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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

Firma z Brzezia k/Zabierzowa 
poszukuje: 

MONTAŻYSTÓW MODUŁÓW
KONTENEROWYCH

Kontakt: 795 588 223

• Umowa o pracę 
• dobre warunki zatrudnienia

• stylizacja, naprawa, sprzedaż 
• fotele dziecięce 

PRACOWNIA PLASTYCZNO-RENOWACYJNA

tel 577 612 746  •  www.kjart.pl

Meble vintage
dla dzieci

Wspaniałych, rodzinnych i pełnych szczęścia
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pełnego wyzwań i przygód Nowego Roku

życzy Kuzia Optyk
wraz z doktor Jolantą Hess 

• instalacje
  elektryczne
• instalacje
  odgromowe
• pomiary
• inteligentne domy

tel. 690 838 909 

KOMPLEKSOWE
USŁUGI ELEKTRYCZNE:

Liszki 552

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

Ż�c���� n����� �lien��� i ���ół���c�wnik��  

	���w�c� i �e��ł�c� Świą� ��że�� ������eni� 
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Nastrojowych, 

rodzinnych,

pełnych miłości

Świąt Bożego Narodzenia,

a w nadchodzącym 2020 roku 

spełnienia wszelkich marzeń

oraz szczęścia i radości każdego dnia

naszym Czytelnikom, Klientom 

i Współpracownikom

życzy Redakcja
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Święta wśród ludzi, nie wśród mebli
Stylowa lampa, wygodne krzesło, gustowny talerz. Dla pani 
Zofii to jedyni towarzysze śniadań, obiadów i kolacji co-
dziennie od czterech lat. Starsze osoby często mierzą się 
z samotnością, którą w Święta odczuwają szczególnie do-
tkliwie. W nowej kampanii „Święta wśród ludzi, nie wśród 
mebli”, IKEA wraz ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich 
oraz Federacją Polskich Banków Żywności, zwraca uwagę na problem samotności wśród 
seniorów. W akcję zaangażowali się też pracownicy IKEA Kraków, którzy przez Świętami 
przyniosą mieszkańcom lokalnych Domów Pomocy Społecznej słodkie podarunki.
W Polsce żyje ok. 280 tysięcy osamotnionych 
seniorów powyżej 80 roku życia – czyli prawie 
tylu, ilu jest mieszkańców Białegostoku. 
Niemal co piąta osoba po 65 roku życia czuje 
się samotna – zwłaszcza, gdy mieszka w poje-
dynkę. Co więcej, 1 na 10 badanych nigdy lub 
prawie nigdy nie jest odwiedzana w domu a 1 
z 20 osób nigdy z niego nie wychodzi  – towa-
rzyszami ich codzienności są meble.
Te dane to sygnał, że samotność to obecnie 
jeden z największych problemów, z którym 
codziennie mierzą się osoby starsze. Dlatego 
IKEA podjęła współpracę ze Stowarzy-
szeniem mali bracia Ubogich oraz z Federacją 
Polskich Banków Żywności, żeby wspólnie 
wspierać seniorów zarówno w Święta, jak 
i w ciągu całego roku. W ramach najnowszej 
kampanii powstała dedykowana platforma 
„swietawsrodludzi.onet.pl”, na której każdy 
może wesprzeć inicjatywę za pomocą inter-
netowych datków bezpośrednio na rzecz tych 
organizacji.  Ten mały gest może odmienić 
Święta wielu potrzebujących. 
Zebrane fundusze zostaną przekazane na 
rzecz organizacji - partnerów inicjatywy, 
którzy zajmują się wsparciem osamotnionych 
i potrzebujących. Wolontariusze Stowarzy-
szenia mali bracia Ubogich towarzyszą sa-
motnym starszym osobom na co dzień. 
Każdego roku przygotowują dla nich wigilijne 
kolacje. Z kolei Banki Żywności już po raz 23. 
zorganizowały świąteczną zbiórkę jedzenia, 
które trafi do potrzebujących. Na co dzień 

Banki w całej Polsce 
wspierają żywnością ra-
towaną ze sklepów osoby 
w trudnej sytuacji, w tym 
w dużej mierze ludzi 
starszych i samotnych, 
którzy każdego dnia 
stają przed wyborem 
czy kupić jedzenie, leki 
czy zapłacić rachunki. 
Wspierając działania tych 
organizacji, możemy 
pomóc tym, którzy tego 
najbardziej potrzebują 
i sprawić, by jak najwięcej 
seniorów spędziło Święta 
wśród ludzi. 
- Wierzymy, że w Święta ważniejsza od mebli 
i dekoracji jest obecność drugiej osoby. Pra-
gniemy, żeby dodatkowe nakrycie na wigi-
lijnym stole było czymś więcej, niż tylko sym-
bolem. Zaprosiliśmy do współpracy dwie wy-
jątkowe organizacje, ponieważ są ekspertami 
we wsparciu potrzebujących. Nasze wspólne 
działania mogą pomóc samotnym seniorom, 
nie tylko w te Święta, pozostawać w bliskości, 
wśród ludzi – mówi Katarzyna Broniarek, 
Dyrektorka ds. Komunikacji IKEA Retail 
w Polsce.
W kampanię zaangażowali się również influ-
encerzy, tacy jak: Ola Żuraw, Billie Sparrow, 
10 Minut Spokoju, Ekskluzywny Menel czy 
Szparagi, którzy wzięli udział w specjalnej 

sesji promującej akcję. Za pomocą swoich ka-
nałów zachęcają do pomocy osobom starszym 
i samotnym pokazując, że ten problem może 
dotyczyć każdego z nas. 
Samotność w święta odczuwa się najbar-
dziej dotkliwie. Zwróćmy uwagę, że wielu 
samotnych seniorów to osoby z naszego naj-
bliższego otoczenia. Warto rozejrzeć się po 
lokalnej społeczności, czy któryś z naszych są-
siadów nie spędza tego dnia w pojedynkę. Za-
interesowanie i obecność są najpiękniejszym 
prezentem, jaki możemy im podarować. 

Link do filmu:  
https://youtu.be/go7-BxFBCNM

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej 
stronie kampanii: swietawsrodludzi.onet.pl

Przytulanka – prezent uniwersalny
Miękkie, miłe w dotyku, z „mocą” odganiania smutków i potworów spod łóżka… 
Nie ma chyba dziecka, które by ich nie lubiło. Ale przytulanki to tak naprawdę uni-
wersalny prezent, którym można sprawić przyjemność także dorosłym – z różnych 
powodów i okazji!
Dla przyjaciółki, która cierpi z powodów 
„sercowych”, dla ukochanej osoby, która 
właśnie wyjeżdża w daleką podróż, na uro-
dziny dla koleżanki z pracy, bez okazji dla 
babci, dziadka – powody, dla których spre-
zentowanie komuś przytulanki jest dobrym 
pomysłem, można mnożyć w nieskoń-
czoność. Oczywistym jest jednak, że naj-
bardziej uwielbiają je dzieci, a zbliżający się 
6 grudnia i święta Bożego Narodzenia mo-
tywują do tego, by przyjrzeć się bliżej skle-
powym ofertom.
Przytulanki są nie tylko urocze i miłe 
w dotyku. Mogą mieć wręcz terapeutyczną 
moc. – Maluchowi, który boi się sam sypiać, 
może pomóc wielki miś, który będzie towa-
rzyszyć mu w łóżku. A może to ciemność 
jest problemem? Maskotki z możliwością 
włączenia kolorowego, subtelnego światła 
pomogą go rozwiązać, kiedy na przykład 
kilkulatka czeka odważna wyprawa nocą 
do toalety – tłumaczy ekspertka marki KiK 
i dodaje: wesoły miś w formie poduszki 
może się za to okazać najwierniejszym to-
warzyszem podróży autem, odwracającym 
uwagę od choroby lokomocyjnej. A mała ma-
skotka, której „pluszowa mama” została na 
czas przedszkola w domu, na pewno sprawi, 
że i naszemu uczniowi łatwiej będzie znieść 
rozłąkę i doda otuchy.
Nastolatkom urocze przytulanki też mogą 
sprawić radość, nawet jeśli będą marudzić, 
że „przecież nie są już dziećmi”. Emo-
cjonalna huśtawka nastrojów, pierwsze 
związki, kłótnie z przyjaciółmi i rozstania – 
to wszystko poważne sprawy, które prędzej 
czy później skończą się smutkiem i być może 
płaczem, a jeśli nastoletni bunt nie pozwoli 
na zwrócenie się z tym do mamy, przytu-

lanka – choć niepozorna – naprawdę może 
pomóc w trudnych chwilach.
Tych ostatnich nie brakuje niestety w życiu 
dzieci z Domów Dziecka, Samotnej Matki 
czy szpitali. Jeśli chcielibyśmy choć odrobinę 
je im osłodzić, przytulanka to idealny 
prezent. – W ramach zabawy w mikołajkowe 
losowanie osób do obdarowywania możemy 
się umówić z kolegami z pracy czy szkoły, że 
w tym roku obdarowujemy właśnie dzieci 

w trudnym położeniu. Maskotki nie są kosz-
towne, łatwo je przetransportować, a mogą 
się okazać dla maluchów realnym wsparciem 
– tym emocjonalnym – i wielką radością na 
święta – podpowiada ekspertka związana 
z marką KiK.

Czas uzupełnić zapasy 
maskotek w krakowskich 

karetkach!
Każdego roku Krakowskie 
Pogotowie Ratunkowego 
udziela pomocy ponad 5 
tys. dzieciom. Przejazd karetką to dla malucha 
traumatyczne przeżycie, dlatego w drodze do 
szpitala dostaje pluszaka. Ich zapasy są uzu-
pełniane dzięki zbiórce, organizowanej przez 
IKEA Kraków już od 7 lat. 
Przedstawiciele sklepu za-
chęcają do ponownego włą-
czenia się w akcję, która w tym 
roku potrwa do 28 grudnia 
i deklarują, że sami przekażą 
ponad tysiąc maskotek.
Pluszaki z IKEA w krakow-
skich karetkach jeżdżą już od 
2014 roku. Przez te lata w ręce 
maluchów trafiło blisko 18 tys. 
maskotek. Dzieci otrzymują 
je od załogi ambulansu jako 
wsparcie w stresującej sytuacji. 
Przytulanki towarzyszą ma-
luchom również w szpitalu, 
a po zakończeniu leczenia 
wracają z nimi do domów. 
Zapasy pluszaków trzeba więc 
stale uzupełniać.
- W ciągu tych kilku lat plu-
szaki stały się niezbędnym 
wyposażeniem naszych ka-
retek. Pomagają załodze na-
wiązać kontakt z małymi pa-
cjentami, rozładować stres 
i wykonać odpowiednie me-
dyczne czynności ratunkowe. 
Każdego roku wykorzystujemy 
kilka tysięcy przytulanek, bo 
przecież zabawka zawsze po-
zostaje z pacjentem przy prze-
kazywaniu go do szpitala - 
mówi Małgorzata Popławska, 
dyrektor Krakowskiego Pogo-
towia Ratunkowego.
Zbiórka pluszaków w IKEA 
Kraków potrwa do 28 grudnia 
2019 r. Zakupione w sklepie 
maskotk i można wrzucać 

do specjalnych pojemników 
znajdujących się przy wyj-
ściach. Wszystkie traf ią do 
Krakowskiego Pogotowia 
Ratunkowego, które częścią 
z nich podzieli się z Woje-
wódzką Stacją Pogotowia Ra-
tunkowego w Rzeszowie. Do 
zebranych maskotek IKEA 
Kraków dołoży kolejne 1 000 
sztuk.
Akcja jest częścią kampanii 
społecznej „Zabawa to po-
ważna sprawa”, w ramach 
której całkowity dochód ze 
sprzedaży maskotek, z zapro-
jektowanej przez dzieci ko-
lekcji SAGOSKATT, prze-
kazany zostanie na program 
grantowy dla lokalnych in-
stytucji. O wsparcie ubiegają 
się organizacje z całej Polski, 
które pomagają dzieciom 
i młodzieży zagrożonej wy-
kluczeniem społecznym. Te-
matem przewodnim tego-
rocznej edycji programu gran-
towego „Zabawa to poważna 
sprawa” są zmiany klimatu. 

NOWOCZESNE MIESZKANIE  
ok. 80 m kw w domu jednopiętrowym  
w zabudowie szeregowej, z własnym 
ogródkiem i dwoma miejscami parkingo-
wymi, położone w Brzeziu, w gm. Zabie-
rzów, wykończone wysokogatunkowymi 
materiałami.  

Cena: 445 TYS. PLN. 
Tel. 796 351 499

DOM DO GENERALNEGO REMONTU 
plus stodoła w dobrym stanie NA DZIAŁCE 
33 A W MORAWICY. 

