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droga na Kaszów droga na Kraków

Liszki 552
Tel. 12 280 60 90, 660 797 805    biuro@materialowka.pl

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KNAUF

otwarte:
pn - pt 600 - 1800

Sobota 600 - 1300

Profile, płyty gipsowe i OSB, kleje, fugi, zaprawy, gipsy, wełna, styropian, tynki, farby, lakiery, 
artykuły elektryczne 

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

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis 

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

tel. 530-781-146

rok założenia 1991 

Jazda po okolicy, codziennie zjazd na bazę. 
Pełny etat, umowa o pracę. 

Firma z Zabierzowa zatrudni
KIEROWCÓW C+E

na c.s. + wywrotka 
lub naczepa niskopodwoziowa. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:

602 711 205

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki
• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje 

SPRZEDAŻ
RATALNA

Zapraszamy:
pn. - pt. 10 00 - 18 00

sob         10 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

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

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

www.przystan-psychoterapia.pl

Kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz - Kraków i okolice 

Piotr Kamiński • 694 299 707

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

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

Tel. 795 351 499

WIELKIE ODLICZANIE  
ROZPOCZĘTE 

DZIEŃ DAWCY SZPIKU  
DLA WOJTKA I INNYCH! 
16-17 WRZESIEŃ 2017 R.

Przygotowania do akcji rejestracji potencjal-
nych dawców szpiku w Brzesku i Krakowie 
ruszyły pełną parą.
Wojtek Ślęczek to 22-latek z Krakowa. Jak każdy młody czło-
wiek ma swoje pasje, marzenia. Kocha świat muzyki, książek 
i fantastyki. Jest fanem gier planszowych i komputerowych. 
Prywatnie miłośnik psów oraz dobrej kuchni, przede wszystkim 
tej domowej. W świecie realnym syn, wnuk, kolega, „wieczny 
student” szukający swojego miejsca na ziemi. Dla chorego 
dziadka wyprowadził się z rodzinnego domu, aby opiekować 

Ciąg dalszy na str. 2

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI



2 Informacje, Reklamy

SKŁAD OPAŁU

JACAK
WĘGIEL LUZEM
I WORKOWANY
WĘGIEL LUZEM
I WORKOWANY

DREWNO: 
• OPAŁOWE
• KOMINKOWE
• ROZPAŁKOWE

POGORZYCE
UL. SZYMANOWSKIEGO 2 532 599 479

www.jacaksklad.pl

TRANSPORT

GRATIS!

się nim do jego ostatnich chwil. 
Na dwa tygodnie przed wia-
domością o swojej chorobie 
ściął włosy i przekazał je dzie-
ciom chorym na białaczkę…
Od ponad miesiąca przebywa 
w szpitalu w Krakowie. Oto-
czony wspaniałą opieką lekarzy, 
pielęgniarek i całego personelu 
podjął walkę z ostrą białaczką 
szpikową. 
Codziennie wiele osób słyszy 
diagnozę, która przewraca ich 
życie do góry nogami-białacz-
ka. Aby zwalczyć chorobę, 
muszą zmagać się z chemiote-
rapią, która nie zawsze przynosi 
oczekiwane efekty. Wielu z tych 
chorych zostaje zakwalifikowa-
nych do przeszczepienia. Aby 
powrócić do zdrowia potrzebują 
pomocy od niespokrewnionego 
Dawcy. 
Zarejestruj się jako potencjalny 
Dawca szpiku w dniach 16-17 
września 2017r. Ciebie to nic 
nie kosztuje, a możesz uratować 
komuś życie. 
Rejestracja podczas tego Dnia 
Dawcy będzie prowadzona za 
pomocą pobrania wymazu 
z błony śluzowej z wewnętrznej 
strony policzka. W akcji weź-

mie udział wielu wolontariuszy, 
którzy będą wspierać wszystkie 
osoby, które będą chciały dołą-
czyć do grona potencjalnych 
dawców szpiku w tym dniu.
Rejestracja potencjalnych daw-
ców odbędzie się:

Data:  
sobota i niedziela, 16-17 

września 2017 r.
Godzina: 

11:00 – 19:00
Miejsce:

• Plac Kazimierza Wielkie-
go w Brzesku

• Mały Rynek w Krakowie
• Dolne Młyny w Krakowie
• Bezogródek Food Truck 

Park na Błoniach w Kra-
kowie

• Galeria Bonarka  
w Krakowie

• Galeria Bronowice  
w Krakowie

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy 
zdrowy człowiek pomiędzy 18 
a 55 rokiem życia, ważący mini-
mum 50 kg (bez dużej nadwagi). 
Zajmuje to tylko chwilę, polega 
na przeprowadzeniu wstępnego 
wywiadu medycznego, wypeł-
nieniu formularza z danymi 
osobowymi oraz pobraniu 
wymazu z błony śluzowej 
z wewnętrznej strony policzka. 
Na podstawie pobranej próbki 
zostaną określone cechy zgod-
ności antygenowej, a jeśli okaże 
się, że kod genetyczny dawcy 
zgadza się z kodem genetycz-
nym chorego, wtedy dochodzi 

do przeszczepienia. Wszyscy, 
którzy chcą się zarejestrować, 
powinni mieć ze sobą dokument 
tożsamości z nr PESEL.
Rejestracja dla dawców jest 
bezpłatna, ale jej koszt to 180 
zł, który Fundacja DKMS 
pokrywa dzięki wsparciu osób 
prywatnych lub firm. Ty rów-
nież możesz dołożyć do tego 
przysłowiowa cegiełkę. 
Każda, nawet najmniejsze 
wsparcie finansowe pozwoli 
nam pozyskać więcej poten-
cjalnych Dawców. Wiedząc, 
że rejestracja w bazie jest bez-
płatna, będziemy wdzięczni, 
jeśli pokryjesz choćby jej część 
przekazując darowiznę na konto 
o numerze: 15 1240 6292 1111 
0010 6197 7669. Dziękujemy. 
Liczy się każde wsparcie.  

O Fundacji
Fundacja DKMS to aktual-
nie największa baza dawców 
szpiku w Polsce, w której 
zarejestrowanych jest i ponad 
1 143 000 (lipiec 2017) poten-
cjalnych dawców szpiku, a już 
4376 (lipiec 2017) osób odda-
ło swoje komórki macierzyste 
lub szpik, dając szansę na życie 
pacjentom zarówno w Polsce, 
jak i na świecie.

WIELKIE ODLICZANIE ROZPOCZĘTE 
DZIEŃ DAWCY SZPIKU DLA WOJTKA I INNYCH! 

