacza WYRAŻENIE ZGODY 
na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. 

2) Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez AmRest sp. z o.o. także na potrzeby PRZYSZŁYCH 
PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Pl. Grunwaldzkim 25 - 27, 
50-365 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 

3) Każdą z powyższych zgód (zgodę z punktu 1 i punktu 2) możesz z łatwością cofnąć w dowolnym momencie. 
Aby to zrobić skontaktuj się z nami w tej sprawie poprzez następujący e-mail: kontakt@amrest.eu lub iod@amrest.eu. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

4) Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 
przy Pl. Grunwaldzkim 25-27, 50-365 Wrocław. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadze-
nia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz na 
to zgodę) i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo wnieść 
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych 
osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Więcej informacji znajdziesz pod 
poniższym linkiem: praca.kfc.pl/pelna_tresc_obowiazku_informacyjnego.pdf

Zdobądź doświadczenie zawodowe 
w międzynarodowej sieci restauracji KFC!

 Kogo szukamy?
Masz ogromne pokłady pozytywnej energii? Jesteś osobą otwartą i komunikatywną? 

Masz ochotę na ciekawe wyzwania? Jeśli tak, ta praca jest właśnie dla Ciebie.
• możliwość rozwoju i awansu, w KFC potrafimy docenić pracowników

– 85% kadry managerów wywodzi się z pracowników załogi

Zainteresowała Cię nasza oferta?

APLIKUJ: www.praca.kfc.pl

tel. 730 526 412

DO OCHRONY zatrudnimy z I oraz II gr.
2250 zł /m-c, Kraków i okolice

tel: 784-074-035
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Liszki 552

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

Złoto i granat:  
szlachetne połączenie,  

które idealnie podkreśli magię 
świąt Bożego Narodzenia

Zieleń, czerwień i złoto – to klasycz-
ne „trio” kolorystyczne, którą nawet 
poza sezonem kojarzymy ze święta-
mi Bożego Narodzenia. Tymczasem 
nie mniej stylowo prezentuje się 
połączenie złota z granatem, które 
przywodzi na myśl nocne niebo 
i migoczące na nim gwiazdy. Może 
więc dla odmiany w tym roku sku-
simy się na takie połączenie? I to za 
niewielkie pieniądze! 

ciąg dalszy na str. 2
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Nietrudno jest udekorować dom 
na Boże Narodzenie, kiedy dys-
ponujemy na to nieograniczony-
mi środkami. Większość z nas 
świąteczny budżet przeznacza 
jednak głównie na produkty spo-
żywcze i prezenty. Na szczęście 
przy odrobinie pomysłowości 
i inspiracji możemy wyczarować 
naprawdę fantastyczny i mod-
ny wystrój, wykorzystując przy 
tym głównie te elementy, które 
większość z nas już ma w domu.
– Dwa główne elementy świą-
tecznego wystroju to oczywi-
ście choinka i wigilijny stół. Ten 
ostatni tradycyjnie nakrywa się 
białym obrusem, choć w zesta-
wieniu z granatowymi i złotymi 
dodatkami lepiej sprawdzi się 
taki w odcieniu ecru, bo jest 
nieco cieplejszy, mniej kon-
trastowy, a zarazem wspaniale 
wydobywa blask złota – pod-
powiada ekspertka marki KiK.
Jak go udekorować? W eleganc-
kim, klasycznym wydaniu, świą-
teczne ozdoby na stole powinny 
być stonowane i dopasowane do 
siebie. Pomalowane złotym spre-
jem lub farbą bukieciki z gałązek 
przewiązane granatową wstążką 
na talerzach z białej porcelany, 
również granatowe serwetki 
i podłużne świece w złotych 
pojedynczych świecznikach 
ustawionych w rzędzie na 
środku stołu… – Niewiele ele-
mentów, a efekt niczym wprost 
z wykwintnej sali balowej – pod-
sumowuje ekspertka KiK.
A co, jeśli w tym roku marzy 
nam się coś zupełnie odwrotnego 
– wyjątkowego, nietypowego, 

lekko ekstrawaganckiego? Nic 
prostszego! Zamiast tradycyjne-
go stroika na środku stołu przy-
krytego granatowym obrusem 
(wbrew pozorom wcale nie tak 
trudno je znaleźć w sklepach) 
ustawmy złotą tacę, a na niej 
również złote figurki jelonków. 
Na środku, pomiędzy nimi, 
możemy umieścić jedną – znów 
złotą – cienką i długą świeczkę. 
– Do tego świetnie będą paso-
wać (mieniące się na granato-
wym obrusie niczym księżyce 
w pełni na nocnym niebie) złote 
talerze, a nawet sztućce. Wtedy 
niech towarzyszą im już jednak 
jak najprostsze w formie (bez 
wzorków) serwetki w kremo-
wym odcieniu lub ecru - ma być 
ciekawie i „na bogato”, ale dla 
najlepszego efektu warto jednak 
zachować pewien umiar – radzi 
specjalistka marki KiK.
Choinkę natomiast możemy 
oczywiście przyozdobić w naj-
bardziej klasyczny sposób, czyli 
za pomocą granatowych bom-
bek, święcących na żółto lampek 
i złotych wiszących ozdób róż-
nego rodzaju – gwiazdek, anioł-
ków, kokardek uzupełnionych 
oczywiście złotym czubkiem. 
Jeśli jednak nie jesteśmy pewne 
czy granatowo-złote dekoracje 
nie są wyłącznie jednorazową 
fanaberią i w następne święta 
raczej nie wykorzystamy już 
ozdób w tych kolorach albo 
po prostu mamy ochotę na 
coś innego, możemy dekoracje 
wykonać niewielkim kosztem 
samodzielnie. – W roli bombek 
mogą śmiało wystąpić cukier-

ki w złotych papierkach oraz 
pomalowane farbą lub sprejem 
w tym kolorze orzechy włoskie - 
mówi dekoratorka. Jak je zrobić? 
To bardzo proste. Do każdego 
klejem typu kropelka przykle-
jamy granatową nitkę-uchwyt, 
a w miejscu łączenia naklejamy 
niewielką kokardkę z materia-
łowej wstążeczki (do kupienia 
w pasmanteriach) – i voila! Takie 
„bombki” i cukierki wystarczy 
rozwiesić na choince, wcześniej 
dekorując ją łańcuchami żółtych 
światełek (te są na tyle uniwer-
salne, że będą nam służyć przez 
wiele lat).
Granatowo-złotą aranżację stołu 
i choinki można łatwo i niewiel-
kim kosztem uzupełnić o dodat-
kowe elementy dekoracyjne, któ-
re możemy umiejscowić np. na 
meblach w całym pokoju albo 
udekorować w ten sposób inne 
pomieszczenia w domu. – Mogą 
to być na przykład pojedyncze 
granatowe świece na złotych 
podstawkach postawione na 
komodzie czy regale, odpo-
wiednie poduszki, kokardy 
z materiałowej wstążki w zło-
tym i granatowym kolorze, które 

możemy np. przypiąć w równych 
rzędach (może naprzemiennie 
kolorami?) na zasłonach, gra-
natowa misa z pomalowanymi 
na złoto orzechami włoskimi na 
kawowym stoliku albo szklany 
wazon wypełniony granatowy-
mi bombkami w różnych roz-
miarach na parapecie – wylicza 
dekoratorka marki KiK. 
Starajmy się wykorzystać to, co 
już mamy, to nie tylko ułatwi 
nam zadanie, ale też pobudzi 
kreatywność. Tylko nie zapo-
mnijmy w ferworze dekoro-
wania o tym, co najważniejsze 
w Świętach Bożego Narodzenia: 
spędzeniu czasu z najbliższymi! 

ww.kik-textilien.com

LEGENDA  
O BASZCIE DOROTCE

Dawno, dawno temu, w pięknej miejscowości Ten-
czynek, mieszkała prosta wieśniaczka o imieniu Do-
rotka. Potrafiła leczyć różne choroby naparami z ziół. 
Nauczyła ją tego babcia. Pewnego słonecznego dnia 
wybrała się do lasu po zioła. 
Idąc lasem dotarła do Rudna. W tym samym czasie lasem na rumaku 
jechał książę z zamku „Tęczyn” znajdującego się w Rudnie. Zmierzał 
do wioski w poszukiwaniu lekarza, gdyż jego mama zachorowała i ża-
den z lekarzy królewskich nie potrafił jej pomóc. Ujrzał Dorotkę i aż 
przystanął, gdyż zachwycił się tą dziewczyną. Zsiadł z konia i pod-
szedł do niej. Zapytał jak ma na imię i co robi w lesie. Dorotka nie-
śmiało się przedstawiła i powiedziała, że zbiera zioła. Książę zapytał 
po co to robi, odpowiedziała, że naparami z ziół pomaga ludziom w ich 
różnych chorobach. 
Wtedy książę powiedział, że Dorotka musi z nim jechać na zamek 
i spróbować pomóc jego mamie. Dorotka nie odważyła się sprzeciwić 
księciu i pojechała z nim na zamek. Tam przygotowała różne herbat-
ki, które uleczyły jego mamę. Książę był bardzo wdzięczny Dorotce 
i zakochał się w niej, gdyż Dorotka nie tylko była piękna, ale i bar-
dzo mądra. Poprosił ją o rękę. Huczne wesele młodej pary odbyło się 
w baszcie, nazywanej od tamtej pory Basztą Dorotką.

Maja Kadłuczka  kl. III b 
Zespół Szkół w Tenczynku 

Rok  szkolny 2018/2019

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
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Złoto i granat: szlachetne połączenie, które  
idealnie podkreśli magię świąt Bożego Narodzenia

„Daleko ta brat na wojnie” 
Kończymy rok 2018, a co za tym idzie świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości. Na koniec roku mamy dla 
Państwa prezent - trzy płyty „Daleko ta brat na wojnie? Zapomniane pieśni podkrakowskiej wsi”, zawierające pieśni 
mówiące o czasach wojny, ale w sposób oryginalny i niecodzienny. 
Na tej płycie przemówiły proste ale i dosadne wersy ludowych utworów, 
w których matki, żony, narzeczone żegnają swoich najbliższych, a wyru-
szający na wojnę mężczyźni wierzą w to, że “za roczek, za dwa powrócą”...
Pomysłodawcy projektu - Monika Dudek i Daniel Kubler - to dwoje artystów, 
śpiewaków, regionalistów, folklorystów i to oni są wykonawcami wszystkich 
utworów, zaśpiewanych bądź a capella, bądź z akompaniamentem heligonki, 
skrzypiec i akordeonu. Na tym ostatnim gościnnie zagrał Jerzy Suruło.
Monika i Daniel, w tym wyjątkowym dla Polaków roku, skierowali swoje 
działania w obszar mało rozpoznany i najczęściej pomijany w uroczystych 
akademiach. Płyta jest ich wkładem w ochronę dziedzictwa regionalnego 
Małopolski. Pieśni znajdujące się na płycie zostały zapisane w miejsco-
wościach, leżących na terenie powiatu krakowskiego, a zostały wybrane 
z materiałów etnograficznych, między innymi dzieł Oskara Kolberga, zbiorów 
pieśni Piotra Płatka, Józefa Lachnera, Piotra Wiechowicza oraz tradycji ustnej.
Promocja płyty odbyła się 8 grudnia w Szkole Muzycznej I stopnia im. 
Z. Noskowskiego w Krzeszowicach. Mini spektakl przygotowany przez 
organizatorów obejrzało 120 osób.
Wydawcą płyty jest Fundacja Kobieta w Regionie, a partnerem projektu 
Województwo Małopolskie.

Trzy osoby, które jako pierwsze wyślą maila na adres  
monika@kobietawregionie.pl otrzymają w prezencie tę płytę.  

W tytule maila proszę wpisać: “Daleko ta brat na wojnie?”
.......................................................................................................
Monika Dudek - śpiewaczka, etnolożka, tancerka, badaczka folk-
loru muzycznego regionu krakowskiego. Mieszkanka Tenczynka, 
prezeska Fundacji Kobieta w Regionie, która jest wydawcą płyty. 
W 2018 roku laureatka Nagrody Głównej Przeglądu ”Krakowski 
Wianek” w Szczurowej oraz I miejsca na Festiwalu Folkloru 
Polskiego “Sabałowe Bajania” w Bukowinie
Tatrzańskiej. W 2017 roku wyróżniona honorowym odznacze-
niem „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznanym przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek dyrektora 
Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
Daniel Kübler - mieszkaniec Igołomi, śpiewak, regionalista, 
folklorysta, multiinstrumentalista. Gra na skrzypcach, heligonce, 
trąbce, klarnecie, kontrabasie, fujarkach. W 2016 roku laureat 
Nagrody Głównej, a w 2018 roku laureat I miejsca na Przeglądzie 
”Krakowski Wianek” w Szczurowej. Prezes Stowarzyszenia Folk-
lorystycznego Kuźnia. Właśnie wydaje kolejną płytę z zespołem 
Kopienioki, promującą folklor krakowski. 