Okazyjna cena: 150 TYS. PLN.
tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
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KONCERT KOLĘD  
„Zapalcie światła na Ziemi”
Dnia 29. grudnia 2019 roku o godz. 17.00 chór Cantate Anima - 
tradycyjnie, jak co roku – zaprasza na koncert kolęd w Kościele 
Św. Katarzyny w Tenczynku. W tym roku będzie to koncert 
szczególny, bowiem przypada na 30-lecie istnienia zespołu 
oraz przyświeca mu szczytny cel. 
Chór Cantate Anima z Ten-
czynka, bez wahania posta-
nowił włączyć się do akcji 
zbiórki funduszy na leczenie 
Kacperka Ryło z pobliskiego 
Zabierzowa. Chłopczyk nie-
dawno obchodził pierwsze 
urodziny. 
Cierpi na rdzeniowy zanik 
mięśni typu I (SMA) – chorobę 

dotąd nieuleczalną. Teraz jest 
szansa na uratowanie dziecka, 
ale terapia genowa w Stanach 
Zjednoczonych jest niezwykle 
kosztowna. Koszt leczenia to 
2,1 mln dolarów, czyli około 8 
mln zł. Liczy się też czas, gdyż 
dziecko można poddać terapii 
przed ukończeniem drugiego 
roku życia.

W ten wyjątkowy, świąteczny 
czas, ludzie szerzej otwierają 
swoje serca. Ufamy, że teraz też 
nie zawiodą… Serdecznie za-
praszamy do posłuchania kolęd 
i pastorałek oraz dorzucenia 
swojej cegiełki dla Kacperka.

 v Chór Cantate Anima  
z Tenczynka

Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

Budynek stacji benzynowej Petro Plus

Kalendarze 2020  
Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT

Koszt 60 zł / szt (cena zawiera koszty pakowania i wysyłki – prze-
syłka rejestrowana). Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony 
jest dla zwierząt. Dziękujemy, że wybraliście właśnie nas.

Aby zamówić, dokonaj darowizny z tytułem: Kalendarz  
na konto: PKO BP 54 1020 5226 0000 6602 0382 1873 

Fundacja Centaurus, ul. Wałbrzyska 6-8, 52-314 Wrocław
W razie dodatkowych pytań  
zachęcamy do kontaktu:  
518 569 487

www.centaurus.org.pl

Święta to ten czas, 
kiedy mamy czas dla siebie.
Możemy się na sobie skupić, 

możemy się na wzajem 
słuchać

i po prostu być ze sobą.

Credit Agricole życzy 
wszystkim swoim Klientom

wspaniałych chwil  
w rodzinnym gronie,

niezapomnianych rozmów
i magicznej, świątecznej 

atmosfery.

Bernadetta Gwóźdź
Ceredit Agricole

CA EXPRESS Krzeszowice

POMÓŻ KACPERKOWI!
Kacperkowi możesz także pomóc wpłacając pieniądze na: 

 konto Fundacji Serce dla maluszka, tytułem Kacper Ryło,  
numer: 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142 

lub poprzez portal internetowy www.siepomaga.pl/ratujemy-kacpra
Na stronie facebookowej Kacperka można dowiedzieć 
się o akcjach organizowanych dla Maluszka, a przede 
wszystkim co aktualnie słychać u niego i jego wspaniałej 
rodzinki. Na FB działa też grupa publiczna Licytacje dla 
Kacperka Ryło. Przyłącz się!
Każda złotówka, każda pomoc, każdy nowy pomysł na 
zebranie funduszy zwiększają szanse na to, że Kacperka 
uda się uratować. A UDAĆ SIĘ MUSI!!!

Moc świątecznych i noworocznych pozdrowień  
dla Kacperka, jego dzielnych rodziców i braciszka.

Redakcja
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Wiśniewski J.L. :  Koniec samotności
Do rąk stęsknionego czytelnika trafia kon-
tynuacja „Samotności w sieci”, powieści-fe-
nomenu, która niemal dwadzieścia lat temu 
sprzedała się w ponad milionowym nakładzie. 
Kuba i Nadia poznali się przypadkiem, na cał-
kowitym odludziu, w klasztorze, gdzie on za-
kładał sieć internetową, a ona rekonstruowała 
zabytkowe zabudowania. I tak zaczęła się ich 
miłość... 

Gadowski W.   :   Szlag trafił!
Los sprawia, że Andrzej Brenner 10 kwietnia 
2010 roku ląduje w Smoleńsku. Z bliska za-
gląda w oczy złu. Co się wtedy naprawdę wy-
darzyło? Czego do dziś boją się najważniejsi 
ludzie w państwie? Trzecia – po „Smaku wojny” 
i „Wieży komunistów” – część trylogii o Bren-
nerze, niezależnym awanturniku, który nieule-
czalnie choruje na…Polskę.

Czaczkowska E.K.   :   Mistyczki : historie 
kobiet wybranych

Ewa K. Czaczkowska opisuje zadziwiające hi-
storie czterech polskich mistyczek. 
Niezwykłych kobiet, które nie mieściły się 
w schematach , często szokowały swoje oto-
czenie. Spotykały się z niedowierzaniem, 
podejrzeniami i odrzuceniem. Czy wszystkie 
umiały rozeznać, co chce powiedzieć im Bóg, 
i być temu wierne?

Mróz R. :   Wyrok t.10
Po zdanym egzaminie adwokackim, świeżo 
upieczony mecenas Oryński ma zastąpić Chyłkę 
jako główna siła napędowa kancelarii Żelazny & 
McVay. Pierwsza sprawa, jaką poprowadzi, nie-
chybnie zaważy na całej jego przyszłości zawo-
dowej. Kordian nie ma jednak żadnego wyboru 
– zostaje zmuszony przez Piotra Langera, by 
podjąć się obrony pewnego chłopaka w Po-
znaniu. Co ich łączy? I dlaczego Langerowi tak 
zależy na jego obronie?

Piątkowska R.   :   Która to Malala?
To niezwykle poruszająca opowieść o młodziutkiej 
dziewczynie, która już jako dwunastolatka zdecy-
dowała się zaryzykować swoje życie w obronie 
pięknych, sprawiedliwych idei. Jej odwaga, cha-
ryzma, ogromna siła charakteru i nieustępliwość 
zainspirowały do działania rzesze ludzi na całym 
świecie. Historia Malali jest żywym dowodem na to, 
że warto walczyć oraz pomagać słabszym i szyka-
nowanym, nawet jeśli wiąże się to z wystąpieniem 
przeciwko znacznie silniejszemu wrogowi – 
opresyjnemu systemowi.

Abbott R.   :   Idealne kłamstwo
Scott był chłopakiem Anny. Kochała go, ale 
on zrujnował jej życie. Kiedy umarł, powinna 
poczuć wolność, jednak dzisiaj, czternaście 
lat później – Scott przez radio grozi, że ujawni 
jej mroczny sekret. Anna popełniła jeden błąd 
i teraz przyjdzie jej za niego słono zapłacić. 
Scott jest jedyną osobą, która zna prawdę, ale 
jakim cudem żyje?

Stanecka Z.   :   Basia i śmieci
Dlaczego na świecie jest tyle śmieci? Co 
można zrobić, żeby było ich mniej? Jak można 
ocalić wieloryba? Co zrobić, żeby nie używać 
plastikowych torebek i słomek? Te wszystkie 
pytania zadaje sobie i innym Basia. Zadaje je 
podczas spaceru i w czasie sprzątania pokoju. 
Wszędzie tam, gdzie są śmieci. A one są, nie-
stety, wszędzie...

Gąsiorowska D.   :   Niedokończona baśń
Julia nosi w sobie ogromny ból – straciła uko-
chanego mężczyznę i sama wychowuje pięcio-
letnią córeczkę. Życie jednak daje jej niezwykłą 
szansę. Kobieta zostaje asystentką Susanne 
Benoit, słynnej francuskiej pisarki, której twór-
czość przez lata podziwiała. Wkrótce wyruszą 
razem w podróż do magicznej Akwitanii. Tam 
okaże się, że Susanne również skrywa w sercu 
bolesną tajemnicę.

Młodzież w Filipowicach pamięta...
„Pamiętajmy, że miłość do Ojczyzny to nie slogan, to dar, który 

należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom”.
Listopadowe świętowanie w naszej Bibliotece w Filipowicach 
zaczęliśmy od odśpiewania dwóch hymnów:  Hymnu Polski 
i pięknie zaśpiewanego, przez uczennice 6 klasy Szkoły Pod-
stawowej w Filipowicach - Hymnu do Bałtyku. 
Ta część artystyczna wprowa-
dziła nas wszystkich w atmosferę 
wydarzeń poprzedzających 
datę 11 listopada 1918 roku. 
W skrócie zobrazowano początki 
państwa polskiego oraz sytuację 
polityczną kraju, jaka miała 
miejsce przed odzyskaniem przez 
nasz kraj niepodległości. 
Podczas tego wyjątkowego 
l istopadowego spotkania 
w Bibliotece, w przekonujący 
sposób wyśpiewaliśmy na-
stroje polskiego ludu: smutek, 
waleczność oraz wielką radość 
ze zwycięstwa. Pięknie żyć 
w wolnym kraju, cieszyć się 
każdym dniem ….

Jesteśmy dumni, że jesteśmy 
Polakami.
Organizatorzy wydarzenia: 
pracownik bibl iotek i mgr 

Ewa Lis wraz z młodzieżą 
z Filipowic

„Tenczynianki” dla Maćka - Jubileusz 40-lecia 
pracy zawodowej Macieja Liburskiego

Maciej Liburski to człowiek znany w Gminie Krzeszowice. Dyrektor dawnego 
Krzeszowickiego Ośrodka Kultury, obecnie redaktor gazety obchodzi jubileusz 
40-lecia pracy zawodowej. Mało kto wie, że jest on absolwentem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, magistrem pedagogiki. Od ponad 30 lat to Krzeszowicki Święty 
Mikołaj, który w niezwykłym teatralnym stroju po ojcu aktorze, częstuje dzieci 
i dorosłych cukierkami na Rynku w Krzeszowicach. 
Jego humor i dowcip znane 
są szeroko, stąd znakomicie 
sprawdza się w prowadzeniu 
imprez na terenie gminy 
i w samym Tenczynku. Roz-
gadany i otwarty na ludzi, taki 
człowiek-orkiestra i zna chyba 
wszystkich w naszej gminie. Ten 
facet ma prawdziwie złote serce 
i zawsze uśmiech na twarzy. 
I choć nie oszczędzał go wielo-
krotnie los, to optymizm dopisuje 
mu stale. Maćku, dziękujemy 
za te wyjątkowe lata i prosimy 
o jeszcze, bo Krzeszowice, także 
Tenczynek Cię potrzebują. 
Na ten piękny Jubileusz, dzię-
kując także za wieloletnią troskę 
i serce okazywane „Tenczy-
niankom” dedykujemy Ci wiersz.
Maćkowi Liburskiemu na Ju-
bileusz 40-lecia pracy zawo-
dowej z najlepszymi życze-
niami Koło Gospodyń Wiejskich 
„Tenczynianki”.

 v KGW „Tenczynianki 
Fot. M. Kubin

Legenda o 
Zwierzynieckiej Bramie

Niegdyś wokół tenczyńskich lasów wybudowano 
cztery bramy, które prowadziła w głąb tutejszej 
puszczy. Z czasem trzy z nich rozpadły się i pozostała 
tylko jedna. Legenda głosi, że raz w roku, 23 czerwca, 
w noc Świętego Jana o północy nieistniejące bramy 
pojawiają się i znikają dopiero o świcie. 
Właśnie w pewną świętojańską 
noc dwie przyjaciółki Madzia 
i Basia wyruszyły do Zwie-
rzynieckiego Lasu w poszu-
kiwaniu kwiatu paproci. Nic 
nie znalazły. Wracały zmę-
czone i zniechęcone. Usiadły 
na chwilę, żeby odpocząć. 
Nagle usłyszały dźwięk my-
śliwskiego rogu i ujadanie 
psów. Zdziwiły się, gdyż były 
to czasy, w których polowań 
już nie urządzano. Spojrzały 
zza pnia olbrzymiego dębu, 
pod którym siedziały. Zdu-
mione zobaczyły bramę po-
łyskującą dziwnym blaskiem. 
Z f i la rów bramy zaczęły 
schodzić zwierzęta i sfruwać 
ptaki, a z jej wrót wyjechało 

trzech konnych oraz wypadła 
sfora chartów. Dziewczynki 
nie mogły uwierzyć w to, co 
zobaczyły. Przestraszone za-
częły się cofać i nadepnęły na 
gałązki. W jednej chwili zjawy 
znieruchomiały. Widma ludzi 
i zwierząt zwróciły się w ich 
stronę. Wszystko rozwiało 
się, a las spowiła mgła. Przy-
jaciółki zostały same. Po po-
wrocie do domu o wszystkim 
opowiedziały rodzinie, lecz 
nikt im nie uwierzył.

 v Barbara Miler,  
Magdalena Stokłosa 

Szkoła Podstawowa  
w Tenczynku, kl. 3 b 

rok szkolny 2019/2020

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

„TENCZYNIANKI” DLA MAĆKA
40 latek pracy Ci mija

Wydaje nam się, że to tylko chwila.
Nie wiedzieć czemu płynie szybko czas  

Ale Ty zawsze byłeś wśród nas.