16-17 WRZESIEŃ 2017 R. - CIĄG DALSZY
Co to jest „syndrom Bullerbyn”? Jak dogadać się z małomównym Szwedem? Czego potrzebuje do 
szczęścia przeciętny mieszkaniec kraju, w którym, jak mawiają złośliwcy, lato trwa jeden dzień? Czy 
to prawda, że król Karol XVI Gustaw w trosce o środowisko naturalne zakaże swoim krajanom 
używania wanien? Jak w praktyce wygląda słynne szwedzkie równouprawnienie?
Autorka odpowiada na te pytania, oprowadzając czytelnika po galerii utopijnych portretów jedne-
go z najszczęśliwszych narodów Europy, w otoczeniu stereotypowych 
łatek i etykiet przypisywanych Szwedom, jak również pośród krytycz-
nych przedstawień w krzywym zwierciadle. Wszystko po to, żeby lepiej 
poznać Szwecję i jej mieszkańców. Czy dzieli nas coś więcej niż Bałtyk?

Życie nie zawsze układa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a szczęście kryje się w najmniej 
spodziewanych miejscach. Jak rozpoznać drogę, która do niego prowadzi?
Ewa czuje, że oszukuje siebie i swojego partnera, trwając w pozornie tylko idealnym związku. Ko-
bieta uświadamia sobie, że jedynym mężczyzną, którego naprawdę kocha, jest Andrzej. Jednak na 
przeszkodzie ich miłości staje ciąg nieporozumień i niedomówień. Tymczasem Klaudia, borykająca 
się z problemem samoakceptacji, wyrusza na poszukiwania samej siebie i znajduje szczęście w naj-
mniej spodziewanym miejscu.
W trzeciej części bestsellerowego cyklu Agnieszki Olejnik bohaterowie muszą za-
dać sobie pytanie, kim są i czego pragną, oraz zawalczyć o własne szczęście. Bo 
życie ma różne smaki, a sztuką jest znaleźć ten, który pokocha się najbardziej.

WARTO PRZECZYTAĆ
 Natalia Kołaczek „I CÓŻ, ŻE O SZWECJI”

 Agnieszka Olejnik „APETYT NA WIĘCEJ”

EDEN DOM OPIEKI 
KOMFORT • BEZPIECZEŃSTWO • SPOKÓJ • RELAKS 
Zezwolenie Wojewody Śląskiego nr PSII.9420.17.2017.

Eden Dom Opieki jest placówką całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku, 
niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Serwuje 5 posiłków dziennie z własnej kuchni              
z uwzględnieniem indywidualnej diety. Organizujemy zajęcia kulturalno-oświatowe, uroczy-
stości i animacje. 
W naszym Domu może zamieszkać 80 Pensjonariuszy w 1- lub 2-osobowych pokojach                   
z łazienkami, komfortowo umeblowanych bądź wyposażonych przez samych mieszkańców. 
Obiekt jest pozbawiony wszelkich barier architektonicznych.

Mamy również dla mieszkańców przepiękną świetlicę z wyjściem na taras, kompleksowo 
wyposażone sale rehabilitacyjne oraz 2-ha ogród znajdujący się na terenie obiektu.
Eden Dom Opieki położony jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Myszkowie przy ulicy 
Zawierckiej 18 na granicy dwóch miast: Myszkowa i Zawiercia, w kompleksie leśnym, przy 
drodze wojewódzkiej i dzięki temu ma łatwy dostęp do blisko zlokalizowanych 2 szpitali z szero-
ką gamą usług medycznych oraz lotniska w Katowicach – Pyrzowicach w odległości ok. 25 km.

ZAPEWNIAMY:
• Pobyty stałe i czasowe długo i krótkoterminowe.
• Weekendowe.
• Pobyt dzienny.
• Specjalistyczną opiekę medyczną, pielęgnacyjną i rehabilitacyjną.
• Turnusy rehabilitacyjno – wypoczynkowe z pełną bazą noclegową, wyżywieniem 
   i atrakcyjnym spędzaniem wolnego czasu.
• Całodobową opiekę pielęgnacyjną nad osobami:
  - w podeszłym wieku
  - niepełnosprawnymi
  - przewlekle chorymi
  - po wylewach, zawałach, po zabiegach operacyjnych (w tym endoprotezach).

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, ZAJĘCIA REHABILITACYJNE
• Kinezyterapia • fizykoterapia • elektroterapia • magnetoterapia • masaż.

KONTAKT I REZERWACJA
Eden Dom Opieki, ul. Zawiercka 18, 42-300 Myszków, e-mail: biuro@edendomopieki.pl
Udzielamy informacji pod numerami telefonów: 798 985 985, 798 984 984, 604 081 530 

Zapraszamy na naszą stronę: www.edendomopieki.pl
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Często spotykam się z pytaniem 
w jaki sposób stawiać dziecku 
granice. Odpowiedzi „konse-
kwentnie” albo „stanowczo” nie 
dają tak naprawdę żadnej wska-
zówki. Można odnieść wraże-
nie, że rodzice boją się stawiać 
dziecku wymagań z obawy, że 
odmawiają mu realizacji waż-
nych potrzeb. W praktyce bywa 
dokładnie odwrotnie. 

Dylematy
Wyegzekwowanie, aby dziecko 
chodziło spać o wyznaczonej 
porze nie musi być zachcianką 
rodzica, który chce mieć wolny 
wieczór. Jest związane z ważnymi 
potrzebami rozwojowymi dziecka 
– długi i spokojny wypoczynek 
nocny jest konieczny dla jego 
zdrowia, regularność wpływa 
też na poczucie bezpieczeństwa. 
Okazuje się więc, że kładzenie 
dzieci spać o wczesnej porze ma 
niewiele wspólnego z wygodnic-
twem, a sporo z troską.
Dawanie dzieciom wszystkich 
wskazanych przez dziecko sło-
dyczy, tylko dlatego, żeby nie 
płakało, nie jest spełnianiem jego 

marzeń i zapewnianiem szczęśli-
wego dzieciństwa. Dziecko nie 
odczyta tego jako „dostajesz to, 
co najlepsze, bo jesteś ważny”. 
Dziecko doskonale zrozumie 
„dostajesz to, czego chcesz, bo 
nie chcę, żebyś się wściekał”. 
Wielu rodziców boi się, że złość 
dziecka jest równoznaczna z jego 
nieszczęściem. Tymczasem 
dzieci odczuwają różne emocje 
i również dzięki temu nabywają 
wiedzę o sobie, świecie i rela-
cjach społecznych. Taka nauka 
w dzieciństwie zwiększa odpor-
ność na stres i ułatwia radzenie 
sobie z frustracją w późniejszych 
latach. Odmawiając dzieciom 
tego, co jest dla nich szkodliwe 
lub niepotrzebne uczymy je, że 
z trudnościami i frustracją można 
sobie radzić. To trening ważnych 
umiejętności. 