Zapomniane pieśni ludowe podkrakowskiej wsi. Chronimy dziedzictwo Małopolski to 
projekt, który obejmuje wydanie płyty z pieśniami zapisanymi w miejscowościach 
leżących na terenie województwa małopolskiego, szczególnie powiatu krakowskiego. 
W roku 2018, w którym świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
skierowaliśmy swoje działania w obszar mało rozpoznany i najczęściej pomĳany w uroczy-
stych akademiach. Chcemy aby przywrócenie tych pieśni mieszkańcom podkrakowskich 
wsi było naszym wkładem w ochronę dziedzictwa regionalnego Małopolski i obchody 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Monika Dudek - śpiewaczka, etnolożka, tancerka, 
badaczka folkloru muzycznego. 
W 2018 roku laureatka Nagrody Głównej Przeglądu 
”Krakowski Wianek” w Szczurowej oraz I miejsca 
na Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” 
w Bukowinie Tatrzańskiej. Mieszkanka Tenczynka.

Daniel Kübler - śpiewak, regionalista, 
folklorysta, multiinstrumentalista. 
W 2016 roku laureat Nagrody Głównej, 
a w 2018 roku laureat I miejsca 
na Przeglądzie ”Krakowski Wianek” 
w Szczurowej. Prezes Stowarzyszenia 
Folklorystycznego Kuźnia. Mieszkaniec 
Igołomi.

Partnerem projektu „Zapomniane pieśni ludowe podkrakowskiej wsi. 
Chronimy dziedzictwo Małopolski” jest Województwo Małopolskie.

Wydawcą płyty jest Fundacja Kobieta w Regionie (2018)
www.kobietawregionie.pl | www.biesiadakrakowska.pl

Daleko ta brat na wojnie?

100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

FRONTTYŁ

TACKA SKRZYDEŁKO



3Informacje, Reklamy

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzą
Niezależni Doradcy

Energetyczni

KONCERT NOWOROCZNY  
„TANECZNA MUZYKA ŚWIATA”

11 stycznia 2019 roku w piątek o godz. 19.00 zapraszamy do Szkoły 
Muzycznej w Krzeszowicach na Koncert Noworoczny „Taneczna muzyka 
świata” w wykonaniu Małopolskiej Orkiestry Kameralnej pod kierunkiem 
dyrygenta – Joanny Natalii Ślusarczyk. 
W programie koncertu usły-
szymy wirujące walce, etniczne 
tańce ludowe, bałkańskie rytmy, 
żarliwe tanga, najpiękniejsze 
tematy muzyki filmowej, a także 
swingowe standardy i tanecz-
ne melodie różnych zakątków 
świata.
Joanna Natalia Ślusarczyk jest 
absolwentką Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Krzeszo-
wicach. Ukończyła w wyróż-
nieniem Akademię Muzyczną 
w Krakowie oraz Akademię 
Muzyczną w Katowicach. Poza 
licznymi występami w Polsce 
ma w swoim dorobku również 
koncerty w Stanach Zjednoczo-
nych, Rosji, Izraelu, Norwegii, 
Islandii, Wielkiej Brytanii, 
Francji i na Ukrainie. Finalistka 
trzech edycji Międzynarodo-
wych Mistrzowskich Kursów 
Dyrygenckich. Jest założycie-
lem, dyrygentem i kierownikiem 
artystycznym Małopolskiej 
Orkiestry Kameralnej.
Jako dyrygent prowadziła kon-
certy między innymi z Inter-
national Symphony Orchestra 

ICM w Wielkiej Brytanii, 
z Orkiestrą Filharmonii Kra-
kowskiej, Orkiestrą Symfo-
niczną Filharmonii Śląskiej, 
Orkiestrą Akademii Beetho-
venowskiej, Royal Symphony 
Orchestra, Orkiestrą Les Fem-
mes, Cracow Youth Chamber 
Orchestra oraz Orkiestrą Sym-
foniczną Akademii Muzycz-
nej i Orkiestrą Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. 
Za osiągnięcia artystyczne 
uhonorowana między innymi 
Stypendium Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, 
Stołecznego Królewskiego 
Miasta Krakowa oraz Mało-
polskiej Fundacji Stypendialnej 
Sapere Auso.
Bilety w cenie 45 zł do naby-
cia w biurze Galerii w Pałacu 
Vauxhall. 
Rezerwacje: tel. 571 401 051
Organizator koncertu: Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszo-
wicach.

 » ckiskrzeszowice.pl
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Sylwia Trojanowska : Sekrety i kłamstwa
Magdalena po latach wraca do rodzinnego 
domu, żeby pogodzić się z najważniejszą osobą 
jej dzieciństwa – charyzmatycznym i apodyk-
tycznym dziadkiem. Ludwikowi zależy na tym, 
by ukochana wnuczka z nim zamieszkała, lecz 
ona stawia warunek – chce w końcu poznać jego 
skrzętnie skrywaną przeszłość. Jaką tajemnicę 
chronił przed światem?

Anna Bińkowska : Nie zapomnij o mnie
Diler narkotyków, który próbuje odzyskać swoją 
własność, włamywacz pracujący ciężko na swoje 
utrzymanie i policjant, od którego odwróciło się 
szczęście... To kontynuacja książki pt.: „Tu się nie 
zabija” o duecie śledczych : Jacku Budrysiu i Idze 
Mirskiej, policjantach z charakterem. 

Remigiusz Mróz : Zerwa
W Tatrach, w samym środku sezonu turystyczne-
go, zostają znalezione zwłoki starszego mężczy-
zny. Czy to oznacza, że do Tatr powróciła groźna 
Bestia z Giewontu? Czy też może pojawił się jej 
naśladowca?  Piąty tom serii z Komisarzem Fro-
stem przynosi kolejną zagadkę do rozwiązania.

Teresa Driscoll : Obserwuję cię
Kiedy Elle Longfield spotyka w pociągu dwóch 
młodych mężczyzn rozmawiających z nastolet-
nimi dziewczynami, nie widzi w tym nic niepo-
kojącego, dopóki nie dowiaduje się, że właśnie 
opuścili więzienie. Natychmiast odzywa się w 
niej instynkt macierzyński, ma syna w podobnym 
wieku. Ostatecznie przenosi się do innego wago-
nu, nie chcąc się wtrącać. Nazajutrz okazuje się 
jednak, że jedna z dziewczyn, Anna, zaginęła.

Marta Kisiel :  
Małe licho i tajemnica Niebożątka

W pewnym starym, niesamowitym domu na ubo-
czu, za wysokim ogrodzeniem, mieszka chłopiec 
imieniem Bożek, zwany też Niebożątkiem, który 
nigdy nie jest sam. Bo oprócz starej skrzyni ze 
skarbami i najfajniejszej mamy pod słońcem ma 
też najprawdziwszego anioła stróża. Nadchodzi 
dzień, kiedy Bożek musi wreszcie opuścić swój 
niezwykły dom i poznać lepiej świat po drugiej 
stronie ogrodzenia. Tylko czy jest na to gotowy?

Michael Isikoff, Dawid Corn :  
Rosyjska Ruletka 

Wstrząsająca opowieść o tym, jak amerykańska 
demokracja została zhakowana przez Moskwę w 
tajnej operacji, której celem było wsparcie Donal-
da Trumpa w uzyskaniu prezydentury. Rzeczywi-
stość, opisana w tej książce, okazała się bardziej 
zdumiewająca niż szpiegowskie powieści.

 Agnieszka Antosiewicz :  
Najpiękniejsze opowieści przedszkolaka

Najpiękniejsze opowieści przedszkolaka to za-
bawne historie, których bohaterami są sympa-
tyczne zwierzątka, pojazdy, zabawki lub dzieci. 
Dzięki tym ciepłym i przyjaznym opowiadaniom 
maluchy dowiedzą się, dlaczego trzeba mówić 
prawdę, jak należy zachowywać się na spacerze, 
w teatrze, dlaczego warto jeść zdrowo i jak opie-
kować się zwierzątkami. 

 Joyce Smith : Niemożliwe
Czternastoletni John wraz z dwoma przyjaciół-
mi weszli na zamarznięte jezioro. Cienka tafla 
nie wytrzymała ciężaru chłopców. Dwóm z nich 
udało się wydostać z mającej zaledwie cztery 
stopnie Celsjusza wody, trzeciego – Johna –  
wydobyto dopiero po dwudziestu minutach. Z 
medycznego punktu widzenia nie miał żadnych 
szans na przeżycie. To co wydarzyło się potem 
współczesna medycyna kwituje jednym słowem: 
„niemożliwe”.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI  
NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ  

- SERPENTYNY PODANE ZOSTANIE 
W NUMERZE STYCZNIOWYM.  
WTEDY TEŻ PRZEDSTAWIMY  

ZWYCIĘZCÓW.
MGBP w Tenczynku i Redakcja

KRAKOWSKA ARCHITEKTURA DOCENIONA!
Mieszkańcy Krakowa mają dziś nie lada powód do dumy. Tytuł Fasady Roku 2018 i trzy wyróżnienia – takiego wyniku nie osiągnęło 
żadne inne polskie miasto. Co więcej, osiedle Czyżewskiego 1 jako zwycięzca w swojej kategorii wkrótce zawalczy o kolejne laury 
– tym razem na arenie międzynarodowej! 
29 listopada br. – to właśnie tego dnia odkryte zostały ostatnie karty 
w konkursie Fasada Roku 2018. We Wrocławiu spotkało się Jury, 
w którym zasiedli doświadczeni architekci, osoby zawodowo związane 
z budownictwem, jak również przedstawiciele mediów branżowych. 
Zanim zapadły najważniejsze decyzje, komisja pod przewodnictwem 
Andrzeja Poniewierki, reprezentującego Dolnośląską Okręgową 
Izbę Architektów, przeanalizowała blisko 150 elewacji wykonanych 
w kompletnej technologii Baumit (system ociepleń, system tynkowy 
z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykoń-
czeniem). Biorąc pod lupę takie kryteria jak kolorystyka i struktura 
elewacji, architektoniczny detal, relacja budynku z otoczeniem, 
a w przypadku obiektów po renowacji, także poszanowanie ich 
historycznej tradycji, wyłoniono 5 zwycięzców, których konto wkrót-
ce zasili kwota w wysokości 10 000 zł. Dodatkowo sześć obiektów 
uhonorowano wyróżnieniem. Kraków czterokrotnie wpisywał się 
tego dnia na listę laureatów, a w najliczniej obsadzonej kategorii, 
w której mierzyły się nowe budynki wielorodzinne wręcz nie miał 
sobie równych zgarniając całą pulę – tytuł oraz dwa wyróżnienia.
Fasadą Roku 2018 obwołano osiedle Czyżewskiego 1 w Krakowie. 
Projekt autorstwa B2 STUDIO Sp. z o.o., Sp.k. został doceniony za 
odważne, a przy tym trafione rozwiązania. Wysoko oceniono ciekawe 
zastosowanie kolorów i wyraźne zaznaczenie wnętrza kwartału od 
strony ulicy, a także doskonałą grę światła na balkonach. Sporo punktów 
przyznano za podkreślenie ciepłych wnętrz mieszkań w stosunku do 
bieli ścian elewacji. Uwadze jury nie umknęła także doskonale dobrana 
stolarka okienna. Za wykonanie inwestycji dla Convector Development 
Sp. z o.o. odpowiedzialne było P.B.H.T. Edmund Leś.
W tej kategorii jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia, 
które podobnie jak nagroda główna powędrowały do Krakowa. 
Obiekt Lipska 4-6-8 należący do Grupy Bryksy odznaczono za 
konsekwencję architektoniczną stosującą biel z cofniętymi grafito-
wymi loggiami oraz za doskonały odbiór całej bryły budynku dzięki 
zastosowanym podziałom. Podkreślono też dobre wkomponowanie 
budynku w otoczenie. Z kolei osiedle #dobrego w dzielnicy Prądnik 
Czerwony, którego inwestorem jest Budimex Nieruchomości Sp. 
z o.o. doceniono za konsekwentną zmianę struktury w różnych 
płaszczyznach elewacji i jej umiejętne połączenie z tynkiem gładkim, 
co przyniosło efekt w postaci wysokiej elegancji. W obu przypadkach 
projekt to dzieło architektów z UCEES Sp. z o.o. Sp.k., którego 
urzeczywistnieniem zajęła się firma Budimex S.A.
Konsekwentne stosowanie skosów, modelowe użycie kreatywnej 

struktury tynku Baumit CreativTop to atrybuty, które zaprocentowały 
wyróżnieniem w kategorii budynek niemieszkalny dla krakowskiego 
biurowca-jachtu Bronowicka B.O.A.T. Zaprojektowało go biuro APA 
Zalewski Bubak sp. z o.o. sp. k., a prace budowlane zrealizowała 
firma Krakbau S.A.