Zawsze życzliwy, z uśmiechem na twarzy
Choć nieraz trudami los Cię obdarzył.
Wspierałeś Koła Gospodyń w Gminie

Nie zostawiłeś nas ani na chwilę.

My „TENCZYNIANKI” dziś Ci dziękujemy
I jubileuszu gratulujemy

Chcemy by Przyjaźń nasza kwitła nadal
Nie liczmy latek bo to nie wypada.

Niech się spełniają Twoje marzenia
Pewnie ich wiele masz do spełnienia.

Bo dobro wraca zawsze do tego
Kto innym uczynił wiele dobrego.

Pamiętaj o nas , odwiedzaj stale
By nasza Przyjaźń kwitła wspaniale.

Wielkim szacunkiem Ciebie darzymy
I kolejnych jubileuszy z serca życzymy.



5Informacje, Reklamy

Święta jak z amerykańskiego filmu. W roli głównej: piżama
Prawdziwe przyjemności to nie tylko „wielkie” rzeczy, jak zdany egzamin czy podwyżka w pracy. Często to te małe – zjedzenie 
kawałka ulubionego ciasta, który czekał na nas w lodówce cały dzień, leniwe świąteczne śniadanie z rodziną lub wieczór gier z przy-
jaciółmi – dają najwięcej radości i pamiętamy je najlepiej. Co wspólnego z małymi przyjemnościami ma piżama? O tym poniżej.
Zima wcale nie jest więc taka zła. Większość czasu – poza pracą 
czy szkołą – można spędzić w domu. A to przecież idealne miejsce 
do przeżywania takich małych przyjemności, zwłaszcza, kiedy 
dodamy do tego niesamowicie ciepłą, pachnącą piernikiem i man-
darynkami świąteczną atmosferę. 
No właśnie. Na pewno kojarzycie amerykańskie filmy i animacje bo-
żonarodzeniowe, w których jej obrazowanie zostało opanowane do 
perfekcji. Wielka choinka, wieńce na drzwiach, śnieg za oknem, bu-
chający wesoło ogień w kominku i szczęśliwa rodzina w… piżamach 
w świąteczny wzór. W krajach anglosaskich nie ma wystawnej ko-
lacji z okazji Wigilii Bożego Narodzenia, za to tradycyjnie otwiera 
się prezenty o poranku 25 grudnia – stąd też owe piżamy. 
– O ile nikogo nie zachęcam do wywracania tradycji do góry 
nogami i „porzucania” Wigilii na rzecz zwyczajów zza oceanu, 
o tyle spędzanie czasu w domu w piżamie może znacząco poprawić 
nam nastrój zimą. Oczywiście nie chodzi o to, by nie wychodzić 

z łóżka i „wegetować” do wiosny, tylko wykorzystać tę jedyną 
w swoim rodzaju, radosną świąteczną atmosferę do maksimum 
i pozwolić sobie na trochę „luzu” – choćby w kwestii ubierania się 
– mówi stylistka marki KiK. 
Szczególnym wytchnieniem od codziennego wkładania co najmniej 
kilku warstw ubrań i ciężkich butów w jesienno-zimowym okresie 
są niesamowicie komfortowe kombinezony, które w sklepach funk-
cjonują też pod nazwami „onesie” i „kigurimi”. Modę na nie, a co 
za tym idzie naprawdę szeroki wybór w sklepach modeli zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych, zawdzięczamy wpływom z Azji i USA. 
– Ich największą zaletą jest wygoda, ale też urok. Zwłaszcza, jeśli 
skusimy się na wersję z kapturem ozdobionym uszkami. To, co 
kiedyś było zarezerwowane wyłącznie dla maluchów, dziś jest nie 
tylko trendem, ale wręcz normą w tzw. homewear, czyli modzie 
domowej. W końcu nastolatki i  dorośli też chcą, by było im ciepło, 
miło i przytulnie – podpowiada stylistka KiK.

Piżamy i szlafroki w świąteczne motywy lub takie, które wyraźnie 
się z nimi kojarzą, są „aktualne” przez bardzo ograniczony czas 
w roku. – Dlatego nie warto trzymać ich w szufladzie, ale korzystać 
ze swobody i komfortu, jaki daje noszenie tak niezobowiązującego 
stroju, kiedy tylko jesteśmy w domu – zachęca specjalistka KiK. 
Puchate onesie może z powodzeniem nam i naszym bliskim służyć 
za „domowy strój dzienny” przez cały grudzień. Wieczorny seans 
filmowy, sobota z planszówkami, wspólne pieczenie pierniczków 
i przystrajanie domu na święta (albo podjadanie poświątecznych 
resztek) – trudno o wygodniejsze ubranie dla takiej formy spędzania 
czasu. Takiej, która daje najwięcej radości i przynosi najpiękniejsze 
wspomnienia. Te małe przyjemności…

Promocyjne
ceny zestawów
świątecznych,

pięknie
zapakowanych

Święta za pasem! Mamy dla Was pomysły na prezenty. Sprawdź w naszym gabinecie:

Na Święta
Bożego Narodzenia 

oraz na nadchodzący Nowy Rok
dużo radości i dobroci od ludzi,

szczęścia rodzinnego
oraz niosącego pokój 

błogosławieństwa Bożego
życzy Instytut Urody Elf
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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 450 000 zł
• Krzeszowice         
   Os. Żbik 5500 m² 395 000 zł
• Krzeszowice  900 m2    90 000 zł
• Krzeszowice  1000 m2    90 000 zł
• Krzeszowice  1100 m2  100 000 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. 

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” na TOPIE!
Powoli rok 2019 dobiega końca. Nasz gminny zespół we wrześniu roz-
począł piąty rok swojej działalności i wciąż nie ustaje w działaniach, 
rozwija się w tempie błyskawicznym a tancerze i tancerki zespołu zarówno 
indywidualnie jak i zespołowo zdobywają najwyższe nagrody w dziedzinie 
tańca ludowego i narodowego.
Pary taneczne Zespołu Pieśni 
i Tańca "Ziemia Lisiecka"w listo-
padzie br. wystartowały w I Mi-
strzostwach Polskiw Tańcach Na-
rodowych pod patronatem Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego. W Hali 
Gminnego Ośrodka Sportui Re-
kreacji w Ujeździe rywalizowało 
ze sobą 146 par, z 22 ośrodków 
tanecznych, w 7 kategoriach 
wiekowych.
Wśród naszych Lisieckich par 
mamy Mistrzów Polski!!!
W kategorii 14-15 lat Juniorzy Starsi  
Mistrzami Polski zostali Piotr Soból 
i Angelika Lenart
W kategorii 12-13 lat Juniorzy 
Młodsi zdobyliśmy całe podium: 
• Mistrzami Polski zostali Paweł 

Tabor i Zofia Brzezińska
• I Wicemistrzami zajmując II 

miejsce zostali Marek Tworzyk 
i Emilia Fryc

• II Wicemistrzami zajmując III 
miejsce zostali Antoni Kapusta 
i Gabriela Dyjach

W kategorii 10-11 Dzieci Starsze 
w klasie A, II Wicemistrzami zaj-
mując III miejsce zostali Franciszek 
Brzeziński i Łucja Siejka.
W najlepszej finałowej szóstce zna-
leźli się również Michał Dymek 
i Dorota Kapusta oraz Michał 
Berbeć i Małgorzata Witalec. 
W półfinałach zatańczyli także 
w kategorii 8-9 lat Dzieci Młodsze 
klasy A - Adam Rachwalik i Natalia 
Soból, w kategorii 10-11 lat Dzieci 
Starsze w klasie A - Krzysztof 
Steczko i Magdalena Mitka oraz 
Wojciech Wąsik i Marcelina 
Dymek. Wszystkie pary zatań-
czyły pięknie i zaprezentowały na 
parkiecie wysoki poziom swoich 
umiejętności tanecznych.
Nasze pary turniejowe biorą udział 
w turniejach tańców polskich orga-
nizowanych przez dwie organizacje: 
Polskie Towarzystwo Taneczne oraz 

Komisję ds. Tańców Polskich PS 
CIOFF®.
W Ogólnopolskim Rankingu Ko-
misji ds. Tańców Polskich Polskiej 
Sekcji CIOFF® na dzień 26 li-
stopada 2019 r. kilka naszych par 
znalazła się w czołówce swoich ka-
tegorii wiekowych: w kategorii II 
C na I miejscu znajdują się Michał 
Dymek i Dorota Kapusta, w kate-
gorii II B na III miejscu znajduje się 
Franciszek Brzeziński i Łucja Siejka 
a na IV miejscu Marek Tworzyk 
i Emilia Fryc. Natomiast w kate-
gorii III B na I miejscu uplasowali 
się Michał Berbeć i Małgorzata 
Witalec.
To jednak nie koniec sukcesów. 
W listopadzie cały zespół reprezen-
tował gminę Liszki podczas XVIII 
Przeglądu Zespołów Tanecznych 
"Pasikonik 2019" w Mielcu. Pro-
fesjonalne JURY doceniło per-
fekcjonizm, kunszt, technikę ta-
neczną i wokalną naszych tancerzy 
i tancerek przyznając Zespołowi 
Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” 
I miejsce za program Zabawy, 
Tańce i Piosenki na Krakowskim 
Rynku, w którym mogliśmy za-
prezentować nasze regionalne „li-
sieckie” stroje. Nie była to jednak 
jedyna nagroda tego dnia. Okazało 
się, że jako jedyny zespół zostaliśmy 

docenieni także przez młodzieżowe 
JURY, które przyznało nam nagrodę 
specjalną.
Na sukcesy zespołu składa się wiele 
czynników. To wysiłek i ciężka, 
systematyczna praca na próbach 
zarówno dzieci, instruktorów pra-
cujących z nimi jak i ogromny 
wysiłek rodziców przywożących 
dzieci na zajęcia i występy. To wy-
siłek i wsparcie wielu osób zaanga-
żowanych w działalność zespołu: 
członków Stowarzyszenia Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka oraz 
wsparcie gminy Liszki sprawia, że 
dzieci mogą ćwiczyć, rozwijać swoje 
taneczne i wokalne talenty, wystę-
pować w pięknych regionalnych 
strojach. Duma rozpiera, ponieważ 
mamy w gminie Liszki zespół na 
wysokim poziomie tanecznym, po-
równywalnym z dziecięcymi i mło-
dzieżowymi zespołami ludowymi 
w Polsce, z ogromnym potencjałem 
rozwoju. Zespół, który robi nie-
zwykłą rzecz - kultywuje polskie 
tradycje ludowe, rozbudza w dzie-
ciach i młodzieży, ich rodzinach 
a także mieszkańcach naszej gminy 
miłość do polskiego folkloru. Nie-
zwykle jest to ważne i potrzebne, 
zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

 v Anna Kruczek 
www.liszki.pl
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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 przepięk-
nym pokazem sztucznym ogni. 
Niestety, to co cieszy ludzkie oko, 
bardzo stresuje naszych czworo-
nożnych 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 życz-
liwych osób zawsze poprawia nastrój.

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

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

Warto przed Sylwestrem zachipować zwierzę, później łatwiej 
je znaleźć.

28. Finał WOŚP już gra na Allegro!
Allegro oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zapraszają do udziału w charytatywnych aukcjach internetowych 28. Finału WOŚP. Dzięki trady-
cyjnemu zaangażowaniu Allegro w coroczną akcję Orkiestry, wystartowały już licytacje przedmiotów i wyjątkowych spotkań ze znanymi i lubianymi 
osobami, a także drobnych przedmiotów przekazanych na cel zbiórki przez internautów. Aukcje Allegro dla WOŚP można śledzić na stronie aukcje.
wosp.org.pl. Tylko w ubiegłym roku na aukcjach wystawiono 165 tysięcy ofert i zebrano ponad 12 milionów złotych.
Allegro dla WOŚP gra już 20 lat. Przez ten czas, internetowe licytacje 
stały się nieodłącznym elementem Finału. Z końcem każdego roku 
Allegro, na kilka tygodni, staje się największą w Polsce charytatywną 
galerią handlową, a na aukcjach można znaleźć naprawdę wszystko. 
Od drobnej biżuterii czy słoika domowych ogórków po drewniany dom 
z bali czy zabytkowe samochody dla kolekcjonerów. Każdy znajdzie 
coś dla siebie, każdy może też podarować coś od siebie.
Wszystkie oferty dostępne w aukcjach Allegro dla WOŚP można 
przeglądać na dedykowanej stronie: aukcje.wosp.org.pl, są też łatwo 
odróżnialne na Allegro, dzięki czerwonym oznaczeniom „28. Finał 
WOŚP”. Równocześnie ruszył serwis rzeczyodserca.pl, gdzie każdy 
może opowiedzieć na wideo historię swojej Rzeczy od Serca, poda-
rowanej na aukcje Allegro dla WOŚP. Nagrania te można wygodnie 
udostępnić w mediach społecznościowych, promując w ten sposób do-
datkowo swoją ofertę. Filmy w serwisie opublikowali już: Jurek Owsiak, 
Andrzej Grabowski, Red Lipstick Monster, Małgorzata Gersdorf, 
Szymon Majewski i inni.
- Licytacje są co roku kolorowe, ciekawe i pełne humoru. I nie prze-
stają zaskakiwać swoją pomysłowością! Ale to przede wszystkim 
realna i bardzo wymierna pomoc dla tysięcy małych pacjentów w pol-
skich szpitalach. Nasza współpraca z Allegro trwa już 20 lat i przez 
ten czas na konto Fundacji trafiło z aukcji ponad 64 miliony złotych! 
Nie wyobrażam sobie Finału WOŚP bez internetowych licytacji – 
mówi Jurek Owsiak.
Aukcje Allegro dla WOŚP mają swoich stałych darczyńców i fanów. 
Najdroższą w historii była oferta spędzenia wspólnego dnia w Brukseli 
z Donaldem Tuskiem. Zwycięzca zapłacił za taką możliwość ponad 
370 tysięcy złotych. Kolejne na liście TOP aukcji są Amerykański 
Chopper za 230 tys. zł i legendarny Rolls – Royce za 211 tys. zł. Kwoty 
zbierane na aukcjach Allegro dla WOŚP to jednak przede wszystkim 
suma dziesiątek tysięcy mniejszych transakcji. W ubiegłym roku na 
Allegro wystawiono 165 tysięcy licytacji. Rekordzista wśród sprze-
dawców wystawił na aukcje prawie 2 tysiące przedmiotów. Z kolei 
rekordzista wśród kupujących wygrał, w ciągu wszystkich lat swojego 
zaangażowania w aukcje dla WOŚP, ponad 500 licytacji!