Jak się nauczyć?
Jeśli coś sprawia nam trudność 
w relacjach z dzieckiem trudno 
poradzić sobie z tym z dnia na 
dzień. Zwłaszcza poważne zmia-
ny lepiej dokonuje się „małymi 
krokami”. Gwałtowana zmiana 

stylu wychowawczego może być 
odebrana przez dziecko jako 
dziwna czy wręcz „nie do końca 
serio”, a rodzic działający według 
instrukcji, z którymi się nie utoż-
samia, szybko porzuci taką zmia-
nę na rzecz komfortu. Dlatego 
często nie działają strategie, które 
znajdujemy w internecie. 
Cykl spotkań Seminaria Rodzi-
cielskie to projekt, w którym 
rodzice sami, w sposób mode-
rowany przez psychoterapeutę, 
dyskutują nad różnymi roz-
wiązaniami trudnych sytuacji. 
Zamiast gotowych recept dążymy 
do głębokiego zbliżenia się do 
perspektywy dziecka, a różnorod-
ność rodzicielskich doświadczeń 
zapewnia bank pomysłów. 
Seminaria Rodzicielskie zawsze 
w trzeci wtorek miesiąca o 17.00 
w Krzeszowicach na ul. Szkolnej 
3. Zapisy pod nr tel. 508 341 423. 
Koszt: 30 zł.
Najbliższe spotkanie 19.09.2017 
będzie dotyczyć stawiania granic.

 v Emilia Owoc 
Gabinet Pomocy Psychologicznej 

Psychologkrzeszowice.pl

WYCHOWANIE W GRANICACH
Stwierdzenie, że dzieci potrzebują granic, wyznaczonych i egzekwowanych 
przez dorosłych, ociera się o truizm. Praktyka kontaktu z rodzinami pokazuje 
jednak, że jest to bardzo trudny temat. Stawianie granic w wychowywaniu 
dzieci to codzienny kłopot wielu rodziców, którzy chcą swoim dzieciom 
zapewnić wszystko, co najlepsze.

Gabinet Pomocy Psychologicznej 
Emilia Owoc

Psycholog, Psychoterapeuta,  
Seksuolog, Logopeda, Pedagog
ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice

tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com

www.psychologkrzeszowice.pl

Jeżeli możecie Państwo przyczynić się
do leczenia i rehabilitacji Lenki, prosimy o wpłaty 
darowizn i przekazywanie 1% podatku.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto
FUNDACJA  DZIECIOM  „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska  5, 01-685 Warszawa

Alior  Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 31175 Romańczak Lena-darowizna

na pomoc i ochronę zdrowia

Można też Przekazać 1% podatku.  Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:
KRS 0000037904

a w polu “informacje uzupełniające” : 31175 Romańczak Lena
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym

pola “wyrażam zgodę”.

Rodzice Anita i Arkadiusz Romańczak
anita.rom@op.pl
www.dzieciom.pl/podopieczni/31175

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

Lenka wymaga też kolejnych dwóch operacji na rączkę dlatego zwraca-
my się do Państwa o pomoc i wsparcie leczenia naszej córeczki, aby w 
przyszłości mogła prowadzić samodzielne życie.
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Wioletta Sawicka : Wyspy szczęśliwe
To powieść o kobiecie postawionej w obliczu 
ekstremalnej sytuacji. Matce, której brakowało 
pieniędzy, aby wyżywić swoje dziecko i która 
musiała dokonać najtrudniejszych wyborów. Z 
lektury  książki  płynie ważna życiowa lekcja. 
W gruncie rzeczy to dość optymistyczna, mimo 
całego tragizmu, powieść, która pozwoli nam 
uwierzyć, że nawet z największych tarapatów 
możemy wyjść obronną ręką.

Marcin Szymaniak : Fighterzy.  
Najlepsi polscy wojownicy od Zawiszy 

Czarnego do komandosów z Iraku 
To nie jest książka o filmowych herosach. To 
opowieść o prawdziwych polskich wojownikach. 
Żołnierzach z krwi i kości. Stanęli do walki z 
przeciwnikami równymi sobie. I okazali się lepsi. 
Czytając o „najlepszych polskich wojownikach” 
można nie tylko odpocząć, ale i poczuć prawdzi-
wą  dumę z bycia Polakiem.

William Paul Young : Ewa
„Ewa” to śmiała i bezprecedensowa próba zgłę-
bienia historii o Stworzeniu, wierna źródłowym 
tekstom oraz wynikom wielowiekowych badań. 
Tak jak „Chata” pozwoliła czytelnikom odkryć 
osobistą, relację z Bogiem, tak „Ewa” mierzy się 
z kolejną, niezwykle zagadkową opowieścią z 
Pisma Świętego. Opowieścią, która ma przeło-
żenie na całość losów ludzkości. 

Paula Hawkins : Zapisane w wodzie 
W tym samym dynamicznym stylu i z tym samym 
dogłębnym zrozumieniem kierujących człowie-
kiem instynktów, jakie pochłonęły miliony czytel-
ników jej debiutanckiej powieści „Dziewczyna z 
pociągu”, Paula Hawkins przedstawia nowy po-
rywający thriller, w którego tle czają się historie 
z przeszłości i drzemie siła, z jaką potrafią one 
zniszczyć ludzkie życie. 

John Boyne :  
Chłopiec na szczycie góry

Autor bestsellerowego „Chłopca w pasiastej piża-
mie” po raz kolejny zaskakuje i wzrusza! 
Gdy mały Pierrot zostaje sierotą, musi opuścić 
swój dom w Paryżu i rozpocząć nowe życie 
ze swoją ciotką Beatrix - służącą w zamożnej 
austriackiej rodzinie. Jest rok 1935, a II wojna 
światowa zbliża się wielkimi krokami. Miejsce, do 
którego trafia chłopiec nie jest zwykłym domem, 
bowiem jest to Berghof, rezydencja Adolfa Hitlera.  

Jakub Żulczyk : Wzgórze psów 
Zimna, ciemna warmińsko-mazurska prowincja. 
Na jej tle doskonale skonstruowany mroczny 
thriller: zaskakujący, niepokojący, wciągający od 
pierwszej strony. Ale to tylko najprostsze odczy-
tanie nowej powieści Żulczyka. Tajemnicze zagi-
nięcia ludzi, makabryczne odkrycia związane z 
ich odnalezieniem, dramat rodzinny głównego 
bohatera to pretekst do mistrzowsko nakreślone-
go portretu lokalnej społeczności oraz uwikłanej 
w miejscowe układy rodziny.