Koniec jest początkiem

Dwunasta odsłona Fasady Roku za nami! Myli się jednak ten, kto 
sądzi, że to już koniec emocji. Przypomnijmy, że krajowa rywalizacja 
to zaledwie prolog do zmagań na poziomie międzynarodowym, 
z jeszcze większą pulą nagród. Zwycięstwo na tym etapie oznacza 
automatyczną kwalifikację do międzynarodowej odsłony konkursu 
Baumit Life Challenge 2020. Tym samym osiedle Czyżewskiego 

1 będzie walczyć z ramienia Polski o kolejny prestiżowy tytuł – 
Europejskiej Fasady Roku!
Patronat Honorowy nad Fasadą Roku 2018 objęły Stowarzyszenie 
Architektów Polskich (SARP) oraz Fundacja Twórców Architek-
tury (FTA). Patronat medialny nad tegoroczną edycją sprawują tak 
prestiżowe redakcje jak: „Architektura-Murator”, „Ekspert Budow-
lany”, „Izolacje”, „Murator”, „Renowacje i Zabytki”, a także portale 
internetowe: architektura.muratorplus.pl, bryla.pl, infoarchitekta.
pl, sztuka-architektury.pl czy muratorplus.pl.

Więcej informacji o konkursie na stronie:  
www.fasadaroku.pl a także na: www.baumit.com   

www.facebook.com/BaumitPolska

GRAMY DLA ZWIERZAKÓW
2 lutego 2019 roku o godz. 17.00 zapraszamy 
do moksirowskiego klubu Stara Kotłownia 
(ul. Broniewskiego 4 w Chrzanowie) na kon-
cert charytatywny dla schroniska dla zwierząt 
w Oświęcimiu Gramy dla zwierzaków. Zagrają: 
SPI, Inkwizycja, Non Serviam i Psychodela. 
Wstęp bezpłatny. 
Gramy dla zwierzaków ze 
schroniska w Oświęcimiu. 
Zima to najgorszy czas dla 
tego miejsca. W schronisku 
brakuje pieniędzy dosłownie 
na wszystko. Organizując 
ten koncert chcemy cho-
ciaż w niewielkim stopniu 
im pomóc. Zwierzęta same 
o siebie nie zadbają, tylko 
my ludzie możemy zrobić 
coś, co pomoże im przetrwać 
ten trudny czas. Każdy może 
pomóc - wystarczy przyjść 
i wrzucić dowolną kwotę 
wolontariuszom do puszek. 
W czasie koncertu będzie 
również licytacja gadżetów 
przekazanych przez zespoły 
i ludzi którym nie jest obojęt-
ny los zwierzaków ze schro-
niska. Zapraszamy bardzo 

serdecznie do włączenia się 
w akcję pomocy zwierzętom 
ze schroniska w Oświęcimiu, 
a przy okazji do posłuchania 
kapel, które dla nich zagrają. 
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JAK SIĘ UBRAĆ NA WIGILIĘ? KILKA ZASAD I INSPIRACJI
Wiele z nas ma przed świętami Bożego Narodzenia pełne ręce roboty. Przygotowania do nich to nie 
bułka z masłem – zakupy, potrawy, prezenty, dekorowanie mieszkania… kto ma jeszcze wtedy gło-
wę do myślenia o kreacji na wigilijną wieczerzę? A jednak to równie istotny element celebracji tego 
radosnego, a zarazem uroczystego wydarzenia. Jeśli nie wiesz, co na siebie włożyć w tym roku, krótki 
poradnik i kilka propozycji na pewno ułatwi ci ten wybór.
 – Teoretycznie sprawa jest prosta – 
święta zazwyczaj spędzamy w domu 
(własnym lub któregoś z członków 
rodziny), więc sztywna etykieta nie 
obowiązuje. Mimo to warto trzy-
mać się pewnych zasad dotyczą-
cych ubioru, by nie tylko świetnie 
wyglądać, ale i tak się czuć – mówi 
stylistka KiK.
Poniżej przedstawiamy kilka pro-
pozycji, które są raczej inspiracjami 
– to od ciebie zależy, czy chcesz 
postawić na najmodniejszy trend, 
czy też klasyczną elegancję albo 
wystrzałową kreację. – Ważne, 
by wybrać coś niekrępującego 
ruchów i po prostu wygodnego. 
Wielkie spódnice ze sztywnej tafty 
czy przeguby ozdobione ciężki-
mi bransoletami nieszczególnie 
sprawdzą się w trakcie wigilijnej 
kolacji, którą polega głównie na 
spędzaniu czasu przy stole – zazna-
cza ekspertka.
Głębokie dekolty i długość mini, na 
pewno zrobią wrażenie podczas syl-
westrowej zabawy, ale na rodzinną 
kolację może warto sięgnąć po bar-
dziej klasyczne i stonowane fasony.

Dopasowana sukienka

– Nie oznacza to jednak, że dopaso-
wana sukienka podkreślająca figurę 
jest „zakazana” na Wigilię. Taka 
z długimi rękawami, kończąca się 
przed kolanem, na przykład w kolo-
rze klasycznej czerni, będzie idealna 
– radzi stylistka KiK. Chcąc zrobić 
wrażenie na gościach, postawmy na 
wyróżniające się detale – na przy-
kład szyfonowe rękawy i welurowy 
materiał, który wizualnie złagodzi 
zarys sylwetki.

Błyszczący top

A może chcemy w tym roku bez-
pieczną klasykę zastąpić czymś 
na topie? – Ubrania w srebrnym 
lub złotym kolorze są teraz bar-
dzo modne, ale też wymagające. 
Błysk przyciąga uwagę – niestety 
również do niedoskonałości, któ-
re być może chciałybyśmy ukryć. 
Dlatego decydując się na połyskli-
wy odcień, warto wybrać nieco 
luźniejszy fason. Bluzka z ręka-
wem trzy czwarte i drapowanym 
dekoltem w łódkę zestawiona ze 
spodniami z wysokim stanem 
(tu warto postawić na stonowany 
kolor – czerń, grafit, granat, któ-
ry fantastycznie załamuje światło 
niczym najpiękniejsza biżuteria) 
to nieskomplikowany, ale bardzo 
efektowny zestaw. Taki, który 
subtelnie podkreśli figurę, będzie 
przy tym wygodny i nie wymaga 
w zasadzie dodatkowej oprawy – 
dodaje stylistka KiK.

Stonowana elegancja  
w stylu brytyjskiej księżnej

Mimo że modne, srebro czy złoto nie 
każdej z nas musi przypaść do gustu. 
Zwłaszcza, kiedy najbardziej cenimy 
sobie stonowaną elegancję. W tym 
przypadku warto postawić na ciem-
ne, głębokie barwy – granat, zieleń 
czy bordo. – Ten ostatni doskonale 
podkreśli urodę szatynek i brunetek, 
natomiast blondynki mogą się czuć 
lepiej w odcieniu nocnego, zimowe-
go nieba. Wszystkie te kolory, jak 
również uniwersalna czerń, dosko-
nale prezentują się w towarzystwie 
złotych świątecznych ozdób, blasku 
świec i choinkowych lampek – wyja-
śnia stylistka KiK.

Co z butami?

Ani słowa o butach to nie przypa-
dek. Z racji tego, że wigilijna kolacja 
niemal zawsze odbywa się w domu, 
zdania na temat tego, czy w takiej 
sytuacji należy postawić na wizytowe 
obuwie czy też nie, są podzielone. 

Nie każda z nas ma ochotę wkładać 
na tę okazję szpilki czy czółenka 
na słupku, choć oczywiście nie ma 
w tym nic złego i będą wspaniale 
uzupełniać każdy elegancki outfit (to 
również szansa dla tych „bajecznych 
szpilek”, które okazały się zbyt nie-
stabilne na nierówne polskie chod-
niki – „po domu” mogą okazać się 
o wiele wygodniejsze). – Jeśli jednak 
liczy się dla nas przede wszystkim 
wygoda (albo nasz świeżo odno-
wiony parkiet, który mógłby ciężko 
znieść dreptanie po nim w obcasach), 
dobrym i komfortowym wyborem są 
baletki lub loafersy – skórzane lub 
zamszowe, na pewno nie ujmą nic 
z klasy naszemu strojowi – podsu-
mowuje stylistka KiK

www.kik-textilien.com

Chcesz sprzedać / wynająć  
swoją nieruchomość?  

Proponujemy darmową  
publikację na łamach „Gwarka”. 

Szczegóły: tel. 796-351-499

KONCERT TAJNEJ LISTY  
+ JAM SESSION 2

19 stycznia 2019 roku w klubie 
Stara Kotłownia w Chrzanowie 
odbędzie się koncert zespołu Taj-
na Lista. 
Start imprezy godz. 18:00. Bilety: 
5 zł (do kupienia w Informacji 
MOKSiR oraz w klubie w dniu 
wydarzenia). Po koncercie zapra-
szamy na Jam Session 2.

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

tel. 518-940-675

Realizacja zamówień: 

Stypy •  Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gra	s!
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 

SPRZEDAMY!!!
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska 1000 m² 120 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Wola Filipowska 1250 m²  150 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Tenczynek 550 m² 55 000 zł
• Tenczynek 500 m² 50 000 zł
• Tenczynek 1000 m² 100 000 zł
• Tenczynek 3000 m² 240 000 zł
• Tenczynek 1360 m² 125 000 zł
• Tenczynek 1793 m² 150 000 zł
• Tenczynek 2442 m² 195 000 zł
• Tenczynek 2700 m² 265 000 zł
• Paczółtowice 4000 m² 310 000 zł
• Paczółtowice 1000 m² 80 000 zł
• Paczółtowice 1100 m² 90 000 zł
• Paczółtowice 750 m² 50 000 zł
• Paczółtowice 1200 m² 100 000 zł
• Tenczynek 1100 m² 170 000 zł
• Tenczynek 2200 m² 340 000 zł
• Krzeszowice 1,08 ha 800 000 zł
• Krzeszowice         
   Os. Żbik 5500 m² 500 000 zł
• Nowa Góra 1400 m² 90 000 zł
• Żary 1502 m² 165 000 zł
• Sanka 2100 m² 240 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Krzeszowice 6,37 ha  1 719 900 zł
• Będkowice 3727 m²   550 000 zł

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

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

DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany 1200 m² 60 000 zł

DOMY MIESZKALNE
• Krzeszowice CENTRUM
Usługowo-mieszkalny 188m² P.U.      
F-RA VAT  320 000 zł 
• Zalas  DO GENER. REMONTU
70m² P.U.
Działka  18 arów  180 000 zł
• Dulowa DOM JEDNORODZINNY  
P.U. 154,4 m², działka 978 m², przy DK79    495 000 zł

KOMERCJA
• Krzeszowice okolice DK79 CENTRUM
PAWILON HANDL.-USŁ. BIUR.   
P.U. 35 m²                      100 000 zł
• Kamienica mieszk.-usług. w ścisłym centrum 
Krzeszowic. Powierzchnia całkowita 1218 m². 
SPRZEDAŻ 40% UDZIAŁU  1 400 000 zł
                                    za 40% udziału

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY W POZYSKIWANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

Symbol Hrabstwa Tęczyńskiego nabrał dawnego blasku
Kolejny etap prac zabezpieczających na Tenczynie dał widoczne efekty. Mimo że w okresie zimowym 
zamek jest zamknięty dla zwiedzających podziwiać możemy rezultaty konserwacji prowadzącej do 
niego bramy wjazdowej. Na szczególną uwagę zasługuje zrekonstruowany i zabezpieczony kartusz 
przedstawiający herb Tęczyńskich. 