- Allegro to idealne miejsce do wspierania WOŚP i warto pa-
miętać, że na licytację możemy przekazać nie tylko przedmiot, 
ale także swój talent czy czas. Nie brakuje bowiem ofert zwią-
zanych z lekcjami makijażu, gotowania, rękodzieła czy doskona-
lenia jazdy samochodem. Pamiętamy też te unikatowe, jak wygło-
szenie mowy ślubnej przez Szymona Majewskiego czy zmywanie 
naczyń przez Jurka Owsiaka. To fenomenalne, że nasza platforma 
jest dla Polaków naturalnym narzędziem do pomagania – mówi 
Krzysztof Śpiewek, CSR manager w Allegro. - W tym roku na 
naszych klientów czekają równie ciekawe aukcje. Już teraz można 
licytować wizytę na planie kultowego serialu “Świat według Kiep-
skich” od Andrzeja Grabowskiego, wyjątkową replikę auta z se-
rialu „Knight Rider” czy szkolenia z języków programowania od 
ekspertów z Allegro - dodaje.
Przez ostatnie 20 lat aukcje Allegro dla WOŚP zmieniały się wraz z roz-
wojem technologicznym Allegro. W tym roku Fundacja WOŚP jako 
pierwsza korzysta z najnowszych rozwiązań technologicznych i aukcje 
odbywają się bezpośrednio w allegro.pl, a nie tak jak wcześniej w osobnym 
serwisie charytatywni.allegro.pl Dzięki temu osoby wspierające WOŚP 
mogą korzystać ze wszystkich udogodnień dostępnych dla klientów Al-
legro - wygodnych płatności i dostaw, także darmowych w ramach Allegro 
Smart! Po zakończeniu Finału, mechanizm nowych aukcji charytatywnych 
zostanie udostępniony wszystkim organizacjom charytatywnym. Oczy-
wiście, tradycyjnie aukcje Allegro dla WOŚP będzie można także prze-
glądać na specjalnie uruchomionej stronie aukcje.wosp.org.pl.
Podczas tego Finału nie zabraknie również wyjątkowych przedmiotów 
i spotkań z aktorami, piosenkarzami, sportowcami, politykami czy 
gwiazdami polskiego Youtube’a. Te aukcje można znaleźć nie tylko na 
aukcje.wosp.org.pl, ale także na stronie rzeczyodserca.pl, gdzie do obej-
rzenia są także filmy ze szczegółami poszczególnych aukcji.
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się naj-
większym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce. 
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 szpi-
talom dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Dziś 

sprzęt zakupiony przez WOŚP jest podstawą nowoczesnego wyposa-
żenia wszystkich szpitali, w których leczy się dzieci w Polsce. W ciągu 
poprzednich 27 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie 
polskiej medycyny sumę ponad 1,1 miliarda PLN.
28. Finał WOŚP odbędzie się 12 stycznia 2020 roku, a jego celem będzie 
pozyskanie środków na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla rato-
wania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. 
W drugą niedzielę stycznia 120 tysięcy wolontariuszy będzie kwe-
stowało na rzecz WOŚP na ulicach nie tylko Polski, ale i kilkudzie-
sięciu miast na całym świecie. Odbędzie się wiele tysięcy koncertów, 
imprez, happeningów i organizowanych całkowicie oddolnie wydarzeń.
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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

KĄCIK KULINARNY

Kluski z makiem  
– wigilijny przepis
Zapraszam Was do poznania przepisu na jedno z moich ulubionych dań 
wigilijnych. Kluski z makiem – to tradycyjne danie wigilijne, ale u nas na stole 
nie gościły od zawsze... Zaczęły gościć od dnia, kiedy to złożeni chorobą wy-
mieniliśmy się przygotowanymi daniami z naszą przyjaciółką. I tak zakocha-
liśmy się w kluskach z makiem - łączą mój ukochany słodki mak z makowca 
z makaronem - też ukochanym. To jak można tego dania nie kochać :)
Kluski z makiem (dla 6 osób) 
• 40 dkg maku 
• 1 szklanka miodu 
• 1 l gorącej wody 
• 25 dkg orzechów 

włoskich 
• 0,5 kg  makaronu łazanki

Mak zalewamy gorącą wodą 
w misce, odstawiamy na około 
godzinę, aż spęcznieje. Mak 
przepuszczamy przez maszynkę 
z założonym sitkiem do mie-
lenia maku. Orzechy tniemy na 
mniejsze kawałeczki (ja użyłam 
do tego blendera), dodajemy do 
maku wraz z miodem, wszystko 
mieszamy i mak gotowy. 
Makaron gotujemy wg opisu 
z opakowania, odcedzamy 
i gorący mieszamy z makiem. 
Podajemy! 
P.S. Można dodać jeszcze kan-
dyzowanej skórki z pomarańczy 
czy suszonej żurawiny, ale ja 
lubię najbardziej mak w takiej 
podstawowej wersji. 
Wesołych, rodzinnych Świąt!

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

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

ZDROWIE I URODA

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.

ORIFLAME to szwedzka firma, która dba 
o nasze zdrowie i urodę. Proponuje 
najwyższej jakości kosmetyki bezpieczne, 
godne zaufania i skuteczne. Dba też 
o nasze zdrowie, polecając naturalne 
suplementy diety. Dołączając do naszego 
zespołu masz szansę zmienić swoje życie: 
zarabiać pieniądze, wyglądać świetnie, 
podróżować po świecie i wziąć udział 
w programie samochodowym.

Życzę wszystkim naszym 
Liderom, Konsultantom i Klientom: 

Zdrowych, wesołych Świąt spędzonych 
w rodzinnym gronie i sukcesów 

w nadchodzącym roku.

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

DIETETYK NATURHOUSE ZDRADZA  
JAK NIE PRZYTYĆ W ŚWIĘTA!

Grudzień to gorący miesiąc dla osób odchudza-
jących się. Z reguły mamy wtedy więcej pracy, 
a mniej czasu na przygotowywanie swoich po-
siłków we właściwy sposób. Często również słyszymy pytania czy w ogóle jest sens roz-
poczynania kuracji przed świętami. Odpowiedź jest prosta: oczywiście, że tak. 
Dietetyk przez okres poprzedzający 
święta pomoże się do nich przygo-
tować, podpowie jak prawidłowo 
jeść w czasie świąt i jak szybko 
wrócić do diety po.

Świąteczne pokusy
W trakcie świąt nie można zapo-
minać o regularnym piciu wody 
i spożywaniu 5 posiłków. Bardzo 
ważne jest wcześniejsze zaplano-
wanie posiłków, które mają gościć 
na naszym świątecznym stole. Jeżeli 
przygotowujemy je sami to sprawa 
jest prosta. Należy wtedy wybierać 
takie dodatki i techniki kulinarne, 
które pozwolą utrzymać nasz 
bilans kaloryczny w ryzach. Za-
miast tradycyjnej sałatki z majo-
nezem przygotujmy lekką sałatkę 
z jogurtem, a zamiast smażonego 
karpia na głębokim tłuszczu rybę 
chudą pieczoną w piekarniku. 
Jeżeli czekają nas święta spędzone 
u rodziny, gdzie pojawia się trady-
cyjna kuchnia to spróbujmy świą-
tecznych potraw po trochu i wtedy 
zdecydujmy się na dokładkę tego 
co zasmakowało nam najbardziej. 
Jeśli jesteśmy smakoszami ciast 
zjedzmy mniej przystawek na rzecz 
ulubionego słodycza. W święta uni-
kajmy także słodkich napojów ga-
zowanych i soków, gdyż kalorii 
przyjmuje już dostatecznie dużo. 
Ważną sprawą jest także wyeli-
minowanie alkoholu, który także 
zawiera kalorie. Należy wziąć pod 
uwagę fakt, że będziemy siedzieć 
przez dłuższy czas i trawienie ulega 
wydłużeniu. Aby ułatwić trawienie 
świątecznych potraw wybierzmy 
się na spacer, zostawmy samochód 
w domu idąc na pasterkę lub 
urządźmy bitwę na śnieżki.

Jak można wspomóc swój 
organizm w Święta?

Niezbędnikiem świątecznym są 
nasze suplementy: 
•  Chitosan kaspułki: zawierający 

ekstrakt z pancerzyków 
skorupiaków ogranicza 
wchłanianie tłuszczu 
z pożywienia, dzięki czemu nie 
przybywa nam dodatkowych 
kilogramów.

•  Levanat Plus: zawiera ekstrakt 
z karczocha, czarnej rzodkwi 
oraz rumianku, dzięki czemu  
usprawnia działanie przewodu 
pokarmowego i wspomaga 
trawienie, eliminuje wzdęcia 
i uczucie przejedzenia

•  oraz Peipakoa Antiox drink: 
oczyszcza organizm i pomaga 
usunąć nadmiar wody 
metabolicznej.

Co zrobić po świętach?
Po świętach należy pamiętać o tym, 
żeby nie zjadać resztek po tym co 
przygotowaliśmy na święta.  Tym 
co nam zostało możemy podzielić 
się z rodziną lub oddać potrzebu-
jącym. Ważne jest również, aby do 
diety włączyć większą ilość warzyw 
bogatych w błonnik, dzięki czemu 
nasz organizm będzie szybciej 
trawił. Nie możemy także zapo-
minać o wodzie, która nieodzownie 
jest niezbędna naszemu organi-
zmowi do prawidłowego funkcjo-

nowania jelit, trawienia i oczysz-
czania organizmu.

Nie można rezygnować 
z prawidłowych nawyków 

żywieniowych!
Jeżeli raz odpuścisz będzie Ci 
ciężko wrócić do prawidłowej 
diety. Im dłużej ulegamy odstęp-
stwom tym bardziej organizm się 
do nich przyzwyczaja. Jeśli chcesz 
skonsultować się z dietetykiem to 
zapraszamy do naszego gabinetu!
Jeżeli szukasz konkretnych prze-
pisów na potrawy świąteczne, 
które nie tuczą lub chcesz za-
skoczyć swoich bliskich zdrowym 
i smacznym daniem, wstąp do 
najbliższego Centrum Die-
tetycznego Naturhouse w Li-
biążu lub Chrzanowie i odbierz 
przepisy przygotowane przez 
naszych ekspertów dietetyki. 
Specjalnie dla Ciebie przygoto-
waliśmy cenne porady i wska-
zówki oraz przepisy na niskoka-
loryczne i smaczne dania świą-
teczne. Sprawdź już dziś!

NaturHouse LIBIĄŻ 
ul. Oświęcimska b/n  

(obok stacji Lotos) 
tel.: 570 057 201

NaturHouse CHRZANÓW 
ul. kard. Wyszyńskiego 17a 

tel.: 570 056 225
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ŚWIĄTECZNE OZDOBY ROBIONE RĘCZNIE
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a my dokładamy wszelkich starań, aby ten czas był magiczny 
i wyjątkowy. Zaczynamy od gonitwy po sklepach za wymarzonymi prezentami dla bliskich i ustalaniem wigilijnego menu 
a kończymy na świątecznych dekoracjach domu.
Malownicze wnętrze to nieodłączny element świąt. Każdy z nas stara 
się, aby choinka czy świąteczny stół w tych dniach wyglądały wyjątkowo. 
Często z braku czasu lub zwyczajnej wygody sięgamy po te gotowe 
ozdoby dostępne w każdym markecie, większość z nich jest plastikowa 
i raczej dość tandetna i nie trudno tu o efekt przybliżony do wyglądu 
witryny sklepowej ociekającej w światełkach i sztucznych łańcuchach.
Aby uniknąć takiej sytuacji dekorację możesz wykonać samemu. Ozdoby 
świąteczne wykonane własnoręcznie niosą za sobą kilka zalet, a mia-
nowicie są często tańsze, sprzyjają spędzaniu czasu z bliskimi oraz są 
oryginalne i niepowtarzalne!
Niżej znajdziesz kilka pomysłów, z których niektóre z nich zajmą ci 
zaledwie kilka chwil. 