Katarzyna Moryc : Nieznajomi 
Jestem bezpieczny to seria książeczek dla przed-
szkolaków składająca się z pięknie ilustrowanych, 
wierszowanych historyjek, które uczą bezpiecz-
nego postępowania w codziennych sytuacjach. 
Bohaterami książeczek są dzieci, rówieśnicy 
czytelników, którzy opowiadają o tym, co im się 
przydarzyło, ze szczegółowymi wskazówkami i ob-
jaśnieniem, jak należy postępować m.in. w trakcie 
wybuchu pożaru, wypadku czy zranienia w trakcie 
zabawy albo gdy zaczepia nieznajomy. 

Diane Ackerman : Azyl. Historia  
inspirowana prawdziwymi wydarzeniami 

A jest to opowieść niezwykła. Jej kanwą są losy Jana i 
Antoniny Żabińskich, którzy już na kilka lat przed wojną 
kierowali warszawskim ZOO, czyniąc z tego zajęcia pa-
sję życia. Małżeństwo Żabińskich to nie tylko wyjątkowi 
znawcy i opiekunowie wszelkiej maści zwierząt, to przede 
wszystkim ciekawe i bogate osobowości, wyjątkowo 
wrażliwi ludzie.  Te a także szereg innych cech sprawią, 
że podczas okupacji w ich ZOO, znacznie opustoszałym 
po przetrzebieniu zwierząt przez nazistów, znajdą schro-
nienie inni lokatorzy. Willa Żabińskich również stanie się na 
dłużej bądź na krócej azylem dla wielu Żydów.

WYJĄTKOWA POSESJA W TENCZYNKU 

Do sprzedania 
niepowtarzalny, wykończony 

najwyższej jakości materiałami 

DOM W TENCZYNKU 
o pow. ponad 170 m kw 

plus osobny garaż 45 m kw, 
na pięknie zagospodarowanej 15 a działce.

CENA: 1.100 tys. PLN.

tel. 696 595 118

DOM Z POTENCJAŁEM W MŁOSZOWEJ. 
OKAZJA!

Do sprzedania 
DWUKONDYGNACYJNY 

DOM W MŁOSZOWEJ 
na pograniczu gmin Krzeszowice i Trzebinia, 

w stanie surowym zamkniętym, 
o pow. 260 m kw, na ogrodzonej 30 a działce. 

CENA: 225 tys. PLN.

tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA

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

Tel. 601-417-208

Diagnostyka RTG 

USG

badania laboratoryjne

chirurgia miękka 

onkologia

dermatologia

Gabinet weterynaryjny MELWET
ul. Zakręt  3, Kraków – Bielany

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

tel. 884 865 978
www.melwet.pl

SANACJA
Wyobraź sobie, że nigdy nie byłeś u dentysty. Cały 
czas masz zły humor, bo coś Cię boli.
Ludzie odwracają głowę kiedy 
do nich mówisz, a Twoja druga 
połówka nie chce się z Tobą ca-
łować. Byłoby Ci przykro? Tak 
cały czas czuje się Twój pupil!

Najczęstszą przyczyną nie-
świeżego oddechu są choroby 
przyzębia i nadmiar kamienia 
nazębnego. Poza widocznymi 
skutkami tych chorób w postaci:

•	Nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej

•	Brunatnego nalotu na zębach

•	Krwawiących dziąseł

•	Zmiennego apetytu

•	Wypadających zębów

mają one znaczący wpływ na kondycję serca oraz nerek  
Twojego zwierzaka.

Za każdym razem kiedy Twój pupil przełyka ślinę bakterie,  
które bytują na jego zębach, roznoszą się po całym organi-
zmie, a osiadając na zastawkach serca trwale je uszkadzają.  
Toksyny nagromadzone w krwiobiegu mogą doprowadzić  
nawet do przewlekłego zapalenia nerek.

Pamiętaj! Leczenie jest ZAWSZE droższe od profilaktyki.  
Jeśli chcesz zapewnić swojemu pupilowi hollywoodzki uśmiech,  
zabierz go do lekarza weterynarii!
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OGRODZENIA

SIATKI•PANELE•SŁUPKI

skład fabryczny
mieścimy się...tutaj

tel. 668 501 723
Liszki 523

tel. (12) 378 40 90, 668 501 723
e-mail: centrum@widor.com.pl

www.widor.com.pl 

Liszki

Kaszów

Kryspinów

Czernichów

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679

gabinetelf@wp.pl  

www.instytutelf.pl

NAWILŻANIE, DOTLENIANIE,  
ODMŁADZANIE - DBAM O SWÓJ WYGLĄD!

OXYBRAZJA - ZABIEG NAWIŻLAJĄCY I DOTLENIAJĄCY 

Zabieg oxybrazji zasługuje na laur zwycięstwa pod wzglę-
dem bezpieczeństwa i higieny wśród peelingów. Jest to 

metoda złuszczania naskórka dostępna dla każdego. Już 
po pierwszym zabiegu skóra wygląda zdrowo. Możliwe jest 

przeprowadzanie zabiegu nawet u osób o cerze naczyniowej, 
delikatnej i wrażliwej, gdyż chłód solanki koi oraz łagodzi 

podrażnienia. Przeciwwskazaniem nie jest ani ciąża ani karmie-
nie piersią. Bez obaw, oxybrazję można zastosować w trądziku 

pospolitym oraz zaskórnikowym. To skuteczna broń do walki z 
objawami nadmiernego rogowacenia, skórą suchą, odwodnioną, a 
nawet łupieżem. Wykonanie serii zabiegów sprzyja redukcji blizn 

potrądzikowych.