Tak wyglądała główna brama wjazdowa na Tenczyn w marcu 2009 r. Walące 
się mury, tablice ostrzegające o niebezpieczeństwie i upiorne wrota rodem 
z placu budowy „zapraszały” zwiedzających. Barbakan oddawał znakomicie 
stan całego zabytku który zmierzał ku całkowitej fizycznej zagładzie.

Na szczególną uwagę zasługiwał pochodzący z końca XVI w . kartusz 
herbowy Tęczyńskich. Na wmurowanym w łuk barbakanu kamiennym 
ornamencie trudno już było dostrzec  topory, dwugłowe orły oraz lwa 
trzymającego w łapach topór. Mocno zatarty i zdewastowany herb był  
dowodem  odchodzącej w niepamięć wspaniałej historii hrabiowskiego 
rodu Tęczyńskich.

A to wygląd Tęczyńskiego barbakanu w grudniu 2018 r. Wyreperowane 
mury i zrekonstruowany krenelaż to efekty prac zabezpieczających budowlę 
przeprowadzonych  w kilku poprzednich latach. Rezultatem tegorocznych 
robót jest zabezpieczony dolny łuk bramny wraz z hrabiowskim herbrm 
Tęczyńskich któremu przywrócono dawny wygląd. Od niedawna wjazdu 
do zamku strzegą również nowe ażurowe wrota. 

Ozdobą barbakanu jest odnowiony kartusz herbowy który odzyskał swój 
pierwotny blask. Symbol Hrabstwa Tęczyńskiego możemy teraz podziwiać 
w pełnej okazałości tak jak życzyli by sobie dawni budowniczy zamku - 
Tęczyńscy. Topory bojowe wyrażały ich waleczność, dwugłowe orły świad-
czyły o nadanych przez Habsburgów tytułach hrabiowskich a lew oznaczał 
odwagę. Dzięki pieczołowitym pracom konserwatorskim symbolika ukryta 
w kamiennym ornamencie przemawia do nas zupełnie nowym, wyraźnym 
głosem pozwalając zachować pamięć o dumnych 
panach na Tenczynie.

 www.almarzenia.pl

To spełnianie małych - wielkich marzeń 
naszych podopiecznych i ich zdrowego rodzeństwa...

... po to, aby zobaczyć uśmiech i radość na ich twarzach.
Małgorzata Musiałowicz - Prezes Fundacji Alma Spei 

Hospicjum dla dzieci zapytana kiedyś o to, jakie są marzenia 
dzieci przebywających w Hospicjum z perspektywy wieloletniego 

doświadczenia, odpowiedziała: „Te codzienne - bardzo proste. 
Na przykład pograć w piłkę. Zjeść coś słodkiego. Najprostsze…”.

Biorąc sobie te słowa głęboko do serca i obserwując 
Podopiecznych i ich Rodzeństwo postanowiliśmy zrobić wszystko, 

aby tworzyć dla dzieci i ich rodzin przepiękne wspomnienia.

TAK POWSTAŁ PROJEKT ALMARZENIA.
Chcesz pomóc, dołącz do nas!

"Alma Spei" Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88 a, 31-234 Kraków

KRS 0000 237 645 • NIP 6772252176 • REGON 120074818
BGŻ BNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700

Organizacja Pożytku Publicznego

E-mail:
hospicjum@almaspei.pl
Telefon:
12 446 64 76

Drwale to wielopokoleniowa saga, 
która swój początek bierze pod ko-
niec XVII wieku, kiedy dwaj ubo-
dzy Francuzi, René Sel i Charles 
Duquet, przybywają do Kanady. 
Związani kontraktem z feudalnym 
zwierzchnikiem, przez trzy lata 
wycinają lasy w zamian za ziemię. 
Śledzimy losy potomków Sela i 
Duqueta na przestrzeni trzystu lat: 
pełne bestialstwa podróże przez 
Amerykę Północną do Europy, 
Chin i Nowej Zelandii; zemstę 
wrogów, wypadki, zarazy, najazdy 
Indian i ich kulturową zagładę. 
W pogoni za fortuną bezmyślnie 
czerpią z potencjalnie nieskończonych zasobów naturalnych, zosta-
wiając potomnym widmo bliskiej katastrofy ekologicznej.
„Annie Proulx opowiada się po dobrej stronie mocy. Potrzeba nam więcej 
takich pisarzy, niestrudzenie przypominających, że musimy zacząć lepiej 
traktować siebie nawzajem i naszą planetę”.

William T. Vollmann, „The New York Times”
Annie Proulx, zdobywczyni Nagrody Pulitzera oraz National 
Book Award, autorka Kronik portowych i Tajemnicy Brokeback 
Mountain, napisała opus magnum: zachwycająco dramatycz-
ną powieść o zagładzie środowiska.

Annie Proulx odwiedziła Puszczę Białowieską
Kilka misięcy temu, podczas swo-
jej wizyty w Polsce Annie Proulx 
nie tylko wzięła udział w Big Book 
Festivalu, na którym była jedną z 
gwiazd programu, ale też odwie-
dziła Puszczę Białowieską, co było 
jednym z jej marzeń. Wizyta w ści-
słym rezerwacie możliwa była dzięki 
uprzejmości dyrekcji Białowieskiego 
Parku Narodowego, która umożli-
wiła autorce wejście na jego teren i 
zapewniła przewodników, którzy 
oprowadzili ją po terenie rezerwatu. 
Pisarka spotkała się także z Ada-
mem Wajrakiem – dziennikarzem, 
pisarzem i aktywistą, głęboko zaan-
gażowanym w obronę Puszczy Białowieskiej przed wycinką.

Annie Proulx „DRWALE”

WARTO PRZECZYTAĆ
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„LITO ART KRK” – NOWA WYSTAWA  
W AKADEMII W BRONOWICACH

11 grudnia w Akademii w Bronowicach odbył się wernisaż wystawy „LITO 
ART KRK”. Miłośnicy sztuki mogli podziwiać prace pokazujące obecny nurt 
w litografii oraz przybliżające postawy twórcze najzdolniejszych studentów 
i kadry Pracowni Litografii ASP w Krakowie.   
Wśród wystawionych prac pojawi-
ły się dzieła przygotowane przez 
prof. Piotra Panasiewicza, adiunkta 
dr Krzysztofa Świętka oraz asyst. 
mgr Bartłomieja Chwilczyńskiego. 
Litografia to przełomowa technika, 
która zapoczątkowała druk płaski. 
Na początku XX wieku to ona wio-
dła prym m.in. w przemyśle rekla-
mowym. Za jej pomocą drukowano 
etykiety, plakaty oraz formularze. 
Dzięki tej technice rozwinął się rów-
nież ruch wydawniczy, a zwłaszcza 
ilustracja. Litografia cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród 
takich artystów jak np.: Teodor 
Axentowicz, Józef Czajkowski, Józef 
Mehoffer, Jan Stanisławski, Woj-
ciech Weiss, Stanisław Wyspiański 
czy Leon Wyczółkowski, zwany 
później ojcem litografii polskiej. 
- Wystawa którą Państwu prezen-
tujemy, ukazuje obecną kondycję 
Pracowni Litografii i artystyczne 
trendy w niej panujące. Przybliża 
postawy twórcze najzdolniejszych 
studentów oraz kadry pracowni. Jako 

obecny kierownik pracowni, przy-
jaciel i wieloletni współpracownik 
Profesora Romana Żygulskiego 
dedykuję mu tę wystawę – mówi 
Piotr Panasiewicz, kierownik Pra-
cowni Litografii Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie.
Wernisaż wystawy odbył się 11 
grudnia w Akademii w Bronowicach 

(Galeria Bronowice, ul. Stawowa 
61, 1 piętro). Wystawa „LITO ASP 
KRK” czynna będzie codziennie, 
od poniedziałku do piątku w godz. 
15.00 – 21.00, a w soboty i niedziele 
w godz. 9.00 – 21.00. Wstęp na wer-
nisaż i wystawę jest wolny.
Serdecznie zapraszamy!

Między 30 listopada 2018 a 1 lutego 2019  
w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym 
w Wygiełzowie można oglądać szopki krakowskie 
wykonane przez Tadeusza Gillerta, członka grupy 

plastycznej „Zdrój”.

Diagnostyka RTG 

USG

badania laboratoryjne

chirurgia miękka 

onkologia

dermatologia

Przychodnia weterynaryjna MELWET
ul. Zakręt  3, Kraków – Bielany

godz. otwarcia: pn. – pt. 1000 - 2000 sob. 900 – 1600

tel. 884 865 978
www.melwet.pl

Jak przygotować  
zwierzaka do Sylwestra?

Sylwester kojarzy się nam z szampańską zabawą  
i przepięknym pokazem sztucznym ogni. Niestety, 
to co cieszy ludzkie oko, bardzo stresuje naszych 
czworonożnych podopiecznych. Zarówno psy jak  
i koty mają o wiele bardziej czuły słuch niż ludzie. 
Jak przygotować siebie i swojego zwierzaka do Sylwestra?

•	 Udaj się do lekarza weterynarii po leki uspakajające. Nie 
zwlekaj! Niektóre wymagają wcześniejszego podawania 
przez minimum tydzień.

•	 Jeśli wiesz, że Twoje zwierzę się stresuje strzałami bądź 
z nim w ten dzień, lub zapewnij mu opiekę. Towarzystwo 
życzliwych osób zawsze poprawia nastrój.

•	 Pozwól swojemu zwierzęciu się schować. Jeśli pies 
uważa, że najbezpieczniej jest pod stołem, a kot schował 
się pod wannę, nie próbuj go stamtąd wyciągać. Dobrze, 
aby w chwili wystrzałów zwierze było w najbardziej wy-
ciszonym pomieszczeniu w domu.

•	 Jeśli słyszysz strzały, nie wychodź z psem na spacer, ani 
nie pozwól mu spacerować po ogrodzie. Część zwierząt w 
panicznym strachu ucieka i nie jest później w stanie wró-
cić do domu, albo co gorsze, ginie pod kołami samochodu.

Warto przed Sylwestrem zachipować zwierzę, później  
łatwiej je znaleźć.
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KĄCIK KULINARNY

To prosty pomysł. Można ją zro-
bić w każdej chwili, bo jabłka na 
całe szczęście dostępne są cały 
rok.oja nalewka robiła się w su-
mie około miesiąca, teraz już stoi 
zapakowana w piękne butelki i 
czeka na swój czas.

NALEWKA JABŁKOWA
• 20 jabłek (u mnie różnej  

wielkości i odmian)
• 1, 5 litra wódki
• 40 dkg cukru
• duży słoik

Jabłka myjemy, nie obieramy (!), 
wycinamy z nich gniazda nasienne 
i w kawałkach wkładamy do słoja, 
przesypując cukrem. Odstawiamy 
słój na okno na tydzień, raz na jakiś 
czas nim potrząsając.
Sok z jabłek spłynie na dno; po 
tygodniu dolewamy wódki, za-
mykamy, mieszamy potrząsając 
słojem i odstawiamy na 2 tygodnie. 
Zlewamy cały płyn – nalewkę – do 
butelek i gotowe.
Na koniec można nalewkę dopra-
wić np. goździkami, cynamonem, 

dorzucając do środka te przyprawy.
PS. Spróbowałam :) Jest pyszna i 
delikatna, w sam raz na świąteczne 
lub karnawałowe wieczory :)
Wesołych Świąt! Smacznego!

CIASTO NA KLUSKI (NA 6-8 OSÓB)
• 2 szklanki mąki
• trochę gorącej wody

Z mąki i wody zagnieć ciasto takie 
jak na pierogi trochę twardsze niż. 
Urywaj kawałki wielkości małe-
go orzecha włoskiego i w rękach 
„turlaj” małe wałeczki (na końcach 
cieniutkie, a środkiem grubsze). 
Rozkładaj je na wysypanej mąką 
stolnicy. Ugotuj w dużej ilości oso-
lonej wody – uważaj, aby klusek nie 
rozgotować. Odcedź na durszlaku, 
możesz je polać niewielką ilością 
roztopionego masła.
MAK
• 1 szklanka maku - sparzonego, 

trzykrotnie zmielonego
• 3-5 łyżek miodu
• bakalie w dużej ilości,  

np.: po pół szklanki: 
• rodzynek i posiekanych orze-

chów włoskich
• po pół paczki pokrojonych fig, 

daktyli, moreli
• 6-8 suszonych śliwek

Gorące lub przestudzone paluszki 
nałóż na talerz, posyp obficie ma-
kiem i ….. smacznego!!!