Suszone owoce na choinkę
Do przygotowania tych ozdób możesz wykorzystać takie owoce jak: 
pomarańcze, cytryny, grejpfruty, a nawet jabłka. Najpierw owoce należy 
umyć, osuszyć i pokroić w plastry dowolnej grubości. Następnie bie-
rzemy się za suszenie. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem jest ich 
suszenie w suszarce spożywczej. Drugi sposób to suszenie w piekarniku. 
Wystarczy blaszkę wyłożyć folią aluminiową i "piec" owoce przez ok. 1 
godzinę w 100ºC. Ta metoda jest mniej wygodna, gdyż owoce co jakiś 
czas należy przewracać, by się nie powykręcały. Kolejny sposób to su-
szenie na kaloryferze – jest to najtańszy sposób suszenia, ale najbardziej 
czasochłonny a owoce łatwo się wykrzywiają i jeśli chcemy zachować 
proste plasterki, to niestety często musimy ich doglądać i obracać.
Gotowe, plastry można nawlec na nitkę lub ozdoby sznureczek i powiesić 
na choince, lub w oknie. Suszone owoce również idealnie się sprawdzą 
jako element dekoracyjny do świątecznych stroików, czy świeczek.

Pierniczki na choinkę lub stół wigilijny
Kolejnym pomysłem na oryginalne i do tego smaczne ozdoby to 
pierniczki. W ich kształcie, wielkości i dekoracjach możemy nas 
ograniczyć jedynie nasza wyobraźnia. Pieczenie pierniczków to 
chyba jeden z popularniejszych i przyjemniejszych ozdób do zro-
bienia. Gotowe świetnie nadają się do przyozdobienia świątecznego 
drzewka, stołu czy jako drobny upominek dla bliskich.

Przepis:
• 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 miodu
• 1 łyżka przyprawy do piernika
• 1 łyżka kakao
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
Wszystkie składniki wsypujemy do naczynia, wymieszać i wyrobić 
do otrzymania gładkiego ciasta (można mikserem). Ciasto może 
być klejące, ale nie dodawać mąki.
Ciasto rozwałkuj na grubość 4 mm, podsypując je małą ilością mąki 
- tylko tyle, by ciasto nie kleiło się do stolnicy. Do wykrojenia pier-
niczków użyj dowolnych foremek. Układaj je na blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia w niewielkich odstępach. Piec w tempera-
turze 180ºC przez około 8 - 10 minut.
Pierniczki po wystudzeniu dowolnie udekoruj - lukier, czekolada, 
posypki.Jeśli twoje pierniczki mają zawisnąć na choince to pa-
miętaj, aby na etapie wycinania nie zapomnieć o wycięciu dziurki 
na nitkę do zawieszenia ozdoby. 

Figurki z masy papierowej i masy solnej
Masę solną oraz masę papierową można wykonać samodzielnie 
w domu. Do zrobienia pierwszej wystarczą: mąka pszenna lub 
żytnia, mąka ziemniaczana, sól i letnia woda, a do drugiej: stare 
gazety, sól, mąka pszenna i ziemniaczana. Z pomocą kuchennych 
akcesoriów uformujesz z nich zarówno drobne ozdoby choinkowe, 
jak i świąteczną chatkę czy żłóbek.

Dekoracja o zapachu lasu
Potrzebne będą: szyszki, jarzębina, kasztany, żołędzie, patyki, 
kora drzewa, liście, gałązki drzew iglastych, mech. Tworząc z nich 
dowolne kompozycje, przygotujesz oryginalne dekoracje, które 
upiększą wigilijny stół lub wybrane miejsca w domu (parapet okna, 
drzwi domu, choinka) i dodadzą mu naturalnego zapachu. Ciekawie 
wyglądają też gałązki tui i bukszpanu z dodatkiem jarzębiny, prze-
wiązane grubszym sznurkiem jutowym lub wstążką. Ciekawymi 
akcentami mogą być różnego rodzaju przyprawy: gwiazdki anyżu, 
goździki, laski cynamonu czy kolorowe kulki pieprzu.

Filcowe ozdoby
Do przygotowania tych ozdób potrzebujesz kolorowy filc, mulinę lub 
nitkę watę i wstążki. Zacznij od przygotowania kilku szablonów wy-
ciętych z papieru lub wykorzystaj foremki do ciastek. Na fragmencie 
filcu odrysuj wybrane kształty, a następnie je wytnij – każdy x2.
Teraz możesz zszyć ze sobą dwa elementy, do tego wykorzystaj 
kolorową mulinę lub nitkę, dobrze jest, gdy kolor ściegu żywo kon-
trastuje z kolorem filcu.
Kiedy będziesz przy końcu, przez niewielki otwór wsadź do środka 
watę i zszyj do końca. Aby powstała ozdoba zawisła na choince 
przyszyj do niej wstążkę. Możesz również łącząc kolejno powstałe 
dekoracje sznurkiem lub kolorową tasiemką i stworzyć niepowta-
rzalną girlandę, która może zawisnąć w oknie.

 v AM

Znamy zwycięzców Race to Racer i Best Barista Caffè Vergnano!
W weekend w Krakowie wyłoniono laureatów dwóch prestiżowych konkursów baristycznych organizowanych przez Caffè Vergnano. Tytuł 
Best Barista 2019 przypadł Mariuszowi Bałutowi z  kawiarni Saskia zlokalizowanej w Kościanie, natomiast najlepszym basistą w konkursie 
Race to Racer okazał się Szymon Kiełbasa na co dzień mieszkający w Krakowie.
W dniach 14-15 grudnia w Forum Przestrzenie spotkało się dwudziestu 
najzdolniejszych polskich baristów. Przyjechali oni z różnych regionów 
kraju, ale łączy ich jedno – miłość do kawy i ogromna wiedza na temat jej 
parzenia. Pod czujnym okiem polsko-włoskiego jury i licznej publiczności 
przez kilka godzin przyrządzali kawę na różne sposoby i prześcigali się 
w pomysłach na wzory latte art. Eksperci oceniali nie tylko jakość wyko-
nania i technikę pracy, ale również sposób autoprezentacji uczestników. 
Najszybszym i najbardziej kreatywnym baristą w konkursie Race to Racer 
Caffè Vergnano okazał się Szymon Kiełbasa. Dzięki niezwykłej precyzji  
podczas serwowania zamówionych przez jury napojów, wygrał możliwość 
bezpłatnego wypożyczenia na okres 24 miesięcy ekspresu Sanremo Cafè 
Racer o wartości 50 tys. złotych oraz zaproszenie na kurs jazdy sportowej 
z kierowcą rajdowym Michałem Kościuszko. 
Z kolei tytuł Best Barista Caffè Vergnano 2019 wywalczył Mariusz Bałut 
Wykazał się on wyjątkowym zmysłem łączenia smaków. Wykonał on 
idealny wzór latte art, a stworzony przez niego drink podbił serca jury. 
Zwycięzca konkursu weźmie udział w jednym z najbardziej prestiżowych 
szkoleń dla basistów prowadzonym w Akademii Vergnano, pierwszym 
miejscu z certyfikatem SCA Premier Training Campus we Włoszech.
- Warto było przyjechać do Krakowa, aby zobaczyć w akcji tylu wspa-
niałych baristów. Wszyscy zaprezentowali umiejętności na najwyższym 
światowym poziomie. Ich kreatywność, poczucie estetyki i smaku oraz 
nieszablonowe podejście do tematu parzenia kawy zachwyciły pu-
bliczność zebraną w Forum Przestrzenie. Gratuluję wszystkim uczest-
nikom i życzę im, aby nadal rozwijali i doskonalili swoją  pasję – mówi 
Carlo Pastore – Caffè Vergnano Poland Area Manager.
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Każdy ma swój szczyt do zdobycia
Mija kolejny rok, zbliża się czas podsumowań. Dla członków Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo był to 
szczególnie pracowity okres. Dzięki owocnej współpracy z Gminą Krzeszowice i uzyskanemu finansowemu wsparciu 
zrealizowano aż cztery projekty z różnych dziedzin. Stowarzyszenie, które od wielu lat prowadzi swoją działalność cha-
rytatywną, obejmuje szczególną opieką osoby niepełnosprawne i ich rodziny, seniorów oraz  rodziców samotnie wy-
chowujących dzieci. Odbiorcą takiego wsparcia jest między innymi nieformalna Grupa Supporto działająca przy Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Krzeszowicach zrzeszająca rodziny opiekujące się osobami niepełnosprawnymi. 
Grupa ta świętowała w tym roku piątą rocznicę powstania. Z tej okazji 
zaprosiliśmy ich do udziału w naszym projekcie zatytułowanym „Każdy 
ma swój szczyt do zdobycia”. W ramach tego przedsięwzięcia w Mi-
sjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach 
odbył się 2 czerwca 2019 roku rodzinny piknik. Stał się on okazją do 
spotkania, snucia wspólnych wspomnień, obejrzenia fotokroniki z mi-
nionych lat. Były też podziękowania dla osób wspierających działalność  
Grupy oraz wspólna zabawa na świeżym powietrzu, w którą włączyły 
się również dzieci z sąsiadującego z Vincentinum przedszkola oraz ich 
rodzice. Najmłodszych odwiedził czarodziej i jego bajkowi pomocnicy. 
Przygotowali oni pokaz magicznych sztuczek oraz wiele konkursów 
z nagrodami. Wspaniałą niespodzianką dla wszystkich był przyjazd 
strażaków z OSP Krzeszowice. Zarówno dzieci, jak i dorośli obejrzeli 
dokładnie nowoczesny wóz strażacki. Najodważniejsi skorzystali też 
z ochłody w strumieniach rozstawionej przez strażaków kurtyny wodnej. 
Gościem specjalnym pikniku był Pan Ludwik Wilczyński – himalaista, 
który od kilkunastu lat mieszka w Krzeszowicach. Przygotował on dla 
uczestników prezentację ukazującą piękno i surowość potężnych gór, 
krótką historię ewolucji sprzętu wspinaczkowego oraz sylwetki ludzi, 
którzy kochają góry. Kochają i zdobywają je dzięki swojej odwadze i kon-
sekwencji w dążeniu do celu, pokonując trudności i wszelkie przeszkody 
oraz własny lęk. Taka nieustanna walka z przeciwnościami, barierami, 
własnymi ograniczeniami w drodze na szczyt jest szczególnie bliska 
ludziom niepełnosprawnym i ich opiekunom, gdyż każdy ich dzień 
niejednokrotnie przypomina zdobywanie wysokich gór . 
Drugim projektem, którego realizacje rozpoczęliśmy wiosną, był cykl 
warsztatów zatytułowany „Zbilansowana dieta i ruch podstawą zdrowia”. 
Adresatami byli przede wszystkim opiekunowie  którzy na co dzień 
zajmują się osobami niepełnosprawnymi lub zmagający się z problemami 
zdrowotnymi wynikającymi z nieprawidłowej diety czy przeciążenia 
kręgosłupa. Zajęcia prowadziła pani Agnieszka Fidali – dyplomowany 
terapeuta ruchem i  specjalista do spraw żywienia z wieloletnim doświad-
czeniem. Spotkania odbywały się w prowadzonym przez nią  „Studio 
Forma”. Pierwszą część warsztatów stanowiły wykłady dotyczące zasad 
prawidłowego żywienia oraz zajęcia praktyczne, w czasie których pod 
okiem instruktorki układano samodzielnie jadłospis dla siebie i ro-
dziny. Drugi moduł składał się z wykładów na temat budowy i funkcji 
kręgosłupa oraz zajęć obejmujących aktywność fizyczną. Uczestnicy 
mieli możliwość poznania i dostosowania do własnych potrzeb tych 
ćwiczeń, które pomogą im poprawić komfort codziennej aktywności 
oraz zmniejszyć dolegliwości bólowe. Projekt zakończył się w czerwcu, 
natomiast jego odbiorcy spotkali się ponownie jesienią, by wymienić 
doświadczenia z wdrażania w codzienne życie zdobytej wiedzy . 
Kolejny projekt – „Piknik Integracyjny – Spotkanie z naturą” wpisuje 
się w kilkuletnią tradycję organizacji przez Stowarzyszenie tego typu 
imprez dla środowiska osób niepełnosprawnych z Gminy Krzeszowice 
i ich najbliższych. Tegoroczne spotkanie odbyło się 23 czerwca w Za-
grodzie Edukacyjnej Red Raj Relaksowisko w Młoszowej. Miejsce to 
oferuje wiele atrakcji dla dzieci oraz daje możliwość spędzenia wolnego 
czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni i zwierząt. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się alpaki, z którymi większość miała kontakt 
po raz pierwszy. Na uczestników czekały też dania z grilla oraz słodki 
poczęstunek. Słowa usłyszane od jednego z pracowników, że rzadko 
goszczą tak radośnie bawiące się grupy są najlepszą motywacją do po-
dejmowania trudu organizowania tego typu imprez w kolejnych latach. 
Projekt ten będzie więc kontynuowany.
Czwarty projekt – „Czyste środowisko naturalne naszym bogactwem”  
zrealizowany został we wrześniu w „Pasiece u Tytusa” należącej do pana 
Tytusa Woźniaka. Jest on pszczelarzem praktykiem mającym również 
doświadczenie w pracy edukacyjnej z dziećmi i dorosłymi. Podczas 