Wskazania:
•  Brak jędrności skóry

•  Brak nawilżenia, odżywienia skóry
•  Zmarszczki

•  Skóra z zaskórnikami, wymagająca oczyszczenia
•  Nadmierne wydzielanie sebum

•  Blizny

Działanie:
• Nawilżenie i dotlenienie skóry

• Oczyszczenie i dezynfekcja (peeling płytki i głęboki)
• Wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych
• Wspomaganie leczenia trądziku różowatego
• Łagodzenie stanów zapalnych skóry
• Zmniejszenie blizn potrądzikowych i przebarwień
• Zmniejszenie cellulitu i rozstępów (efektywniej niż masaż klasyczny)
• Skuteczne ograniczenie łojotoku
• Poprawa kolorytu skóry
• Spłycenie zmarszczek
• Rewitalizacja skóry
• Świeże blizny
• Przeziębienie, zapalenie zatok 

MEZOTERAPIA IGŁOWA Z KWASEM HIALURONOWYM 
 - ZABIEG NAWILŻAJĄCY I ODMŁADZAJĄCY 

Jednym z rodzajów mezoterapii jest mezoterapia igłowa kwasem hialuro-
nowym. Kwas ten należy do substancji naturalnie występujących w naszym 
organizmie. Standardowo stosowany jest jako wypełniacz zmarszczek i ust, 
a także rewelacyjny środek nawilżający. Wstrzyknięcie pod skórę kwasu 
hialuronowego powoduje natychmiastowe jej nawodnienie, zwiększenie 
elastyczności oraz wypełnienie delikatnych zmarszczek. Preparat stymuluje 
również produkcję kolagenu i elastyny, dzięki czemu skóra pobudzana 

jest do rewitalizacji, a efekty utrzymują się 
znacznie dłużej niż w  przypadku innych, 
równie nieinwazyjnych metod. 

Wskazania: 
• Dla skór suchych
• Dla skór łuszczących się
• Dla skór opalonych 
• Dla skór wrażliwych
• Dla skór dojrzałych
• Dla skór z pierwszymi zmarszczkami

Działanie:
• Zwiększa nawilżenie skóry o 40%
• Zapewnia natychmiastowe uczucie nawilżenia i komfortu
• Odbudowuje zdolność zatrzymywania wody w tkankach
• Pobudza witalność i zapewnia zwiększone napięcie
• Aktywizuje metabolizm komórkowy

EFEKTY I BEZPIECZEŃSTWO:
Zabiegi wykonywane są przez doświadczonego lekarza lub kosmetologa, 
który przeprowadza wywiad w celu uniknięcia wystąpienia ewentual-
nych przeciwwskazań. Stosowany sprzęt jest zgodny ze standardami 
bezpieczeństwa. Zabieg wykonywany jest przy użyciu jednorazowych 
narzędzi. Efekty widoczne są tuż po zabiegu – skóra jest wygładzona 
i wyraźnie nawilżona, odzyskuje promienny blask. Wraz z postępującą 
rewitalizacją, skóra staje się młodsza i elastyczniejsza. Efekty narastają 
w ciągu kolejnych dni po wykonanym zabiegu.

Młody i promienny wygląd to gwarancja dobrego samopoczucia. Wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko, że 
będzie ono coraz gorsze. Można i warto z tym walczyć. Poza codziennym stosowaniem kosmetyków pielę-
gnujących i nawilżających, należy sięgać również po peelingi oraz drobne zabiegi kosmetyczne. Jednym 
z popularniejszych jest oxybrazja i mezoterapia igłowa.              

PROMOCJA!
Kuracja: 

OXYBRAZJA 90 zł  
(w pakiecie)

Pakiet 6 zabiegów:  
540 zł

Kuracja:
MEZOTERAPIA IGŁOWA: 

350 zł (w pakiecie)
Pakiet 3 zabiegów:  

1.050 zł
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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 

ZAMIENIMY!!! 
Krzeszowice: Mieszkanie 3 pokoje + kuchnia,  na 1 pokój + kuchnia   

WYNAJMIEMY!!! 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²            365 000 zł
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²           190 400 zł
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²         175 000 zł
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m²   360 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice      
   z projektem domu jednor. 2400 m²         199 000 zł 
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m²     145 000 zł
• Krzeszowice, os. Zbik  5500 m²         400 000 zł
• Krzeszowice, 900 m2      110 000 zł
• Krzeszowice, 2000 m2        300 000 zł 
• Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona,  2500 m2  300 000 zł
• Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2      90 000 zł
• Tenczynek, centrum 990 m²       
   z projektem i uzgodnieniami          125 000 zł
• Tenczynek, centrum 2700 m²        295 000 zł
• Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
• Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²   265 000 zł
• Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
• Krzeszowice, 6.37 ha      1 719 900 zł
• Krzeszowice, 0.2238 ha        35 000 zł
• Krzeszowice, 0.3426 ha        18 000 zł
• Krzeszowice, 0.5464 ha        32 000 zł
• Nowa Góra, 0.1634 ha        80 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami         105 000 zł
• Zalas, 1.36 ha       680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
• Miękina, 7.0 a         10 000 zł
• Krzeszowice, 6.0 a        25 000 zł
• Mogilany, 1200 m2           60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2    55 zł/1 m2

• Brzezinka k/Rudawy,  rolna, 3 ha     330 000 zł
• Krzeszowice, 0.08 ha       16 000 zł
• Krzeszowice, 0.1288 ha       13 000 zł
• Zalas, 0.75 ha       150 000 zł
• Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha       120 000 zł

• Zalas, 40 a       35 000 zł
• Zalas, 26 a       20 000 zł
• Zalas, 63 a     100 000 zł
• Zalas, 20 a       15 000 zł
• Paczółtowice, 1.60 ha          80 000 zł
• Paczółtowice, 0.64 ha        32 000 zł
• Paczółtowice, 0.57 ha        28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.     380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum 
    - 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat            299 000 zł brutto
• Krzeszowice, Centrum,  800 m2 
   z zabudowaniami 150 m2         260 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2  stan surowy       380 000 zł
• Krzeszowice, 115 m² do zamieszkania        310 000 zł
• Wola Filipowska, 257 m² + garaż        460 000 zł
• Tenczynek, 95 m²       300 000 zł
• Tenczynek, pod lasem, blisko centrum 1800 m² działki
   z domem jednor. 193 m² P.U.,       420 000 zł
• Paczółtowice, Dom jednor. Stan sur. Zamkn. 120 m² 
   P.U. na działce 950 m²           250 000 zł
• Zalas, 70 m² + zab. gosp.         180 000 zł
• Rząska, dom jednor. 900 m² działki 
   185m² P.U. domu                660 000 zł
• Miękinia, dom jednor. 70 m² P.U. 
   na działce 1165 m²            150 000 zł
• Karniowice k/ Trzebinii, dom jednor. Część. Wyremont.    
  100 m² z bud. gosp. 766 m² działki               159 000 zł
• Czerna, dom jednor. 180 m² 
   z garażem na działce 1600 m² NOWY           480 000 zł
KOMERCJA: 
• Krzeszowice
   Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur.  35 m2     100 000  zł
• Trzebinia przy DK79:  Budynek biurowy z pom. 
   użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²        800 000 zł