Na drugi lub trzeci dzień są równie 
doskonałe, ale mak należy trzymać 
w lodowce, aby nie sfermentował.

Tradycyjny przepis specjalnie dla 
naszych Czytelników przedsta-
wiła Anna Łuksik.

Nalewkę jabłkową dostałam kiedyś w prezencie. Jakie było wte-
dy moje zdziwienie - jabłkowa? Hmm... no ale w sumie, czemu 
nie? Ta nalewka była znakomita, a jako że w tym roku w naszym 
sadzie jabłek było multum, jak w całej Polsce, postanowiłam 
przerobić je na prezenty świąteczne dla najbliższych. Można ją 
również wykorzystać na karnawałowe wieczory :) 

NALEWKA JABŁKOWA

TENCZYŃSKIE WIGILIJNE PALUSZKI Z MAKIEM

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

TENCZYŃSKI  STRÓJ REGIONALNY, 
CZY MOŻE KRAKOWSKI?

Grudzień już zawitał, więc pora na podsumowania. Stowarzyszenie Nasz Ten-
czynek w bieżącym roku pracowało wytrwale i oprócz stałych imprez (II Bieg 
tenczyński – Zabiegaj o historię, VIII Rajd Toporczyków Tęczyńskich) udało się 
nam zrobić jeszcze coś: zorganizowaliśmy Juromanię, czyli I Święto Szlaku 
Orlich Gniazd na zamku Tęczyn, wydaliśmy książeczkę poświęconą 200-leciu 
tenczyńskiej szkoły, odtworzyliśmy tenczyński strój regionalny. 
Ten ostatni projekt dojrzewał przez 
kilka lat, aż nadarzyła się okazja. 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego ogłosił konkurs 
ofert pt: „Czas na wieś”  i … tenczyń-
ski strój regionalny nabrał kształtów 
i barw. Najpierw zebraliśmy zdjęcia 
prezentujące tenczynianki sprzed 
kilkudziesięciu lat (znalazły się 
nawet stuletnie fotografie). Ponad-
to dokładny opis stroju swojej babki 
zaprezentowała p. Elżbieta Kuźnik. 
Był bardzo szczegółowy, ponieważ 
wujenka pani Eli - a synowa bohater-
ki wspomnień - była krawcową i te 
stroje tenczyniankom szyła, a mała 
Elusia proces szycia, a następnie stro-
jenia się kobiet lubiła obserwować.
Odświętny (czytaj: „kościółkowy”) 
strój składał się z kilku warstw: spód-
nica spodnia z „trzech półek” - miała 
szerokość 270 cm (3 x 90cm), na to 
zakładano białą krochmaloną halkę, 
następnie spódnicę wierzchnią z 7 
„półek”, z walca o szerokości 630 cm 
- szytą w suto marszczone zakładki 
– z perkalu w drobne kwiatuszki (na 
ciepłe dni)  lub wełenki - w okresie 
zimowym.  (Nie zapomnijmy o dłu-
gich, płóciennych, wiązanych maj-
tach). Na wierzch zapaska z perkalu, 
z białego cieniutkiego haftowanego 
płócienka lub tiulu – jeśli kobietę 
na to było stać. Żadna kobieta bez 
fartucha się nie pokazywała. Do 
spódnicy zakładano bluzkę: gładką 
białą lub kolorową w kwiatuszki (na 
karczku, z okrągłym kołnierzykiem). 
Pod spodem kobieta zakładała 

„kostnik” – coś, jakby gorset - 
tylko wkładany na gołe ciało. 
Na szyję zawieszała od 3 do 5 
wiązek czerwonych prawdzi-
wych korali. Była to najcen-
niejsza część kobiecego stroju. 
Na ramiona zakładano dużą 
chustę cieńszą (w lecie), a grubą 
w kratę (w chłodne dni), albo 
gruby wełniany kaftan albo 
kożuszek. Na głowie chust-
ka także - żadna mężatka od 
dnia ślubu (a dokładniej od 
oczepin podczas wesela) poza 
domem nie mogła się pokazać 
z gołą głową. Nawet młodziut-
kie mężatki chustki musiały 
nosić. A pod spodem zaplecio-
ny i upięty w koczek warkocz, 
który nadawał twarzy wysmu-
kłości – zapytajcie etnografów. 
Na nogach noszono czarne skórzane 
trzewiki, ale najpierw nogę owijano 
płócienną onucą i dopiero wsuwano 
do buta (skarpet, czy też rajtek nie 
używano). Buty zakładano dopiero 
przed wejściem do kościoła, bo całą 
drogę ludzie szli „na bosaka”, buty 
niosąc na patyku. Często jedne buty 
służyły przez lata, a dzieciom butów 
się nie kupowało - jeśli miały, to 
zdzierały po dorosłych.
Damski strój był oznaką bogactwa. 
Nie każdą stać było na zakup takiej 
ilości materiału, co widoczne jest na 
zdjęciach. Niektóre kobiety na sta-
rych fotografiach mają tylko spodnią 
spódnicę i zapaskę. Ponadto strój 
nadawać miał kobiecie obfite kształ-

ty – znak, że nie głoduje w okresie 
„przednówka”, że ma siły do roboty 
i rodzenia dzieci. Teraz każda chce 
być jak najszczuplejsza, co w strojach 
także jest widoczne. 
W krajach skandynawskich, z oka-
zji bierzmowania, rodzice fundu-
ją swoim dzieciom stroje ludowe. 
Może warto byłoby taką modę na 
nasz grunt przeszczepić? Jesteśmy 
w Unii Europejskiej – wiele mamy 
wspólnego. Pokażmy więc to, co nas 
wyróżnia: tradycje, folklor – stroje 
ludowe, gwarę. Bo za kilka lat trzeba 
będzie ogromnego wysiłku, aby to 
nasze - odtworzyć.

 » Anna Łukasik

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI
Czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, choć często stresujący dla 
dorosłych, dla dzieci jest okresem radosnych przygotowań i oczekiwania. 
Dlatego też przedstawiam przepis na pyszne pierniczki, które można przy-
gotować razem z dziećmi, co zapewni fajną, wspólną zabawę w pieczenie 
i dekorowanie, a po wszystkim pierniczki świetnie się sprawdzą jako ozdoby 
na choinkę lub na stół wigilijny, czy też zawinięte w celofan i przewiązane 
wstążką jako drobny i miły upominek w  wigilijny wieczór.  
ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI 
• 300 g mąki pszennej
• 100 g mąki żytniej  

pełnoziarnistej
• 2 duże jajka
• 130 g cukru pudru
• 100 g masła, roztopionego  

i lekko przestudzonego
• 100 g łagodnego miodu  

np. akacjowego*
• 1 łyżka przyprawy  

do piernika
• 1 łyżka kakao
• 1 łyżeczka sody  

oczyszczonej

Wszystkie składniki wsypu-
jemy do naczynia, mieszamy 
i wyrobiamy do otrzymania 
gładkiego ciasta (można mik-
serem). Ciasto może być kle-
jące, ale nie dodawać mąki.
Ciasto rozwałkuj na grubość 
4 mm, podsypując je małą ilo-
ścią mąki - tylko tyle, by cia-
sto nie kleiło się do stolnicy.
Do wykrojenia pierniczków 
użyj dowolnych foremek. 
Układaj je na blaszce wyło-
żonej papierem do pieczenia 
w niewielkich odstępach. Piecz 
w temperaturze 180ºC przez 
około 8 - 10 minut.
Pierniczki po wystudzeniu 
dowolnie  udekoruj - lukier, 
czekolada, posypki.

Jeśli twoje pierniczki  mają 
zawisnąć na świątecznym 
drzewku to pamiętaj, aby na 
etapie wycinania pierniczków 

nie zapomnieć o wycięciu 
dziurki na nitkę do zawie-
szenia ozdoby.

 v AM
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HITY I NAGRODY 2018!!! 

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

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

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

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

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

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

W ciągu roku pisałam o nowościach i hitach katalogowych. Dzisiaj 
chciałam się pochwalić nagrodami, jakie Oriflame zdobyło:
• Najlepszy Produkt: maska rewitalizująca NovAge, woda 
   perfumowana Possess the secret, tusz Wonder Lash XXL,
• Kosmetyk Wszech Czasów Wizaż: Tender care, 
   Puder w perełkach GG, Matowy mus do ust, 
   tusz Wonder Lash XXL, podkład GG Liquid,
• Najlepszy Produkt 2018: zestaw NovAge Time Ristore, 
   perfumy TUBEROSE, tusz NO COMPROMISE,
• Laureat GLAMMIES 2018: perfumy TUBEROSE,
• TOP Avanti: podkład MasterCreation,
• Twój Styl: żel pod oczy NovAge Men,
• Statuetka Qultowy Koncept: Pianka do włosów HairX.

Kończąc rok 2018 chciałam podziękować za współpracę 
mojemu wspaniałemu Zespołowi, Konsultantom i Klientom i życzyć:

Świąt białych, pachnących choinką, spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku 

Zapraszamy na wygodne zakupy w sklepie internetowym:
http://beautystore.oriflame.pl/842930

• konflikty małżeńskie;
• problemy wychowawcze;
• trudności w relacjach 
   z bliskimi;
• psychoterapia indywidualna.

Magdalena Poprawa
32-060 Liszki 554
tel. 608 381 599

www.przystan-psychoterapia.pl

MOJE CIAŁO MNIE KOCHA
Być może jest tak, że ja czasami nie kocham swojego ciała – jego wyglądu, sta-
nu, sposobu, w jaki funkcjonuje. Zdarza się, że nie rozumiemy swojego orga-
nizmu, nie znamy go, mamy wrażenie, że wymyka się naszej kontroli. Chcieli-
byśmy zamknąć w jakieś ramy naszą cielesność – czasami poprzez ogromne 
ograniczenia, czasami pozwalając na wszystko bez żadnych granic.
W efekcie nie potrafimy słuchać, 
co do mnie mówi moje ciało. Nie 
jesteśmy nawet w stanie „wczuć 
się” w nie i odnaleźć jakieś waż-
ne sygnały – napięcie barków, 
ścisk szczęki, zgrzytanie zębami, 
kołotanie serca, ból w dole most-
ka, napięcie w głowie. To wszyst-
ko mogą być oznaki choroby, 
ale równie często jest to mowa 
naszego ciała, że z czymś sobie 
nie radzimy, że coś wypieramy, 
że z jakimiś trudnymi emocja-
mi walczymy. Ciało zaczyna 
krzyczeć! Chce mi pokazać, że 
mam z czymś problem, że dzieje 
się w moim życiu coś ważnego, 
że przeżywam coś istotnego. 
A my to bagatelizujemy, albo 

szukamy pomocy tam, gdzie jej 
nie znajdziemy. Nie, nie cho-
dzi o to, by nie sprawdzić, czy 
te sygnały nie są oznaką jakieś 
choroby somatycznej. Bardziej 
istotne jest, by po wykluczeniu 
takiej ewentualności, skorzystać 
z pomocy terapeuty.
Zgaś czasami światło. Zamknij 
oczy. Wyłącz dodatkowe dźwię-
ki. Oddychaj... Oddychaj... 
Oddychaj... I posłuchaj swojego 
ciała. Potraktuj je z powagą. Ono 
jest częścią Ciebie. To, co prze-
żywasz w swoim życiu, wpływa 
również na nie. „Co do mnie 
mówi moje ciało?” „Jakie sygnały 
wysyła?” „Gdyby mogło mówić, 

co by do mnie powiedziało?”
Zgaś światło. Włącz muzykę. 
Potańcz sam ze sobą. Zobacz, jak 
to jest. Wczuj się w rytm swojego 
ciała. Jak mi jest? Które miejsce 
w moim ciele jest bardziej skrę-
powane, a które jest rozluźnione? 
Czym łatwiej jest mi poruszać 
– górą czy dołem? 
Moje ciało mnie kocha. Pozwól 
sobie poczuć swoje ciało. Daj się 
przytulić. Dotknij kogoś. Poca-
łuj. Idź z kimś na tańce. Wyśpij 
się. Poleż dłużej w łóżku. A cza-
sami obejmij sam siebie, pokołysz 
w dobrym dla siebie rytmie. To 
naprawdę przynosi ulgę.