warsztatów uczestnicy mogli z bliska przyjrzeć się zarówno pracy pszcze-
larza, jak i obserwować aktywność pszczół. Poznali też gatunki roślin 
miododajnych, dowiedzieli się, jak przygotować gościnne siedlisko dla 
dzikich pszczół, podziwiali dawne ule w skansenie utworzonym przez 
pana Woźniaka. Wprowadzeni w tajniki zależności występujących 
w przyrodzie, wiedzę o roli pszczół w ekosystemie oraz ogromnym 
wpływie zanieczyszczenia środowiska na populację tych owadów snuli 
refleksję jak każdy człowiek na co dzień mógłby swoim odpowiednim 
zachowaniem poprawić tą dramatyczną sytuację. Podczas zajęć prak-
tycznych można było samodzielnie wykonać świeczki z pszczelego wosku 
oraz  zasiać w doniczkach rośliny miododajne, a swoje prace wziąć  ze 
sobą do domu. Wszyscy mieli okazję skosztować różnego rodzaju miodów 
i zabrać słoiczek ze sobą. Oprócz części warsztatowej gospodarz pasieki 

zapewnił również wiele innych atrakcji. Można było pospacerować po 
równoważni, wspiąć się na wysokie drzewo po sznurowej drabince (oczy-
wiście z odpowiednim zabezpieczeniem), pograć w piłkę. Aby nikomu 
nie zabrakło energii, był też poczęstunek z grilla i słodkie przekąski. 
Wielbiciele spotkań na łonie natury cieszyli się ciepłą aurą babiego lata. 
W imieniu własnym oraz wszystkich uczestników każdego z projektów 
bardzo dziękujemy Gminie Krzeszowice za współpracę i otrzymane 
wsparcie finansowe. Dzięki temu nasze przedsięwzięcia mogły być tak 
atrakcyjne i wartościowe dla odbiorców.

 v Stowarzyszenie Miłosierdzia 
Św. Wincentego a Paulo

KIEDY HARRY POZNAŁ SALLY
Poniedziałek, 30 grudnia 2019, godz. 18.00 - 21.00 

Kino "Sokół" w Trzebini
Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie 
KinoBzików w trzebińskim Kinie „Sokół”. Tym 
razem seans będzie pełen emocji i wzruszeń, 
śmiechu i łez. Na warsztat bierzemy absolutny 
klasyk gatunku wśród komedii romantycznych. 
Film, który wygrywa wszystkie rankingi w zesta-
wieniach filmów najlepszych na… randkę.

Jeśli macie ochotę dowiedzieć się, dlaczego 
warto czytać książki od ostatniej strony, ile emocji 
może wywołać jedzenie w barze (najsłynniejsza 
scena w dziejach kina!) i spędzić miły wieczór po 
świątecznym obżarstwie w sali kinowej, w miłym 
towarzystwie – zapraszamy serdecznie!

WSTĘP WOLNY więc zabierzcie ze sobą przyjaciół i rodzinę.

DOM Z OGRÓDKIEM 
w Myślachowicach, gm. Trzebinia do zamieszkania od zaraz.
Pow. mieszkalna ok. 120 m kw plus poddasze i przyziemie, 
dwa garaże, działka 3 a.

Cena: 245 TYS. PLN. 
Tel. 696 595 118

DZIAŁKA USŁUGOWO-BUDOWLANA W KRAKOWIE,  
przy ul. Kobierzyńskiej, o powierzchni 770 m kw. Wszystkie 

media w działce. Wydane warunki zabudowy (WZ) na budynek 
handlowo-usługowy z częścią mieszkalną.

Cena: 1.200 TYS. PLN. 
Tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
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Jurajska jesień  z 16 Kilo Błota
Po dość ubogim w wyjazdy lecie, nadeszła jesień, a my ruszyliśmy w teren. Listopadowy „Atak na wzgórze na 
Jurze #1” wypalił wyśmienicie. Atak odbył się, szturm zakończony sukcesem, wszyscy którzy próbowali osią-
gnęli szczyt. Niestety część uczestników wykruszyła się z powodu awarii nie dojechawszy do atakowanego 
wzgórza, natomiast wszyscy którzy dojechali, wprost imponowali swoją determinacją. 
Najtrudniejsze szlaki przecierała załoga Vitary… mimo utraty 
przedniego napędu. Wiadomo, nadzieja umiera ostatnia :-D Naj-
trudniejszego podjazdu - okopy - bez użycia wyciągarki nie udało 
się pokonać nikomu, zatem jest powód aby powrócić na miejsce 
zabawy… ale o tym za chwilę.
Nasza kolejna jesienna impreza to już grudniowa jazda „Na 
wschód od Białej Przemszy”. Pogoda zadbała o nas, zapewnia-
jąc idealne warunki do konkretnego offroadu. Słońce świeciło 
od rana, kałuże rozmarzły, błoto odtajało zapewniając idealny 
brak przyczepności. Dla chętnych nie brakło zarówno głębokich 
błotnych rozlewisk jak i piaszczystych lub błotnych stromych 
podjazdów. Były płytkie brody, były piękne scenerie, wspaniały 
zachód słońca, była piękna Jura w całej swojej okazałości. Oby-
ło się bez poważnych awarii, natomiast chyba wszyscy wrócili 
spełnieni i ubłoceni tak jak tego oczekiwali!
Zbliża się koniec grudnia i koniec sezonu 2019. Co prawda se-
zon offroadowy nigdy się nie kończy, ale kończy się rok, zatem 
przed nami zakończenie sezonu w roku 2019. Zapraszamy 
29.12.2019 na „Atak na wzgórze #2”. Kilka godzin podziwiania 
Jury, następnie ognisko do wieczora i walka ze wzgórzem, wal-
ka z czasem i zdobywanie pieczątek. Będzie jazda. 

Kompletna informacja o imprezie i galerie z poprzednich na 
naszym profilu: https://www.facebook.com/16kiloblota/

Zapraszamy do uczestnictwa w wyjazdach i śledzenia relacji.

Do zobaczenie w błocie!

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

XXIII Puchar Polski Kung-fu WUSHU
W dniach 30.11 – 1.12.2019 odbył się w Krakowie XXIII Puchar Polski 
Kung-fu WUSHU. Jest to jedno  z dwóch najważniejszy wydarzeń 
Kung-Fu w Polsce  jednocześnie eliminacje do Mistrzostw Europy.
Reprezentacja sekcji kung 
fu ze Stowarzyszenia Spor-
towego  LKS Potok została 
zaproszony do udziału w tych 
zawodach. Klub reprezen-
towało 18 zawodników: Justyna 
Calik, Maya Allabouch, Filip 
Ziarkowski, Jakub Ziarkowski, 
Tadeusz Hodor, Franciszek 
Hodor, Martyna Piechnik, 
Przemysław Piechnik, Alek-
sander Ossowski, Aleksandra 
Kalisz, Sara Zawadzka, Jo-
lanta Drukała, Maksymilian 
Chuc he rk o ,  F i l ip  Chu-
cherko, Bartosz Marek, Filip 
Marek, Alicja Rozmus, Da-
r iusz Rozmus.Zawodnicy 
wzięli udział w kategoriach: 
i walk  lekkiego kontaktu , 
form ręcznych i form  z wy-
korzystaniem broni tj. szablą, 
włócznią .
Ciężka praca  na treningach 
pod ok iem t renera  S i f u 
Krzysztofa Rodka  i zaanga-
żowanie zaowocowały znako-
mitymi wynikami. Zawodnicy 

zdobyli  24 medale : złotych – 7, 
srebrnych – 5 i  brązowych -12. 
Zawodnicy wrócili do domów 
zmęczeni, ale z  zapałem do 
dalszej pracy.
Podsumowując sukcesy repre-
zentacji klubowej za rok 2019 
możemy pochwalić ich za 
udział z sukcesami podczas 2 
z mistrzowskich zawodów kra-
jowych oraz startu w zawodach 
zagranicznych:
1. XXV  Mistrzostwa Polski 

Wushu ( V 2019)  11 zawod-
ników z Turnieju Głównego  
wróciło z 13 medalami (2-
5-6)  a 4 najmłodszych  (7-8 
lat) startując w walkach  Tur-
nieju 1 Kroku   zdobyło 4 
złote medale

2. Zawody w Niemczech (19the 
International Kuo Shu Cup  
Neu Ulm X 2019) : 6 naszych  
zawodników 18 razy stawało  
na podium  ( 12-3-3). W za-
wodach reprezentowane były 
szkoły europejskie i  grupy 

Amerykańskiej Federacji 
Kuo Shu

3. XXIII  Otwarty Puchar 
Polski  Wushu w Krakowie 
(XII 2019)   17 reprezen-
tantów  zdobyło 24 medale 
(7-5-12)

W  2019 roku  medalowe 
konta zawodników sekcji 
kunfg fu powiększyły się o 25 
medali  złotych, 13 srebrnych  
oraz 21 medali  brązowych 
czyli  łącznie  o 59 medali                                                                    
Od pierwszego startu w 2009 
roku mamy w sumie 350 
medali!!!!
Trzymamy za wszystkich za-
wodników kciuki i już życzymy 
dalszych sukcesów w 2020 
roku!!!

 v Tekst i zdjęcie: 
Sekcja kung fu  

ze Stowarzyszenia 
Sportowego  LKS Potok 

www.wielka-wies.pl 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
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F.H.U. KMK MICHAŁ KARPIEL
UL. GDYŃSKA 10, 31-323 KRAKÓW

tel.: 12 415 96 64
e-mail: kmk@oknoplast.com.pl  

OFERUJEMY: 

 OKNA PVC
         DREWNIANE I ALUMINIOWE

 DRZWI
         WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 BRAMY GARAŻOWE

 PARAPETY WEWNĘTRZNE 
        PVC, MDF, KONGLOMERAT MARMUROWY

 PARAPETY ZEWNĘTRZNE
        STALOWE I ALUMINIOWE  

 ROLETY ZEWNĘTRZNE
        STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE 

 ROLETKI MATERIAŁOWE

 ŻALUZJE PLISOWANE

 OGRODY ZIMOWE

 MOSKITIERY

WYJĄTKOWY KLIMAT NIE TYLKO OD ŚWIĘTA
Co łączy Świętego Mikołaja i cegłopodobne wykończenia z płytek dekoracyjnych? Pojawiając się w domu, 
wprowadzają do niego aurę urokliwego ciepła, a nawet odrobinę magii. Ale podczas gdy ten uwielbiany przez 
wszystkich Jegomość w czerwonym kubraczku znika zaraz po dostarczeniu prezentów, cegła może przez 
okrągły rok pozostawać elementem wnętrza, tworzącym wyjątkowy, przytulny klimat – zarówno w przypadku 
klasycznych, jak i nowoczesnych aranżacji. 
Pojęcie „magii”, używane często do charakteryzowania świą-
tecznej atmosfery, na pierwszy rzut oka niezbyt pasuje do branży 
budowlanej. Tu przecież liczą się takie wartości jak jakość, 
trwałość czy solidność. Zamiast machania różdżką macha się 
kielnią i pędzlem. Zamiast czytania zaklęć – czyta się precy-
zyjne instrukcje montażu. A jednak są materiały, których za-
stosowanie w szczególny sposób wpływa na estetykę projektu. 
Wśród nich wyjątkowe miejsce zajmuje cegła, zwłaszcza, gdy 
mowa o domowych wnętrzach.

 Uniwersalnie do kwadratu 
– Cegła powszechnie budzi skojarzenia z tradycją, klasyką. 
Nawet gdy przybiera bardziej nowoczesną formę lub kolory-
stykę, jej charakterystyczny wygląd i układ przywołują na myśl 
coś, co dobrze znamy. To sprawia, że jest idealnym motywem 
wystroju wnętrza, w którym chcemy tworzyć domową atmosferę. 
I dlatego cieszy się niesłabnącą popularnością, niezależnie od 
panujących mód i trendów – podkreśla Robert Szybiak, Dyrektor 
Sprzedaży i Marketingu w firmie Stegu.
O uniwersalności „ceglanej” estetyki w dużym stopniu decyduje 
także szeroka oferta cegłopodobnych płytek dekoracyjnych, do-
stępnych w zróżnicowanej palecie barw i faktur. Dzięki temu 
charakterystyczna powierzchnia może stać się ozdobą w za-
sadzie każdego wnętrza, niezależnie od dostępnej przestrzeni czy 

uwarunkowań konstrukcyjnych. Jeśli dodamy do tego redukcję 
kosztów zakupu materiału w porównaniu do pełnej cegły oraz 
czasu (a więc również kosztów) realizacji – takie rozwiązanie 
może do siebie przekonać niemal każdego.