Krzeszowice: Lokal w pawilonie handlowym 55 m2 2200 zł/mc netto + opłaty  bieżące
Trzebinia: Obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103 m2 komfort 
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

Pani Kurator jako osoba bar-
dzo otwarta i pogodna nawią-
zała świetny kontakt z dziećmi, 
z którymi tańczyła, rysowała 
i czytała bajki. Przywiozła tak-
że dzieciom wspaniałe upomin-
ki – zabawki. Obejrzała kronikę 
budowy przedszkola i przed-
szkolnych wydarzeń. Z wielką 
troską pytała o problemy i spra-
wy przedszkolne oraz wpływ 
reformy oświaty. Zachwyciła 
się Ogrodem Doświadczeń 
Przyrodniczych, powstałym 
w ramach jednego z projek-
tów Stowarzyszenia „Tęcza 
Marzeń”, w którym wyrosły 
już piękne dynie, pomidorki 
i ogórki oraz wiele kwiatów 
i ziół. Wyjątkowe podejście do 
dzieci i otwartość sprawiły, że 
maluchy chętnie rozmawiały 
z Panią Kurator i zapraszały ją 
do zabawy. 
W tym dniu Pani Kurator spo-
tkała się także z Burmistrzem 
Wacławem Gregorczykiem, 
Naczelnikiem WEO Barbarą 
Adamczyk i Komisją Edukacji 
na czele z jej przewodniczącym 
Robertem Chochołem, którzy 
przybyli na spotkanie także 
w ramach przeglądu przygo-
towania szkół i placówek do 
nowego roku. Goście wspólnie 
obejrzeli przedszkole rozma-
wiając z dziećmi i pracowni-
kami, wymieniając wzajemne 
uwagi i spostrzeżenia oraz 
słuchając wniosków dyrektora.                         
To niezwykłe spotkanie zakoń-
czyło się po trzech godzinach 

odwiedzinami w Bibliote-
ce Publicznej w Tenczynku 
mieszczącej się w budynku 
przedszkola, która również 
wzbudziła zachwyt naszego 
Gościa. Pani Kurator będąc pod 
wielkim wrażeniem oferty kul-
turalno-edukacyjnej tenczyń-
skiej biblioteki, przeznaczonej 
również dla przedszkolaków, 
obiecała wspierać dobre inicja-
tywy biblioteki, w takiej for-
mie, w jakiej funkcjonuje ona 
obecnie. 
Na zakończenie wizyty Pani 
Kurator otrzymała od dzieci 
Anioła z sercem wykonanym 
specjalnie w tenczyńskiej pra-
cowni „Czary Mary” Beaty 
Kuźnik oraz f ilcowe korale 
i wielki bukiet kwiatów. Ocza-
rowana przedszkolem i panującą 
w nim atmosferą Pani Kurator 
obiecała odwiedzić przedszkole 
podczas pikniku rodzinnego.
To w y jątkowe spotkanie 
uwieczniła Telewizja TVP 3 
Kraków, a materiał ukazał się 
w tym samym dniu w głównym 
wydaniu Kroniki Krakowskiej. 
To była wspaniała wizyta, a jed-
nocześnie promocja Przedszko-
la w Tenczynku, Gminy Krze-
szowice i samego Tenczynka.

 v www.przedszkoletenczynek.com

MAŁOPOLSKA KURATOR OŚWIATY  
W  PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU

Dnia 1 września Przedszkole Samorządowe w Tenczynku odwiedziła Małopolska Kurator Oświaty Barba-
ra Nowak - otwierając w ten sposób rok przedszkolny. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. 
Pani Kurator spotkała się z dziećmi i pracownikami. Z zachwytem obejrzała nowe przedszkole. 

Komisja oceniająca, w składzie: 
Elżbieta Augustynek, Maria 
Godyń i Wojciech Gałosz przez 
trzy godziny oceniała bukiety, 
zwracając szczególną uwagę na 
ilość ziół w zielu, jego kompo-
zycję (jak najbardziej naturalną), 
obecność ziół poświęconych Matce 
Boskiej Zielnej i tych rzadko spo-
tykanych.
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiatkowe dyplomy, foldery pro-
mujące wydarzenie oraz drewniane, 
ręcznie malowane serca – pamiątki 
tegorocznego „Ziela z ziół...”.
Laureaci otrzymali malowane na 
desce wizerunki Matki Boskiej 
Zielnej, których autorką jest Irena 
Podolak, malarka i artystka z kra-
kowskiego Studia Zakątek.
Wśród nagród znalazły sie rów-
nież ręcznie malowane lniane torby, 
z motywem ziołowym, ceramika, 
wyroby ze szkła, albumy, oraz pły-
ty chóru Cantate Anima i wiele 
innych upominków.
Organizatorzy i członkowie komisji 
oceniajacej bardzo dziękują wszyst-
kim za zaangażowanie trudu i serca 
w przygotowanie bukietów na kon-
kurs oraz wspaniałe uczestnictwo 
w naszym wydarzeniu i biesiadzie, 
która trwała do późnych godzin 
wieczornych w pobliskim sadzie.
Wydarzenie było realizowane 
przy wsparciu finansowym Powia-
tu Krakowskiego oraz Gminy 
Krzeszowice.

WYNIKI KONKURSU
Dorośli grupy 

•	 I miejsce – Koło Gospodyń 
Wiejskich Czerna

•	 II miejsce -  Koło Gospodyń 
Wiejskich Nawojowa Góra

•	 III miejsce -  Koło Gospodyń 
Wiejskich Wola Filipowska

•	 IV miejsce -  Koło Gospodyń 
Wiejskich Rudno

Wyróżnienia: Koło Gospodyń 
Wiejskich Mętków,  Koło Gospo-
dyń Wiejskich Rybna,  Koło 
Gospodyń Wiejskich Miękinia,  
Koło Gospodyń Wiejskich Frywałd

Dorośli indywidualnie
•	 I miejsce – Zofia Kłosowska, 

Nowa Wieś Szlachecka
•	 II miejsce – Renata Wróbel, 

Krzeszowice
•	 III miejsce – Krystyna Ryś, 

Wola Filipowska
•	 IV miejsce – Joanna Kędzier-

ska, Rybna

Wyróżnienia: Bogusława Suślik 
z Rybnej, Wanda Woźniak z Krze-
szowic, Bronisława Augustynek 
z Rudna, Elżbieta Kamińska-Fili-
pek z Rybnej, Teresa Kulka z Dubia

Dzieci
Wszystkie dzieci otrzymały pamiąt-
kowe upominki, a spośród 20 zgło-
szonych bukietów cztery zostały 
szczególnie wyróżnione. 
Wyróżnienia trafiły do: Julii Kuraj 
z Miękini, Mileny Kwadrans 
z Regulic, Filiap Filipka z Rybnej 
oraz Roberta Twaroga z Myślenic.