Magdalena Poprawa

STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

  12 36 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.stomatologia.ubf.pl
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TEJL- Together to Enjoy, Join to Learn
W dniach 21.10.2018 – 26.10.2018 nauczyciele Szkoły Podstawowej w Tenczynku uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym 
projektu językowo-muzycznego „TEJL- Together to Enjoy, Join to Learn”, w ramach międzynarodowego programu  Era-
smus+. Spotkanie odbyło się w Anamur, Turcji i wzięło w nim udział 16 nauczycieli ze szkół partnerskich. Ustalono na nim 
najważniejsze zasady projektowe oraz plan działań na kolejne miesiące. Ponadto, nauczyciele wzięli udział w szkoleniach 
z zakresu nowoczesnych metod nauczania.
Projekt rozpoczął się 01.09.2018 i będzie trwał 24 miesiące. 
Bierze w nim udział pięć szkół – z Włoch, Czech, Portugalii, 
Turcji i Polski. W każdej szkole partnerskiej powstał chór i zespół 
muzyczny złożony z uczniów, którzy pod okiem nauczycieli będą 
opracowywać utwory i piosenki w języku angielskim 
o różnej tematyce. Dwa razy w roku odbywać się będą wymiany 
uczniów do zagranicznych szkół, podczas których uczestnicy 
będą wspólnie prezentować przygotowane wcześniej utwory przed 
szerszą publicznością. Pomiędzy wyjazdami uczniowie będą 
korespondować z rówieśnikami z partnerskich szkół, a także 
realizować zadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,  
m.in. tworzyć będą prezentacje, filmy, logo projektu, kalendarz, 
czy śpiewnik.
Kolejne spotkanie projektowe zaplanowane jest na styczeń 2019 
roku w Polsce, podczas którego odbędą się trzy koncerty kolęd 
i piosenek o tematyce świątecznej. W ciągu tygodniowej wizy-
ty, uczestnicy projektu będą przygotowywać się do koncertów, 
integrować i komunikować się w języku angielskim, brać udział 
w zajęciach szkolnych, warsztatach oraz wycieczkach. Młodzież 
zostanie zakwaterowana u rodzin, gdzie będą mieli okazję poznać 
codzienne zwyczaje oraz kulturę naszego kraju. 
„Together to Enjoy, Join to Learn”, jest kolejnym projektem pro-
gramu Erasmus+, realizowanym przez Szkołę Podstawową w Ten-
czynku.  W 2017 roku zakończył się projekt o nazwie „Europe Web 
Walking”, który został wyróżniony przez Komisję Europejską jako 
Przykład Dobrej Praktyki (Good Practice Example). 

 » Joanna Żak, szkolny koordynator projektu „TEJL”

27. Finał WOŚP: POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE
27. Finał WOŚP odbędzie się w dniu 13 stycznia 2019, a jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dzie-
cięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy 
medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placów-
kach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu 
jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.
- Cały czas mam wrażenie, że dla polskich szpitali chcących rozwijać swoje 
możliwości Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest ostatnią deską 
ratunku – mówi Jerzy Owsiak, prezes zarządu WOŚP – System opieki 
zdrowotnej w Polsce boryka się coraz większymi i cały czas dalekimi od 
rozwiązania problemami. Brak środków na finansowanie leczenia, rosnące 
kolejki do podstawowych usług medycznych, palący brak wyspecjalizowanego 
personelu medycznego, któremu polski system nie jest w stanie zapewnić 
satysfakcjonujących warunków pracy – to bardzo poważne braki, powodujące 
coraz mniejsze poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. Przy takich 
problemach sprawa wyposażenia oddziałów często schodzi na dalszy plan. 
A kiedy damy się zbyt mocno wyprzedzić rozwojowi medycyny na świecie, 
nadrobienie braków może być trudne i bardzo kosztowne. Wielka Orkiestra 
nie jest w stanie naprawić systemu, ale jesteśmy w stanie pomóc w utrzymaniu 
wysokich standardów i możliwości w leczeniu. I to będziemy robić, do końca 
świata i jeden dzień dłużej – dodaje Jerzy Owsiak.
W realizacji celu 27. Finału WOŚP Fundacja skupi się przede wszystkim na 
zakładach diagnostyki specjalistycznej – zwłaszcza obrazowej, radiologicznej 
oraz laboratoryjnej. W zależności od wyników zbiórki Zarząd Fundacji może 
zdecydować także o realizacji próśb dotyczących pomocy w większych inwe-
stycjach, jak chociażby wsparcie w wyposażeniu centralnych sterylizatorni 
czy pracowni MRI. W głównej mierze zbiórka ma jednak umożliwić pod-
niesienie standardu wyposażenia. Do szpitali trafić mają tak zaawansowane 
urządzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy komputero-
we, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej klasy 
ultrasonografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym 
dla gastroenterologii.
- W ostatnich latach nasza Fundacja skupiała się na wspomaganiu znaj-
dujących się w trudnej sytuacji szpitali i oddziałów opieki podstawowej 
– mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycz-
nych Orkiestry – Mając za sobą rekordowe Finały, kupiliśmy wiele tysięcy 
urządzeń dla oddziałów pediatrycznych oraz podstawowych oddziałów 
neonatologicznych w całej Polsce. Cały czas zresztą realizujemy zakupy 
m.in. właśnie dla oddziałów noworodkowych. Przez ten czas jednak dosta-
waliśmy coraz większą ilość próśb o pomoc, często błagalnych, z oddziałów 
specjalistycznych. Braki dotyczą tych najnowocześniejszych, a zarazem 
najdroższych urządzeń, na których zakup nie zawsze stać jest samorząd, 
a środki pozyskane w ramach dotacji unijnych wykorzystywane są na „łatanie” 
bardziej istotnych potrzeb. Tymczasem na świecie obserwujemy znaczący 
postęp w medycynie, a zwłaszcza w diagnostyce. Na rynek trafiają coraz 
to nowsze, bardzo drogie urządzenia, które zarazem oferują kosmiczne 
możliwości diagnozy i szybkości w podejmowaniu leczenia. Kupując taki 
właśnie sprzęt mamy możliwość po raz kolejny podnieść poziom opieki 

nad chorymi dziećmi w Polsce. Dlatego Zarząd Fundacji zdecydował, że 
celem 27. Finału WOŚP będzie zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych – dodaje dyrektor Fundacji.
Ogłoszenie tematu Finału nastąpiło tuż po tym, jak Fundacja Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy podjęła próbę pobicia rekordu w jednoczesnym 
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą 
ilość osób. Wg wstępnych danych w przedsięwzięciu udział wzięło 105 902 
osób. Rekord ustanowiony przez Fundację w roku 2015 wynosi ponad 92 tys. 
osób. O tym, czy udało się go pobić, dowiemy się za kilka dni, kiedy Fundacja 
podsumuje raporty ze wszystkich miejsc w Polsce, gdzie próba się odbywała.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to akcja pozyskiwania środków 
na wsparcie polskiej medycyny. Jej najistotniejszym elementem jest jednodnio-
wa zbiórki publiczna, która odbywa się co roku w drugą niedzielę stycznia. 
Trwa wtedy także całodniowa transmisja telewizyjna relacjonująca przebieg 
akcji, która emitowana jest na antenie ogólnopolskiej stacji telewizyjnej. Od 
zeszłego roku głównym partnerem telewizyjnym Fundacji jest Grupa TVN.
Zeszłoroczny, 26. Finał WOŚP, zakończył się rekordowym wynikiem. 
Zebrano 126 373 804,34 złotych. Środki te są motorem do całorocznych 
zakupów sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Fundacja WOŚP wiosną 
przeprowadziła konkurs ofert na zakup wyposażenia medycznego dla geriatrii, 
a w listopadzie planowane są duże zakupy aparatury i sprzętu medycznego na 
wyposażenie oddziałów ogólnopediatrycznych w całej Polsce. Za zebranie 
pieniądze Fundacja prowadzi także ogólnopolskie programy medyczne, 
a także Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”, dzięki któremu 
we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce uczy się najmłodsze dzieci 
zasad udzielania pierwszej pomocy.
Wszystkie informacje o przygotowaniach i przebiegu 27. Finału WOŚP 
będzie można obserwować na stronie internetowej www.wosp.org.pl/final 
oraz oczywiście w mediach społecznościowych.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się naj-
większym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Pol-
sce. Założona została w 1993 roku i od tego czasu co roku, w drugą 
niedzielę stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy, która nazywa się 
Finałem WOŚP. Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje 
w darze szpitalom dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt 
medyczny. Dziś sprzęt zakupiony przez WOŚP jest podstawą nowo-
czesnego wyposażenia wszystkich szpitali, w których leczy się dzieci 
w Polsce. W ciągu poprzednich 26 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała 
i przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 951 mln PLN. 
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Podsumowanie sezonu 2018
Pierwszy sezon wyjazdów z 16 Kilo Błota - Sezon 2018 praktycznie za nami. Od 
kwietnia tego roku wielokrotnie wraz z uczestnikami wyśmienicie bawiliśmy się  
w terenie. Dziękujemy wszystkim, którzy postanowili nam zaufać. Sądząc po 
komentarzach, które słyszeliśmy i czytaliśmy nikt nie był rozczarowany.
Uprawiając turystykę offroadową w bardzo szeroko 
pojętych okolicach Olkusza, staramy się pokazać jak 
najwięcej ciekawych miejsc, tworząc trasy widokowe, 
odwiedzając również miejsca pamięci, ale tak aby każ-
dy pamiętał po co ma napęd 4x4, wysokie zawieszenie  
i opony stworzone do błota.
Możemy pochwalić się tym, że w całym sezonie nie 
było dwóch jednakowych przejazdów, każdy wyjazd 
jest inny, trasy modyfikujemy tak, aby uczestnicy, 
którzy jadą z nami ponownie, mieli możliwość zoba-
czyć coś nowego :-)
Sezon 2018 zamknęliśmy kameralną imprezą dla 
naszych dotychczasowych uczestników,  odwiedza-
jąc  najciekawsze fragmenty trasy północnej, topiąc 
wszystkie samochody w głębokim błocie i kałużach.  
Mimo mrozu atmosfera była gorąca, po kilku godzinach 
jazdy suszyliśmy się przy ognisku, gorące kiełbaski 
smakowały wyśmienicie. Jura pożegnała nas lekką 
zawieją śnieżną , mrozem, mnóstwem wspaniałych  
wspomnień i potężnym zastrzykiem pozytywnej energii.
Zdjęcia z wyjazdu jak i informacje o kolejnych wyjaz-
dach jak zawsze możecie zobaczyć na naszym pro-
filu www.facebook.com/16kiloblota/ oraz na stronie 
16kiloblota.pl
Do zobaczenia w terenie, już planujemy kolejną zimowa 
zabawę !

www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl



12 Informacje, Reklamy

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

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

U NAS
NAJTANIEJ !!

OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku
życzymy 

naszym Klientom 
dużo radości, spokoju 

i rodzinnego ciepła

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

tel. 530 001 734 

wywóz drewna z lasu

cięcie drewna pod wymiar

łupanie drewna

Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

Budynek stacji benzynowej Petro Plus
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tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

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

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 80 m kw. w Cholerzynie, na działce 10 a. Cena: 330 tys. PLN.
2. Dom 140 m kw. w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
3. Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 13 a. Cena: 450 tys. PLN.
4. Dom 160 m kw. w Morawicy działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN. 
5. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
6. Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 180 tys. PLN.
7. Dom 308 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
8. Dom 6 km od Tenczynka o pow. 140 m kw, działka 28 a. Cena: 440 tys. PLN.
9. Dom 130 m kw w Krzeszowicach, działka ok. 6 a. Cena: 150 tys. PLN.
10. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena 445 tys. PLN.
11. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
12. Dom 178 m kw w Gminie Krzeszowice, działka 3 a. Cena: 185 tys. PLN.
13. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 39 a. Cena 1.390 tys. PLN.
14. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na 

działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
15. Dom 240 m kw w Beskidzie Niskim, działka 20 a. Cena: 390 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
16. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Cena: 320 tys. PLN.
17. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
18. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Dla dewelopera lub prywatnie. Cena: 426 tys. PLN.
19. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
20. Działka budowlana 8 a w Czubrowicach. Cena: 65 tys. PLN.
21. Działka budowlana 10 a w Racławicach. Cena: 65 tys. PLN.
22. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
23. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
24. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
25. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
26. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
27. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
28. Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
29. Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
30. Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
31. Działka budowlana 10 a w Siedlcu z projektem domu. Cena: 89 tys. PLN.
32. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 160 tys. PLN.
33. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
34. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
35. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
36. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
37. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
38. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 210 tys. PLN.
39. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
40. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
41. Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość 

zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz 
dodatkowymi 3 a działki.