Cegła w dom, styl w dom
– „Zapraszając” cegłę do domowych wnętrz, w pierwszej ko-
lejności należy zadać sobie pytanie, czy chcemy, aby pełniła 
w nich rolę dominującą, czy raczej stanowiła oryginalny detal 
wykończenia, zastosowany jedynie np. do wypełnienia wnęki, 
obudowania kolumny konstrukcyjnej czy kominka. Pośrednim 
i jednocześnie popularnym w ostatnich latach rozwiązaniem 
jest pokrycie cegłopodobną płytką jednej lub dwóch sąsiadu-
jących ścian w pomieszczeniu, co pozwala subtelnie dodać prze-
strzeni charakteru, a w dużym wnętrzu wyodrębnić wizualnie 
na przykład jego bardziej wypoczynkowy fragment – podpo-
wiada Robert Szybiak.
Skoro zaś o wypoczynku mowa – warto pamiętać o tym, że ze 
względu na swój układ, cegła potrafi skutecznie wprowadzać do 
wnętrz architektoniczny ład i harmonię, sprzyjające budowaniu 
atmosfery spokoju i relaksu. W tym kontekście warto też zwrócić 
uwagę na właściwości związane z fakturą materiału, zwłaszcza 
w przypadku nieregularnego, postarzanego lica. Odpowiednio 

oświetlone za pomocą kinkietów lub listew LED, dodadzą uroku 
każdemu pomieszczeniu, zapewniając nastrojową grę półcieni. 
Podsumowując cegłopodobne płytki pomogą sprawić, że nawet 
wtedy, gdy z domu znikną kolorowe lampki, wzorzyste serwetki, 
połyskujące bombki i łańcuchy we wnętrzach wciąż będzie kli-
matycznie, przytulnie, a nawet magicznie... 

 v www.stegu.pl
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DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka  

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

DO SPRZEDANIA  
dom 63 m kw w Rudnie, obok 

Tenczynka, działka 15 a.
Cena: 170 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
dom 120 m kw w stanie surowym 

w Alwerni, działka 5 a. Zaciszne 
miejsce, rozległe widoki.  

Cena: 249 ty. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 100 m kw  

plus warsztat 120 m kw  
w Zabierzowie, działka 3 a.

Cena: 445 tys. PLN.

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

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

DO SPRZEDANIA  
dom w Tenczynku o powierzchni 

całkowitej 140 m kw. na działce 4 a.  
Cena: 450 tys. PLN.

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.

pięknie położona, widokowa budowlano-rolna działka 
o pow. 91 a w Rudnie, gm. Krzeszowice. 

Cena: 450 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Komfortowy dom 340 m kw plus garaż 54 m kw 
w Chrzanowie położony na pięknej 36 a działce.

Cena: 1.290 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA 
działka budowlana w zacisznym 
miejscu o pow. 26 a w Brodłach,  

gm. Alewrnia.  
Cena: 139 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana w pięknym 
miejscu, o pow. 60 a, w Rudnie  

gm. Krzeszowice. 
Cena: 399 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
odrębne mieszkanie ok. 90 m 
kw. w domu w Nowej Górze, 
z garażem i pomieszczeniem 

gospodarczym. 
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
ogrodzona, zagospodarowana działka 
budowlano-usługowa o pow. 11 a w 

Brzezince, gm. Zabierzów.  
Nowa cena: 149 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  
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  
działka budowlana w spokojnym 

miejscu o pow. 11 a w Jeziorzanach, 
gm. Liszki. 

Nowa cena: 90 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
zadbany dom o pow. 240 m kw na 

działce 12 a w centrum Zabierzowa.
Cena: 450 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom w stanie surowym  
168 m kw, działka 14 a  

w przepięknym  
widokowym miejscu  

w Krzeszowicach
Cena: 445 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
stylowy dom ok. 300 m kw 

Tenczynku, położony na pięknie 
zaaranżowanej działce 14 a.

Cena: 1.370 tys. PLN.

Dom 150 m kw. w Myślachowicach,  
gm. Trzebinia, działka 5 a,  
do zamieszkania od zaraz.

Cena: 250 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Dom 140 m kw w Żarach,
gm. Krzeszowice, działka 14 a,

przepiękne miejsce.

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Mieszkanie 80 m kw. plus ogródek w Brzeziu, gm. Zabierzów. Cena: 445 tys. PLN.
2. Mieszkanie 90 m kw w domu w Nowej Górze. Cena: 170 tys. PLN.
3. Dom 120 m kw w Alwerni, działka 5 a. Cena: 249 ty. PLN.
4. Dom 120 m kw w Myślachowicach, działka 3 a. Cena: 245 tys. PLN.
5. Dom 150 m kw w Myślachowicach, działka 5 a. Cena: 250 tys. PLN.
6. Dom 200 m kw w Filipowicach, działka 13 a. Cena: 319 tys. PLN.
7. Dom 140 m kw w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
8. Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 12 a. Cena: 450 tys. PLN.
9. Dom 105 m kw w Kobylanach, działka 18 a. Cena: 390 tys. PLN.
10. Dom 160 m kw w Morawicy, działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN. 
11. Dom 70 m kw w Morawicy, działka 33 a. Cena: 150 tys. PLN.
12. Dom 240 m kw w Czułowie, działka 60 a. Cena: 950 tys. PLN.
13. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
14. Dom 230 m kw w Nowej Górze, działka 6 a. Nowa cena: 380 tys. PLN.
15. Dom 300 m kw w  Tenczynku, działka 14 a. Cena: 1.370 tys. PLN.
16. Dom 160 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 29 a. Cena: 395 tys. PLN.
17. Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 170 tys. PLN.
18. Dom 308 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
19. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena: 445 tys. PLN.
20. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
21. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 36 a. Cena: 1.290 tys. PLN.
22. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na 

działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
23. Działka budowlano-rolna 91 a w Rudnie. Cena: 450 tys. PLN.
24. Działka budowlana 17 a w Rudnie. Cena: 136 tys. PLN.
25. Działka budowlana 8 a w Rudnie. Cena: 72 tys. PLN.
26. Działka budowlana 60 a w Rudnie. Cena: 399 tys. PLN.
27. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
28. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
29. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
30. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
31. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
32. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a w Krzeszowicach. Cena: 150 tys. PLN.
33. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 125 tys. PLN.
34. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Nowa cena: 230 tys. PLN.
35. Działka budowlana 38 a w Siedlcu. Cena: 215 tys. zł.
36. Działka budowlana 14 a w Tenczynku. Cena: 125 tys. PLN.
37. Działka budowlana 17,5 a w Tenczynku. Cena: 161 tys. PLN.
38. Działka  budowlana 24,5 a w Tenczynku. Cena: 219 tys. PLN.
39. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 230 tys. PLN.

40. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
41. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
42. Działka 83 a w Nowej Górze. Nowa cena: 150 tys. PLN.
43. 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.

44. Działka usługowa 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
45. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Nowa cena: 65 tys. PLN.
46. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
47. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Cena: 426 tys. PLN.
48. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów.  Nowa cena: 159 tys. PLN.
49. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
50. Działka budowlana 10 a w Burowie. Nowa cena: 149 tys. PLN.
51. Działka budowlana 11 a w Brzezince. Nowa cena: 150 tys. PLN.
52. Działka budowlano-usługowa 14,5 a w Brzoskwini. Cena: 155 tys. PLN.
53. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
54. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Cena: 360 tys. PLN.
55. Działka 24 a w Ściejowicach. Cena: 240 tys. PLN.
56. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Nowa cena: 90 tys. PLN.
57. Działka budowlana 23 a w Baczynie (Sance). Cena: 230 tys. PLN.
58. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Nowa cena: 270 tys. PLN.
59. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
60. Działka budowlana 35 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 350 tys. zł.
61. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
62. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
63. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 82 tys. PLN.
64. Działka budowlana o 26 a, w Brodłach, gm. Alwernia. Cena: 139 tys zł.
65. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 75 tys. PLN.
66. Działka budowlana 18 a w Alwerni. Cena: 239 tys. PLN
67. Działka budowlana 15 a w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia.  

Nowa cena: 119 tys. PLN. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
68. Dom ok. 100 m kw. (wynajem pokoi dla pracowników), z warsztatem ok. 120 m kw w 

Zabierzowie, działka 3 a. Cena: 445 tys. PLN.
69. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a.  

Cena: 185 tys. PLN.

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

autostrady A4. Dojazd dla TIR. Cena: 1.385 tys. PLN
71. Działka budowlano-usługowa 13,5 a, przy drodze krajowej nr 79 w Młynce gm. 

Zabierzów. Nowa cena: 159 tys. PLN.
72. Działka usługowo-budowlana 8 a w Wierzchowiu. Cena: 120 tys. PLN. Możliwość 

dokupienia 29 a działki rolnej. Cena do uzgodnienia.

73. 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. 

74. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
75. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
76. Działki usł-bud: 2x 15 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  

(podana cena dotyczy działki 15 a).
77. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
78. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.
79. Działka budowlano-usługowa M1U 7 a w Kobylanach. Nowa cena: 135 tys. PLN.
80. Działka budowlano-usługowa M1U 20 a w Kobylanach. Nowa cena: 360 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
DLA PRACOWNIKÓW

81. 2 połączone przejściem pokoje w domu w Woli Filipowskiej da 1-2 osób. 
Cena: 800 zł/m-c.

82. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
83. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 500 PLN. 

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
84. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
85. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
86. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.

POSZUKUJEMY DLA ZDECYDOWANYCH  
KLIENTÓW DOMÓW / MIESZKAŃ  

DO SPRZEDAŻY I WYNAJMU
tel. 796 351 499        biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Chcesz sprzedać / wynająć swoją nieruchomość?
Proponujemy darmową  

publikację na łamach „Gwarka”. 
Szczegóły: tel. 796-351-499

DO SPRZEDANIA 
przepięknie położona działka,  

o powierzchni 83 a w Nowej Górze 
gm. Krzeszowice.  

Działka z przeznaczeniem dla 
dewelopera bądź prywatnie. 
Nowa cena: 150 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom 230 m kw  

plus warsztat 150 m kw  
w Nowej Górze, działka 6 a.
Nowa cena: 380 tys. PLN.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„JAK POŚLUBIĆ MILIONERA?” 

• 18.12- 19.12 godz. 15.30, 17.45 • 20.12- 22.12 godz. 15.30 
czas: 105 min.; prod.  Polska – 14 lat; reż.: Filip Zylber; gat.: komedia romantyczna 

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)

„UKRYTA GRA”  
• 18 - 19.12 godz. 20.00 • 

czas: 120 min.; prod.  Polska – 15 lat; reż.: Łukasz Kośmicki; gat.: thriller 
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)

„OSIEROCONY BROOKLYN” PREMIERA    
• 20 - 22.12 godz. 17.45, 20.30 • 23 - 25.12 kino nieczynne • 

• 26 - 30.12 godz. 20.15 • 1 - 2.01 godz. 20.15 • 
czas: 144 min.; prod.  USA – 15 lat; reż.: Edward Norton; gat.: dramat/kryminał 

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)

„FUTRO Z MISIA” PREMIERA    
• 26.12- 30.12 godz. 15.30, 18.00 • 1.01 - 2.01 godz. 15.30, 18.00 •  

• 3 - 5.01, 7- 9.01 godz. 18.00 • 
czas: 100 min.; prod.  Polska – 15 lat; reż: M. Milowicz, K. Anuszewski; gat.: komedia 

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)

Koncert Sylwestrowy - Przekaz satelitarny na żywo z Berlina HD 
Filharmonicy Berlińscy New Year’s Eve Concert with Kirill Petrenko and Diana Damrau 

początek  godz. 17.00 - Cena biletu: 40 zł

FILMOWY SYLWESTER Z KINEM „SZTUKA” POCZĄTEK  GODZ. 21.00 
cena biletów: przedsprzedaż do 26.12 – 55 zł; od 27.12 – 60 zł. 

Filmy przedpremierowe:

„JUDY” 
czas: 120 min.; prod.  W.B. – 15 lat; reż.: Rupert Goold; gat.: musical

„GORĄCY TEMAT” 
czas: 110 min.; prod.  Kanada/USA – 15 lat; reż.: Jar Roach; gat.: biograficzny/dramat

ZABIERZÓW KRZESZOWICE

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„GWIEZDNE WOJNY: SKYWALKER. ODRODZENIE”   

• 18.12 - 2D dubb 19:00 • 19.12, 21.12, 28.12, 05.01 - 2D dubb 16:00, 2D napisy 19:00 • 
• 20.12, 29.12, 09.01 - 3D dubb16:00, 2D napisy19:00  • 
• 22.12, 03.01, 08.01 - 2D dubb 16:00, 2D dubb 19:00 • 
• 27.12, 02.01, 04.01 - 2D dubb 16:00, 3D napisy 19:00 • 

• 07.01 - 2D napisy 16:00, 2D napisy 19:00 • 
czas trwania: 150 min., sf/przyg., USA; cena biletów - 16 zł i 14 zł - 2D, 22 zł i 19 zł - 3D

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

ŚPIEWAJĄCE FORTEPIANY - KONCERTOWO I Z HUMOREM
Nowy Rok z pewnością zacznie się dobrze za 
sprawą Gali Noworocznej "Śpiewające fortepiany 
- koncertowo i z humorem" w Centrum Kultury  
i Sportu w Krzeszowicach!