Młodzież
W tej kategorii zgłoszono 3 bukiety. 
Jury przyznało 1 miejsce, dla Hono-
raty Kłosowskiej z Miękini.

15 SIERPNIA PO RAZ SZÓSTY ODBYŁ SIĘ  
W RUDNIE KONKURS „ZIELE Z ZIÓŁ...”

Do konkursu zgłoszono prawie 90 bukietów w czterech kategoriach. Najwiecej było 
zgłoszeń indywidualnych, a uczestnicy konkursu zjechali do Rudna nie tylko z po-
wiatu krakowskiego, ale i chrzanowskiego, w szczególnosci z gmin: Krzeszowice, Ba-
bice, Czernichów, Liszki, Trzebinia, Libiąż, Zabierzów, Chrzanów i Alwernia. Przybyli 
też goście z Myślenic, Warszawy, Krakowa, a nawet Irlandii i Węgier.

fot. Marian Lewicki

Dlaczego tak, dlaczego od razu 
trzeba się zalogować? Logujemy 
się, dlatego, że wtedy dokładnie 
możemy poznać ofertę, która 
dotyczy naszej grupy. Gru-
py i zawartość oferty różni się 
w zależności od części kraju, bo 
dostawcy są lokalni. 
Czemu lokalni? Żeby produkty 
były jak najświeższe i jak najszyb-
ciej dostarczone do odbiorcy. 
Fakt, jest kilku dostawców 
w każdej z grup z daleka – tak 
jak dostawcy warzyw/owo-
ców z Włoch, ich produkty są 
transportowane w specjalnych 
warunkach firmami kurierskim 
pod specjalne zamówienie. 
Zaloguj się, sprawdź co jest 
w ofercie, złóż i opłać zamówie-
nie do każdego poniedziałku 
do godziny 12.00, a już w środę 

będziesz mógł odebrać skomple-
towane Twoje zamówienie. 
Pamiętaj, nie ma żadnego progu 
zamówienia, więc możesz zamó-
wić jeden produkt lub kilkanaście. 
Nie płacisz za dostawę. 
Odbiór w Krzeszowicach, adres 
dokładny dostaniesz po zrobieniu 
zakupów, ja wyślę Ci mapkę jak 
dojechać. 
Proste? Proste, a czy produkty są 
pyszne? Tak! Co tydzień dołącza-
ją do nas nowe osoby, odbierające 
swoje zamówienia. 
Zapraszam     
 
 
 

 v Ulla Pałka
Koordynator Krzeszowice

LOKALNY ROLNIK.PL CO TA 
ZA INICJATYWA? JAK MOGĘ 

DO NIEJ DOŁĄCZYĆ?
LokalnyRolnik.pl to inicjatywa, która pozwala na 
zakupy zdrowej, sprawdzonej żywności od pol-
skich producentów. Żeby zacząć, musimy mieć 
jedynie dostęp do internetu, wejść na stronę lo-
kalnyrolnik.pl, zalogować się do odpowiedniej 
grupy (w tym przypadku wybieramy Krzeszowice) 
i sprawdzić co jest dostępne. 
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Zaczynały się wzgórza, coraz większe, potem wapienne skałki. Księżyc dotykał 
już wierzchołków świerków, gdy Reicher wjechał na obszerną półkolistą polanę 
zamkniętą z przeciwległej strony wysoką skałą, w której czerniał otwór jaskini. 
Michał i Jędrek zatrzymali się na skraju polany, obawiając się, by rudy bogacz 
nie odkrył ich obecności. Z daleka obserwowali, jak Reicher ze swoją kolaską 
zbliża się do groty. Słyszeli, jak trzykrotnie pohukuje niczym puszczyk. Na ten 
znak z pieczary wychynęły jakieś dwie krępe, kosmate postacie. Chłopakom 
przez chwilę wydało się, że mają one rogi — ale nie mogliby przysiąc, bo cała 
scena rozegrała się już w prawie zupełnym mroku i bardzo szybko. Kudłacze 
zwinnie wynieśli z jaskini i załadowali na wóz kilkanaście nowych skórzanych 
worków, takich samych jak te, z którymi przemieniony Parvus pojawił się 
w Nowej Górze parę miesięcy temu.
– Jędrek, czujesz?…
– Juści, co nie mam czuć!…
Mroźne leśne powietrze wypełniło się obrzydliwym duszącym zapachem 
spalenizny i zgniłych jaj.
Chłopcy na swoich koniach zjechali w las z traktu, żeby ich Reicher nie spostrzegł. 
Za chwilę minął ich, udając się w drogę powrotną. Odczekali dwa pacierze i już 
nad ranem również wrócili do domu.
Nazajutrz całe miasteczko zatrzęsło się od plotek. Jędrek i Michał mieli głowy 
nie od parady i zdawali sobie sprawę, że nie można lekkomyślnie oskarżać przed 
starościńskim trybunałem bogatego i powszechnie szanowanego obywatela 
o jakieś ciemne historie, tylko dlatego że się widziało w nocy i z daleka że ktoś 
mu coś kładł na wóz. Gdyby się okazało, że Reicher rzeczywiście ma konszachty 
z nieczystą siłą, albo chociażby z leśnymi zbójami, to na pewno nie uszłoby 
mu to na sucho. Nie obeszłoby się bez biskupińskiego, a może i królewskiego 
sądu, przypiekania żywym ogniem, katowskich kleszczów, a na koniec pewnie 
i topora, albo nawet stosu. Ale gdyby sprawa wyjaśniła się jakoś inaczej, po 
prostu — wtedy podobne kary groziłyby niefortunnym oskarżycielom. Dlatego 
Michał i Jędrek do starosty nie poszli. Ale i utrzymać języka za zębami też nie 
potrafili. Najpierw Jędrek opowiedział o nocnej wyprawie bratu Maćkowi, 
a Michał — przyjacielowi z sąsiedniego domu, potem wieść poszła dalej, przy 
czym każdy kto ją powtarzał, nie omieszkiwał dodać coś od siebie. Pod wieczór 
już cała Nowa Góra o niczym innym nie mówiła.
Reicher prędko zauważył, że ludzie jakoś dziwnie na niego spoglądają, że roz-
mowy milkną wraz z jego pojawieniem, a ludzie zaczynają szeptać i rozchodzą 
się. O ile wcześniej sam odpowiadał nieochotnie, półgębkiem, to teraz zapragnął 
porozmawiać po ludzku, po sąsiedzku, choćby z kimkolwiek. Nadaremnie! 
Ludzie patrzyli gdzieś w bok, wymawiali się pilnymi zajęciami, oddalali się. 
Niejeden przy tym spluwał przez ramię.
W owych czasach wiele się mówiło o rozmaitych herezjach, pleniących się w nie-
mieckiej i w czeskiej ziemi. Reicher zmiarkował przeto, że jako cudzoziemca, 
pewnie go podejrzewają o sprzyjanie kacerskim pomysłom Wiklefa albo Husa. 
Do miejscowego kościółka nadal nie zachodził, ale postanowił jakoś zaznaczyć, 
że jest mimo wszystko dobrym i prawowiernym chrześcijaninem. Ogłosił przeto, 
że zamierza podarować do kościoła figurkę Matki Boskiej z litego srebra na dwa 
łokcie wysoką, a w przyszłości, jeśli Bóg pozwoli, to i całkiem nowy kamienny 