42. Działka 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
43. Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
44. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 75 tys. PLN.
45. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
46. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
47. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów.  Cena: 165 tys. PLN.
48. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
49. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 170 tys. PLN.
50. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Cena: 170 tys. PLN.
51. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
52. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
53. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
54. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
55. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN.
56. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
57. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
58. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
59. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
60. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
61. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
62. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
63. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
64. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
65. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
66. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
67. Działka budowlana o pow. 9 a w Jerzmanowicach. Cena: 79 tys. PLN.
68. Widokowa działka budowlana 10 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

Cena: 112 tys. PLN.
69. Widokowa działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

Cena: 159 tys. PLN.
70. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
71. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
72. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a.  

Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
73. Ogrodzona działka 4200 m kw. w Balicach, pod usługi, zakład produkcyjny. W pobliżu 

autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN
74. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
75. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm. 

Zabierzów. Cena: 165 tys. PLN.
76. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość 

dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.
77. Działka budowlano-usługowa M1U, o pow. 16 a w Radwanowicach. Na działce dom ok 

140 m kw do wyburzenia lub remontu. Cena: 200 tys. PLN. 
78. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.

79. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
80. Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
81. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
82. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
83. Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
84. Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
85. Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
86. Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
87. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  

(podana cena dotyczy działki 15 a).
88. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
89. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
90. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
91. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
92. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 385 tys. PLN. 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

DLA PRACOWNIKÓW
93. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
94. Hala ok. 1700 m kw w Krzeszowicach o przeznaczeniu handlowym, usługowym, 

magazynowym lub produkcyjnym. Prąd, siła, woda. Parking, dojazd TIR.  
Wysokość 4 m lub nawet 8 m. Brama 4 m lub 6 m wysokości. Plac manewrowy.  
Cena 17,5 tys. PLN / m-c.

95. Hala 400 m kw w Krzeszowicach o przeznaczeniu handlowym, usługowym, 
magazynowym lub produkcyjnym. Prąd, siła, woda. Parking, dojazd TIR. Wysokość 4 
m lub nawet 8 m. Brama 4 m lub 6 m wysokości. Cena: 5600 PLN / m-c.

96. Hala 80 m kw w Krzeszowicach o przeznaczeniu handlowym, usługowym, magazyno-
wym lub produkcyjnym. Prąd, siła, woda. Parking, dojazd TIR. Wysokość 4 m, brama 4 
m wysokości. Bez ocieplenia i ogrzewania. Cena: 1120 PLN / m-c.

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

Cena: 6 000 PLN / m-c.
101. Lokale usługowo-biurowe w Krzeszowicach. Cena: od 800 PLN netto/m-c.

działka 54 a w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Kształt 
zbliżony do prostokąta. Dojazd drogą asfaltową gminną. 
Media w drodze. Dedykowana pod działalność usługową, 
np.: kamieniarstwo, zakład mechaniki pojazdowej itp. 

Cena: 85 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Komfortowy dom 340 m kw plus garaż 54 m kw 
w Chrzanowie położony na pięknej 39 a działce.

Cena: 1.390 TYS. PLN.  

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka  

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

DO SPRZEDANIA  
wyodrębniona część domu  

- ok. 130 m kw w Krzeszowicach,  
na działce 6 a. 

Cena: 150 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA 
przepięknie położona działka,  

o powierzchni 83 a w Nowej Górze 
gm. Krzeszowice.  

Działka z przeznaczeniem dla 
dewelopera bądź prywatnie. 

Cena: 180 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 63 m kw w Rudnie, obok 

Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 180 tys. PLN. 

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

przy drodze gminnej . 
Cena: 880 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
niepowtarzalna posesja położona 
w pięknym miejscu, w Rudnie. Dom 

ponad 300 m kw, działka 
widokowa 30 a. 

Cena: 1.390 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
przepiękna, widokowa i ostatnia w ciągu 

budowlanym działka o pow. 8,5 a w 
Miękini gm. Krzeszowice. Dojazd drogą 

asfaltową gminną. 
Cena: 75 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
widokowa, bajecznie położona działka 

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

Cena: 120 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a w 

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

Cena: 89 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 11 a w Brzezince, 

w spokojnej lokalizacji. Media 
przy działce. Działka ogrodzona i 

zagospodarowana. 
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom w Morawicy o pow. 80 m kw 

wraz ze stodołą o pow. ok. 90 m kw 
na działce 36 a.

Cena: 350 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom ok. 80 m kw. w ładnej okolicy 
domów jednorodzinnych wraz ze 
stodołą ok. 130 m kw. na działce 

10 a w Cholerzynie gm. Liszki.  
Cena: 330 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
piękna działka 13 a, obok lasu,  

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

Cena: 270 tys. PLN. 

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

Nieporazie gm. Alwernia. 
Cena: 82 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
zadbany dom o pow. 240 m kw na 

działce 13 a w centrum Zabierzowa.
Cena: 450 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom w Krzeszowicach 380 m kw 
(trzy niezależne mieszkania) plus 

budynek użytkowy z dwoma 
mieszkaniami, działka 6,5 a. 
Nowa cena: 460 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
 ładna działka budowlana  

o pow. 9 a w Jerzmanowicach 
z WZ i pozwoleniem na budowę.

Cena: 79 tys. PLN.

Dom w stanie surowym 168 m kw,  
działka 14 a w przepięknym  

widokowym miejscu w Krzeszowicach

Nowa cena: 445 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH KLIENTÓW:
• domu do wynajęcia dla rodziny
• domów do sprzedaży

tel. 796 351 499        biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA  
Piękna, widokowa działka budow-

lana o pow. 10 a w Siedlcu, gm. 
Krzeszowice. Położona na osiedlu 
wyłącznie nowoczesnych domów.

Nowa cena: 160 tys. PLN.

działka budowlana w Miękini 8,5 a, z 
pięknymi widokami. 

Cena: 75 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA



14 Informacje, Reklamy

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM” PREMIERA

• 23.11 godz. 15.30, 18.00, 20.30 • 24.11 godz. 16.00, 18.30, 21.00 •  
• 25.11 - 29.11 godz. 15.30, 18.00, 20.30 • 30.11 kino nieczynne  • 

• 1.12 - 6.12 godz. 18.00, 20.30 • 7.12 - 13.12 godz. 20.30 •
 czas: 130 min.; prod. Polska – 12 lat; gat.: komedia romantyczna; reż.: Michał Kwieciński

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

„DZIADEK DO ORZECHÓW I CZTERY KRÓŁESTWA” 2D, 3D dubbing
• 1.12 - 2.12 godz. 13.30 - 2D, 15.45 - 2D • 3.12 - 6.12 godz. 15.45 - 2D  •

• 7.12 – 8.12 godz. 16.00 - 3D, 18.15 - 2D • 9.12 godz. 18.15 • 
• 10.12 - 11.12 godz. 16.00 - 3D, 18.15 - 2D •  

•12.12 godz. 18.30 - 2D • 13.12 godz. 16.00 – 3D, 18.15 – 2D •
czas: 100 min.; prod. USA – b/o; gat.: familijny/fantasy; reż.: LasseHallstrom

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

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

„FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA: ZBRODNIE GRINDELWALDA” 2D, 3D dubbing
• 14.12 - 15.12 godz. 14.15 - 3D dubbing, 16.45 - 2D dubbing •  

• 16.12 godz. 16.00 - 2D dubbing • 17.12 godz. 14.15 - 3D dubbing, 16.45 - 2D dubbing •
• 18.12 - 20.12 godz. 16.30 - 2D dubbing •

 czas: 135 min.;prod. USA/W.B. – 12 lat;gat.: fantasy;reż.: David Yates
Cena biletu: 2D Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu: 3DPiątek – Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.

Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„BOHEMIAN RHAPSODY”
• 14.12 – 20.12.2018 r. seanse o godz. 19.30 •

czas: 130 min.; prod. USA/W.B. – 12 lat;gat.: muzyczny/biograficzny; reż.: Bryan Singer
obsada: Rami Malek, Lucy Boynton, Ben Hardy

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

21.12 – 27.12.2018 – kino nieczynne.

31.12.2018  SYLWESTROWA NOC FILMOWA Początek 19.45

„CHŁOPIEC Z BURZY” 2D napisy 
prod. Australia; czas:  105 min.; gat.: familijny; reż.: ShawnSeet

„GREEN BOOK” 2D napisy 
prod. USA; czas: 130 min.; gat.: komediodramat; reż.: Peter Farrelly

„SERCE NIE SŁUGA”  
prod. Polska; czas: 90 min.; gat.: komedia romantyczna; reż.: Filip Zylber

cena biletów: przedsprzedaż do 27.12 – 65 zł; od 28.12 – 70 zł.

ZABIERZÓW

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„MIŚKÓW 2-ÓCH W NOWYM JORKU” (dubb pl) 

• 21.12, 22.12, 23.12, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01  - 15:00 •  
czas trwania: 90 min, animowany, USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„KLER”  
• 08.01, 10.01  - 17:00 • 09.01 - 19:30 •  

czas trwania: 135 min, dramat, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„GRINCH” (dubb.pl) 
• 19.12, 20.12  - 16:00 • 

czas trwania: 90 min, anim./kom., USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„BOHEMIAN RHAPSODY” (napisy pl) 
• 19.12  - 20:30 • 20.12  - 18:00 • 

czas trwania: 135 min., dramat/muzyczny, USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„NARODZINY GWIAZDY”  
• 21.12, 22.12, 23.12, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01  - 19:45 • 

czas trwania: 135 min, dramat/muzyczny, USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA: ZBRODNIE GRINDELWALDA” (dubbing pl) 
• 21.12, 22.12, 23.12, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01  - 17:00 • 

czas trwania: 130 min, fantasy/familijny, USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„RALPH DEMOLKA W INTERNECIE” (dubb pl) 
• 11.01 - 3D16:00, 2D18:15 • 12.01 - 2D15:00, 3D17:15 •  

• 13.01 - 2D15:00, 2D17:15 • 15.01 - 3D16:00, 2D18:15 • 16.01 - 2D16:00, 3D18:15 • 
czas trwania: 112 min, animowany, USA;  

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

„UNDERDOG”  
• 11.01, 15.01, 16.01  - 20:30 • 12.01, 13.01 - 19:30 • 

czas trwania: bd, dramat, Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

FERIE W KINIE: „UPROWADZONA KSIĘŻNICZKA” (dubb.pl) 
• 15.01  - 10:00 • 16.01  - 12:00 • 

czas trwania: 90 min, anim./kom., USA; Cena biletów - 7 zł 

FERIE W KINIE: „MŁODZI TYTANI. AKCJA!FILM” (dubb.pl) 
• 15.01  - 12:00 • 16.01  - 10:00 • 

czas trwania: 90 min, anim./kom., USA; Cena biletów - 7 zł

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy! 
http://kino.tck.trzebinia.pl/

VII ORSZAK TRZECH KRÓLI W ZABIERZOWIE
Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie serdecznie zaprasza 
mieszkańców Zabierzowa i całej Gminy do udziału w VII Orsza-
ku Trzech Króli, który wyruszy spod Kościoła Parafialnego w 
Zabierzowie w dniu 6 stycznia 2019r. o godz. 13-tej. Hasłem 
przewodnim tego Orszaku jest „Odnowić Oblicze Ziemi”.
W dniu 2.VI.1979 r. Jan Paweł II wypowiedział pamiętne słowa 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”. 
Dlatego dziś po 40 latach od tamtej chwili chcemy przypo-
mnieć słowa Wielkiego Polaka  Świętego Jana Pawła i chcemy 
się ponownie nad nimi zastanowić. A więc bierzmy udział w 
Orszaku, aby dać świadectwo wiary. Zwracamy się również z prośbą o to, aby dzieci były przebrane 
w stroje bożonarodzeniowe oraz w różnego rodzaju zwierzątka, które będą towarzyszyć (wzorem lat 
ubiegłych) św. Franciszkowi podążającemu w Orszaku. Wszystkie przebrane dzieci będą obdarowane 
słodyczami. Serdecznie zapraszamy!  www.zabierzow.org.pl