Wieczór wypełni rozśpiewany, przebojowy i pełen 
dobrego humoru koncert w wykonaniu gwiazd 
telewizyjnego programu rozrywkowego Śpiewające 
fortepiany.Na scenie w roli gospodarzy wieczoru 
wystąpi znakomity duet fortepianowy - Czesław 
Majewski i Janusz Tylman, ujmujący głosem i sceniczną aparycją soliści - Joanna Stefańska-
Matraszek - sopran, Ireneusz Miczka - baryton oraz wirtuoz perkusji Wojciech Malina Kowalewski. 
Całości dopełniają barwne i efektowne układy choreograficzne w wykonaniu tancerzy.  
W programie Gali usłyszymy evergreeny muzyki klasycznej, operetki, musicalu i piosenki, m.in. 
takie hity jak: "Bolero" Ravela, "Czardasz" V. Montiego, "Can-can" J. Offenbacha, "Marsz turecki" 
W. A. Mozarta, przeboje z operetek F. Lehara i E. Kalmana, melodie ze światowych musicali oraz 
ponadczasowe ballady. Tego wieczoru nie zabraknie także muzycznych niespodzianek i sporej 
dawki humoru, bowiem koncert niestandardowo poprowadzą sami pianiści Czesław Majewski  
i Janusz Tylman. Zapraszamy w porywającą noworoczną, muzyczną podróż i wspólnie zanucić, 
że "Usta milczą, dusza śpiewa".

Tekst: Kamil Kłeczek

Bilety w cenie 55 zł do nabycie w kasie CKiS  
lub w biurze Galerii w Pałacu Vauxhall oraz poprzez serwis kupbilecik.pl 

Organizator: CKiS w Krzeszowicach; Miejsce: Kopalnia Talentów w Krzeszowicach 
Data: 10 stycznia 2020, godz. 19.00 

"DZIADEK DO ORZECHÓW, TAJEMNICZE DZIECKO I INNE BAJKI". WYSTAWA 
ILUSTRACJI ALEKSANDRY KUCHARSKIEJ-CYBUCH

Zapraszamy do Galerii w Pałacu Vauxhall. 

Wystawa będzie czynna do 17 stycznia 2020.

Dziadek do orzechów,  
Tajemnicze dziecko i inne bajki;. 

Wystawa ilustracji Aleksandry Kucharskiej-Cybuch.
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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.

ZNAJDŹ NAJWIERNIEJSZEGO PRZYJACIELA, ADOPTUJ PSA LUB KOTA!  
TEN MAGICZNY, ŚWIĄTECZNY CZAS BĘDZIE JESZCZE PIĘKNIEJSZY,  

GDY POCZUJESZ, ŻE ZROBIŁEŚ COŚ DOBREGO, OFIAROWAŁEŚ DOM...  
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU W SPRAWIE ADOPCJI... 

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.

ROZI:
Ponad pół roku żyła samotnie w polach po śmierci opiekuna. Dobrzy ludzie chcieli ją przygarnąć, 
ale nie dawała się złapać. Udało się dopiero Pani Marlenie, która postanowiła jej pomóc, a my prze-
jęliśmy nad nią opiekę. Rozi to maleńka, 7 kg, około 3-4 letnia suczka. Trzyma dystans do obcych 
ludzi, nie podchodzi do nich. Potrzebuje dużo czasu i pracy by zaufać. Jest uparta, ma swoje zdanie 
i silny instynkt łowiecki. Nie nadaje się do domu z kotem i małymi dziećmi. Dobrze dogaduje się 
z psami, ale też sama wybiera sobie psich kumpli. Bardzo inteligentna. Szukamy dla niej domu spo-
kojnego, odpowiedzialnego i znającego specyfikę rasy. Jest przygotowana do adopcji i czeka na 
dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa) Tel. 783 553 197.

ASANKA (ASIA):
Jest naprawdę śliczna. Nieduża (12 kg), o smukłej budowie i pięknej kolorystyce sierści. Asia jest 
trochę wycofanym psem. Nie lubi obcych ludzi, nie szuka z nimi kontaktu. Być może wynika to 
z wcześniejszego jej sposobu życia. Ponad miesiąc błąkała się po jednej z podkrakowskich miej-
scowości. Uciekała przed ludźmi, nie dając się złapać. Radziła sobie jak umiała - a to ktoś coś rzucił 
do jedzenia, a to udało jej się wyjeść resztki z cudzej, psiej miski. Asia potrzebuje więcej czasu, by 
przyzwyczaić się do nowej sytuacji i zaufać. Potrzebuje dla siebie człowieka cierpliwego, odpo-
wiedzialnego i mądrego. Jest młodym psem (około 3 lata) i wierzymy, że wiele rzeczy da się jeszcze 
u niej wypracować. Jest przygotowana do adopcji i czeka na dom w naszym fundacyjnym przytu-
lisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa) Tel. 783 553 197

KIEŁEK:
Jakoś nie ma szczęścia... Dziesięciu kumpli, z którymi do nas przyjechał ze schroniska w Rudniku, 
już dawno w swoich domach. On pomimo tego, że wygląda na zdjęciach jak maskotka, nie otworzył 
do tej pory dla siebie niczyjego serca... Tułaczka zrobiła swoje. Kiedyś przeganiany, nauczył się 
omijać obcych szerokim łukiem. Potrzebuje czasu by zaufać na nowo. Jest młodziutki, ma dopiero 
rok, więc całe lepsze życie przed nim. Tylko do tego życia potrzebny mu człowiek. Kiełek waży 9 
kg, jest przygotowany do adopcji. Czeka na dom w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach 
Kolonii (okolice Krakowa). Tel. 783 553 197

KORNATKA:
Przedstawiamy Kornatkę - piękną, szorstkowłosą, białą sunię w łatki. Kornatka jest młodziutka - 
ma około 1-1,5 roku, jest nieduża, waży 14 kg. Suczka z całą pewnością wśród swoich przodków 
ma terriera. Fantastycznie bawi się z opiekunami, jest skupiona na człowieku, choć bardzo czujna. 
Kornatka potrafi chodzić na smyczy, jest pozytywnie nastawiona do ludzi, miła i wesoła. Dobrze 
reaguje na obcych, nie wykazuje żadnej agresji. Na spacerze po pierwszej ekscytacji ładnie podąża 
przy nodze. Kornatka dogaduje się z innymi psami, ale ze względu na to, iż ma w żyłach krew te-
rierów, preferujemy dom bez innych zwierząt. Drób i koty prawdopodobnie gonić będzie. Prosimy 
o dobry dom dla tej ślicznej dziewczynki.

BAGIETKA:
Przedstawiamy Bagietkę - miłą, grzeczną, choć dość energiczną sunię, która trafiła pod naszą 
opiekę. Suczka ma około 4 lat, jest zadbana. Bagietka waży około 45 kg, ma lekką nadwagę, odchu-
dzamy dziewczynkę :) To wspaniała, super miła, wesoła i pogodna suczka. Jest bardzo wpatrzona 
w opiekunów. Na spacerach, szczególnie na początku, troszkę się ekscytuje, ale po chwili pięknie 
idzie przy nodze. Wzrok Bagusi jest cały czas skierowany na człowieka, suczka szybko reaguje na 
polecenia. Bagietka bardzo potrzebuje ruchu, zabawy, spacerów. Za poświęcony czas na pewno 
odwdzięczy się ogromną psią miłością. Bardzo prosimy o dobry dom dla Bagusi.

KOTEK PSOTNIK:
Przedstawiamy kotka Psotnika. To kotek, którego życiowym celem jest mruczenie i przytulanie się 
do opiekunów :) Psotnik jest dużym, bardzo miłym, pięknym kotkiem; waży około 4,5 kg, ma około 
2 lat. Korzysta z kuwety i nie sprawia problemów. Chętnie bawi się na drapakach, uwielbia spać 
w kocich tunelach lub miękkich legowiskach - to kochany puchaty koci książę :) Trzymany na rękach, 
delektuje się każdą chwilą bliskości z człowiekiem. Pomimo, iż jest dużym kotkiem, ustępuje raczej 
innym kotom, nie jest typem dominującego mruczka. Nie dokucza kotkom, lubi się do nich przy-
tulać. Psotnik jest gadatliwy, bardzo tęskni za ludźmi, chętnie przytula się do nóg i z pewnością 
będzie spędzał czas godzinami wtulony w kolana opiekuna. To rewelacyjny, piękny i kochany pu-
chaty kotek, który czeka na ciepły dom. Bardzo prosimy o dobry dom dla Psotnika. 

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

UWAGA!  
AKCJA ZAKRĘTKOWA!

Krzyszowicka Biblioteka zbiera plastiko-
we nakrętki, korki dla Mikołaja Banasza-
ka, który cierpi na dziecięce porażenie 
mózgowe. Można wrzucać u nas nakręt-
ki lub przynosić pełne worki z korkami.

Kontakt do Mamy Mikołaja:  
509 559 364. 

Nie wyrzucaj – odkręcaj i wrzucaj!

MGBP w Krzeszowicach

Zwracamy się o wsparcie poprzez przekazanie naszym zwierzaczkom karmy w puszkach - 
dla kociąt i szczeniąt oraz dla staruszków. To zwierzaki, które mają szczególne potrzeby  

i za każdą przekazaną puszkę będziemy niezmiernie wdzięczni.
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ZA KONTO
I KARTĘ

OPROCENTOWANIE
POŻYCZKI

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla „Kosmicznej oferty”: 9,9%; całkowita 
kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 4015 zł; całkowita kwota do zapłaty: 4359,41 zł; 
oprocentowanie stałe: 0%; całkowity koszt kredytu: 344,41 zł, w tym prowizja: 344,41 zł (7,9%), 
odsetki: 0 zł, opłata miesięczna za Konto Jakże Osobiste (KJO): 0 zł, opłata miesięczna za obsługę 
karty: 0 zł; 20 równych, miesięcznych rat: 217,98 zł. Kalkulacja dokonana na 14.10.2019 r. na 
reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że klient aktywnie korzysta z KJO i karty. Maks. 
kwota pożyczki z kredytowanymi kosztami: 20 000 zł, okres do 2 lat. Decyzja o przyznaniu pożyczki 
i jej parametry zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Oprocentowanie pożyczki wzrośnie do 
9,99%, jeśli w danym miesiącu: na KJO nie wpłynie jednorazowo min. 1500 zł z innego banku lub 
konta firmowego w Alior Banku SA (nie dotyczy to klientów do 26. r.ż.) lub nie zostaną wykonane 
kartą transakcje bezgotówkowe na łącznie min. 300 zł. Miesięczne opłaty za KJO i kartę są zgodne 
z aktualną Taryfą opłat i prowizji (TOiP); na 14.10.2019 r.: 10 zł za KJO i 5 zł za kartę, jeżeli klient nie 
spełni ww. warunków. Promocja trwa do 31.12.2019 r. Regulamin promocji oraz TOiP w placówkach 
i na www.aliorbank.pl. Wg wykazu usług reprezentatywnych terminy oznaczają: konto – rachunek 
płatniczy, karta – karta płatnicza debetowa, transakcja – transakcja płatnicza.

KONTO JAKŻE OSOBISTE
Z POŻYCZKĄ

www.aliorbank.pl RRSO 9,9%

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

DOCENIAMY TWOJĄ
AKTYWNOŚĆ NA KONCIE

BIAŁY KOŚCIÓŁ, DROGA 94 NA OLKUSZ

SKŁAD KRUSZYW BUDOWLANYCH
RAF-TRANS

OFERUJEMY SPRZEDAŻ:
• KRUSZYW BUDOWLANYCH
• DREWNA KOMINKOWEGO
• TRANSPORT WYWROTKAMI 
   OD 3,5 T DO 40 T

• USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WSPÓŁPRACUJEMY Z KOPALNIAMI KRUSZYW 

KONKURENCYJNE CENY


605 100 655

SPRZEDAŻ 
OGRODZEŃ 
SYSTEMOWYCH
 BRAMY 
 FURTKI 
 SIATKI 
 SŁUPKI
 AUTOMATYKA
 AKCESORIA

PRODUKCJA 
ELEMENTÓW 
STALOWYCH
 WIATY 
 ZADASZENIA 
 SCHODY 
 KONSTRUKCJE
 ALUMINIUM 
 STAL NIERDZEWNA

KRIS-HAUS Karniowice
ul. Widokowa 19

krishaus@gmail.comwww.ogrodzeniakrishaus.pl

+48 533 018 706
    +48 691 874 432

        +48 518 125 901

SKLEP: Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 12

Naszym
Klientom, Kontrahentom

i Współpracownikom
życzymy nastrojowych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym 2020 roku 
- zdrowia i wszelkich sukcesów

w życiu prywatnym
i zawodowym 

 