ZABIERZOWSKA GWIAZDKA – SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE NA RYNKU W ZABIERZOWIE
Zapraszamy mieszkańców całej gminy w dniach 20-21 grudnia 2018 na Rynek 
w Zabierzowie, gdzie będzie można zakupić ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, 
słodkie wypieki, regionalne wędliny oraz rękodzieło artystyczne.
Szczególnie zapraszamy w czwartek 20 grudnia na wspólne kolędowanie przy 
choince. Dla najmłodszych o godz. 16.00 odbędzie się widowisko na lodzie pt. 
„Kraina Lodu” oraz liczne animacje i zabawy. Program sceniczny wypełni wspólne 
kolędowanie w towarzystwie Gminnej Orkiestry Dętej.
Spotkanie przy choince będzie okazją do wspólnego śpiewania znanych i 
lubianych kolęd i pastorałek oraz złożenia życzeń świątecznych. W bożonaro-
dzeniowy nastrój przeniosą wszystkich także Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
Kluby Seniora, które przygotują tradycyjne potrawy z wigilijnych stołów. Ponadto 
zostaną rozstrzygnięte konkursy (ok. godz. 17.00) na „Potrawę wigilijną” oraz 
„Ozdobę choinkową”, a wszystko dopełni koncert piosenek świątecznych w wykonaniu zespołu CONTRA.
Stoiska świąteczne czynne będą w godzinach: czwartek 20 grudnia 12.00 – 19.00, piątek 21 grudnia 
10.00 – 18.00.  http://sckipgz.zabierzow.org.pl/
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, 
Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola 
Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, 
Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, 
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności 
publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, 
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń 
lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma 
są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być 
powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE ZWIERZAKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE
Zapraszamy na nową stronę internetową schroniska: www.schroniskopsiepole.pl

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

Tel: 793 993 779 (Smsów nie otrzymujemy)                                schroniskopsiepole.pl

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ ZWIERZAKOM DOMU, WSPOMÓŻ FINANSOWO ICH UTRZYMANIE.  
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH 78 86140001 0010 0147 5971 0001. KONTO PAYPAL CZLOWIEKDLAZWIERZAT@GMAIL.COM

W TYTULE MOŻNA WPISAĆ OPIEKA WIRTUALNA I PODAĆ IMIĘ WYBRANEGO ZWIERZAKA.

SARA I RYSIK
Kilka miesięcy temu świat im się zawalił. Odszedł jedyny człowiek, którego miały na świecie. Tak po prostu 
umarł... a z nim poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Rodzina...? Nie ma czasu zająć się psami, a w ogóle 
osierocone psy to problem straszny... Najpierw przyjechała do nas Sara. Rysik miał obiecane miejsce gdzie 
indziej. Sara tęskniła, nie jadła, nie załatwiała się. Siedziała, patrzyła i piszczała. Obiecane miejsce dla 
Rysika nie wypaliło i po kilku dniach dołączył do Sary. Chociaż okoliczności smutne, trudno było się nam 
napatrzyć jak nie mogą się sobą nacieszyć. Dosłownie wyły z radości. Takie szczęście w nieszczęściu... 
A nam pojawiła się niepokojąca myśl w głowach: Jak my im znajdziemy wspólny dom?! Rozdzielić ich już 
nie można... Mają za sobą 7-8 lat wspólnego życia. Teraz czekają na cud w naszym fundacyjnym przytulisku. 
Idą Święta, a cuda się przecież zdarzają... Tel. 783 553 197.

JESSI I JANKO
Czy wiecie, że są takie psiaki, które nigdy nie miały domu? Wyobraźcie sobie dwa niespełna roczne dzieciaki 
w schronisku. Tam trafiają do wspólnego boksu i zostają długie lata... w końcu trafiają do naszego przytuliska. 
Poznajemy je i jesteśmy w głębokim szoku. Jak to możliwe, że do tej pory są bezdomne?! Jessi i Janko to dwa 
niesamowite psy. Od razu dały się poznać jako niemalże psy idealne! Wpatrzone w człowieka jak w obrazek 
- każdy ruch, każdy gest nasycony jest nieskończoną miłością do niego. Cieszy ich dosłownie wszystko! Gdy 
tylko zobaczą „ludzia” zaczynają swój taniec miłości. Od machania ogonami naprawdę można się przeziębić 
:) Całuski, przytulanie i to spojrzenie... prosto w serce. Szczere, głębokie uczucie, którym darzą nas - ludzi. 
Dobre, pokorne, pozytywne, ufne. Takie są. Teraz mają już ok. 9 lat i marne szanse na dom. A tak niewiele 
im trzeba do szczęścia - pełnej miski, ciepłego posłania i kogoś, kto doceni ich miłość.  Tel. 783 553 197.

ATUT
Biorąc pod uwagę charakter terierów, nie można o nim napisać, że jest wesołym, żywiołowym i pełnym 
energii psem. Może to się kiedyś zmieni... Nie wiemy, jaką traumę musiał przejść i jakie skojarzenia ma ze 
smyczą, ale to rzecz, która wzbudza w nim ogromny lęk i panikę. Przypięcie smyczy go paraliżuje, przy-
kuwa do ziemi, nie pozwala na jakikolwiek ruch. Atut jest młodym psem (około 4 lata) i potrzeba tylko 
cierpliwości i zrozumienia ze strony nowego opiekuna, by ta smycz zmieniła się z narzędzia tortur w naj-
przyjemniej kojarzoną przez Atuta rzecz na świecie. Dobry, odpowiedzialny i kochający dom potrzebny 
mu jak najszybciej! Tel. 783 553 197.

BARRON  (BARY)
Barron to piękny, pręgowany owczarek, bardzo grzeczny, spokojny piesek w wieku około 3-4 lat. Jest w dobrej 
kondycji, waży około 30 kg. Barronek jest bardzo przyjaźnie nastawiony do świata, jest pogodny, wesoły. 
Uwielbia się przytulać, jest kochany. Bawi się zabawkami, jest bardzo uroczy. Czasem spogląda na człowieka ze 
wzrokiem małego szczeniaczka, prosząc o przytulenie i wtula głowę do głaskania. Chętnie wykłada się brzuchem 
do góry, zaczepia łapkami. Barron ma oryginalne, rzadko spotykane, pręgowane umaszczenie. Ciemny grzbiet, 
jaśniejsze łapki z brązowymi pręgami. Prosimy o dom dla Barronka - owczarka o oryginalnym kolorze, cudownym 
charakterze i wielkim psim serduchu. 

CZIN:
Niewielki, wesoły psiak o imieniu Czin. Nie jest specjalnie szczekliwy, choć gdy trzeba da znać o nieproszonych 
gościach. Pomimo złej przeszłości obecnie zakochał się w opiekunach i jest wspaniałym, oddanym ludziom, 
naszym podopiecznym. Czin gdy kogoś pokocha, to na zabój :) Jest pieskiem malutkim, na długich łapkach. Waży 
około 7-8 kg, ma około 2 lat.  Czin bez problemu dogaduje się z innymi pieskami, nie ma charakteru dominującego. 
W nowym domu szybko otworzy się na swojego nowego pana, zaufa, pokocha i będzie bardzo wiernym pieskiem.

SIENKA (I FERUSIA)
Sienka to przemiła, kochana, delikatna, kremowa sunia o łagodnym usposobieniu. Trafiła do nas wraz z drugą, 
równie miłą sunią - Ferrusią. Obie są bardzo ze sobą zżyte, jedna nie odstępuje drugiej na krok. Są siostrami 
lub jest to mama i córcia. Sienka i Ferrusia na pewno całe życie były razem. Są prawie nierozłączne. Sienka jest 
młodziutka, poniżej 1 roku. Obecnie waży około 11 kg, max waga to 12 kg. Suczka jest wpatrzona w człowieka. 
Potrafi chodzić na smyczy, słucha opiekunów. Ma urocze, dłuższe uszka i długie łapki oraz filigranową budowę 
ciała. Sienka będzie cudowną towarzyszką rodziny. Gdyby jej i Ferrusi udało się znaleźć wspólny dom, byłoby 
wspaniale. Bardzo prosimy o dom dla Sienki, a także Ferrusi. To przemiłe suczki o pieknym umaszczeniu i ujmu-
jącym, jeszcze trochę szczenięcym zachowaniu.

Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

MEBLE NA WYMIAR
• Kuchenne • Szafy i garderoby • 
• Łazienkowe • Biurowe • Pokojowe 
• Stoły • Krzesła • Ławy • Komody • RTV MEBLE

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

ZAGINĄŁ KOT BZIUTEK
Jest charakterystycznym kotem – dużym, czarnym, ale z jasnym podszerstkiem. 
To tzw. dachowiec, ale po kształcie jego głowy i pyszczku widać, że zmieszany 
jest z jakimś rasowym kotem, najprawdopodobniej „syjamem”.

Czekamy na niego od 26 września… Mieszka w Tenczynku, ale mógł pójść gdzieś 
dalej. Kiedy go przygarnęliśmy, miał kilka miesięcy, teraz ma ponad 12 lat… 
To członek naszej rodziny. Będziemy wdzięczni za jakiekolwiek informacje na 
jego temat. Tel. 696 595 118.

Prosimy też o odostępnianie posta na jego temat z FB Zaginione/Znalezione 
zwierzęta - KRAKÓW i okolice.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA 
ZWIĄZANE Z WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU!
Zimowa aura, duże ochłodzenie nara-
ża wielu ludzi tj. bezdomnych, niepo-
radnych życiowo, czy incydentalnie 
znajdujących się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu i zdrowiu na 
skutki niskich temperatur. Dlatego 
też, aby zapewnić skuteczną pomoc 
w trudnej sytuacji życiowej, stano-
wiącej zagrożenie dla życia ludzkiego, 
Policja podejmuje ścisłą współpracę 
z instytucjami oraz organizacjami 
pomocowymi. W wielu przypadkach 
udzielenie pomocy osobom zagro-
żonym wychłodzeniem i uratowanie 
im życia były możliwe dzięki szybko 
przekazanej informacji o sytuacji 
zagrożenia. Aby nie dochodziło do 
śmierci z powodu wychłodzenia orga-

nizmu apelujemy, by nie pozostawać 
obojętnym wobec osób znajdujących 
się w sytuacji zagrażającej ich życiu.
Musimy pamiętać, że na ryzyko 
wychłodzenia najczęściej narażone 
są osoby bezdomne, czy będące pod 
wpływem alkoholu. Ale mogą to 
także być osoby starsze i samotne, 
które mają trudność z radzeniem 
sobie w codziennych czynnościach, 
na przykład z poruszaniem się czy 
zadbaniem o zapewnienie odpowied-
niej temperatury w pomieszczeniach. 
Gdy widzimy człowieka, któremu 
grozi zamarznięcie, reagujmy – 
wystarczy jeden telefon: pod numer 
alarmowy 112 lub policyjny 997.
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Pożyczka Na PIĄTkĘ

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSo) dla oferty Pożyczka na Piątkę wynosi 9,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 24 700 zł, całkowita 
kwota do zapłaty: 35 316,68 zł, oprocentowanie zmienne: 5%, całkowity koszt kredytu: 10 616,68 zł (w tym prowizja: 4358,83 zł (15%), odsetki: 6257,85 zł), 96 równych, 
miesięcznych rat w wysokości 367,89 zł. kalkulacja została dokonana na 17.09.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności 
kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach i na www.aliorbank.pl.

SWOBODNIE 
STERUJ POŻYCZKĄ

RRSO 9,89%

zapraszamy:
zabierzów, �ul.�Leśna�2a, 12 282 50 70 

pn.–pt. 9.00–17.00
krzeszowice,  ul. K. Wyki 3, 12 258 98 13 

pn.–pt. 9.00–17.00

TY WYBIERASZ KWOTĘ
I OKRES SPŁATY. 
MY daJEMY
OPROCENTOWANIE 5%.