kościół ufundować. Dziwna rzecz, że nawet te obietnice nie tylko nie wywołały 
powszechnej radości, ale jeszcze zwiększyły niepokój w miasteczku…
Na tydzień przed Wielką Nocą, w Niedzielę Palmową, Reicher znowu zniknął 
z miasteczka. Gdy wrócił po paru dniach, jego kolaska uginała się pod ciężarem 
obiecanego posążka. Jeszcze tego samego wieczoru odwiózł go do plebana, 
z prośbą by ten umieścił go w kościele późnym wieczorem w Wielką Sobotę, 
tak by wszyscy parafianie mogli zobaczyć go w samą Wielkanoc, podczas 
uroczystej mszy.
Wielkanoc w owym roku wypadała późno, w pierwszą niedzielę maja. Już od 
Wielkiego Piątku na niebie zbierały się ciężkie, czarne chmury. Ludzi przenikał 
jakiś dziwny niepokój, psy po domach skomliły i wyły. Na drzewach zbierały 
się niewidziane nigdy dotąd ogromne stada czarnego ptactwa.
Jak było uzgodnione, w sobotę wieczorem ksiądz pleban przeniósł figurkę 
otrzymaną od Reichera do kościoła i umieścił ją z prawej strony ołtarza. Prawie 
w tej samej chwili rozpętała się straszliwa ulewa. Ledwie ksiądz zdążył wrócić 
na plebanię, gdy rozległ się potężny grzmot: ulewa zmieniła się w pierwszą 
wiosenną burzę. Za chwilę nocne niebo rozdarła błyskawica i stało się jasno 
jak w biały dzień, a jednocześnie, z ogłuszającym trzaskiem, piorun uderzył 
w drewniany kościółek, który, pomimo ulewnego deszczu, momentalnie stanął 
w ogniu. W tej samej chwili ziemia zadrżała. Wkrótce zakołysała się. Już nie 
tylko niebo grzmiało, lecz poprzez ulewę słychać było trzaskanie pękających 
belek i rozpaczliwe skrzypienie walących się drzew, łoskot padających kamieni, 
jakieś zgrzytanie, jakby piekielny przeraźliwy chichot… Przerażeni ludzie 
powybiegali na ulicę, kto mógł, wyprowadzał spod rozpadających się dachów 
konie, krowy i kozy, ratował dobytek.
To była straszna noc.
Burza skończyła się już dobrze po północy. Rankiem miasteczko przedstawiało 
sobą żałosny widok. Oprócz spalonego doszczętnie kościółka, prawie połowa 
domów była w ruinach. W poprzek rynku biegła teraz głęboka rysa, miejscami 
szeroka na półtora sążnia i głęboka na tyle, że nie można było dopatrzeć się jej 
dna. Wyglądało to trochę tak, jakby ktoś rozłamał na dwoje ogromny bochen 
chleba… Dalej rów wchodził na posesję Reichera, która prawie w całości 
zamieniła się w głęboki dół. Zniknął w nim, jak gdyby nigdy go tam nie było, 
cały nagromadzony przez Reichera materiał budowlany. Zapadła się pod ziemię 
prowizoryczna drewniana buda, którą ten sklecił sobie, żeby się wyprowadzić 
z zajazdu i doglądać w każdej chwili przyszłej budowy. Zniknął również bez 
śladu i sam Reicher, jak gdyby go nigdy nie było. Z jamy dobywał się silny 
zapach spalenizny i siarki…
Co dziwne, oprócz rudego przybysza, nikt z miasteczka nie ucierpiał. Znisz-
czone były liczne domy, zwłaszcza około rynku, lecz ani jeden nowogórzanin 
nie odniósł najmniejszego szwanku. Ludzie w milczeniu i z niedowierzaniem 
patrzyli na siebie i na to, co pozostało z ich domów…
Po paru dniach, gdy uporczywy zapach zniknął, kilku śmiałków zeszło do dołu 
pozostałego po Reicherze, by poszukać jego srebrnego skarbu. Wszystko było 
przywalone gliną i piaskiem, lecz niezbyt głęboko udało im się natrafić na metal. 
Niestety, nie było to srebro. Zamiast solidnych worów napełnionych srebrnymi 
monetami, pod ziemią znalazło się tylko parę bezkształtnych brył ołowiu. 

Michał i Jędrek, w towarzystwie księdza plebana wyposażonego w ogromne 
kropidło i bukłak z wodą święconą, udali się do tajemniczej groty, skąd, jak 
widzieli w nocy, Reicher wywoził swój skarb. Niestety, najwidoczniej ziemia 
drżała również i w tym miejscu. Wejście do jaskini było zawalone ogromnym 
głazem, którego w żaden sposób nie udało im się usunąć.
A od tamtej pory, przez długie wieki, na całej szerokiej połaci aż po Olkusz, 
ludzie znajdowali pod ziemią nieprzebrane ilości rudy ołowiu i cynku, z nie-
wielką domieszką srebra.

 v   kl. III a, r. szkolny 2015/2016 
s.p. Zespołu Szkół w Tenczynku

LEGENDA O DIABELSKIM SREBRZE CZ. 2
CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

(Znaleziona na szkolnym strychu)

• Wymyśliłeś przerażający świat z dziwnymi, obrzydliwymi 
stworami. W twojej książce nastolatki znikają na trzy minuty, 
pojawiają się w tym piekielnym świecie i muszą pozostać 
przy życiu, walcząc z groźnymi wróżkami zwanymi Sidhe. 
Skąd ten pomysł?

Taki obraz pojawił się w mojej głowie, gdy pewnego dnia wyszedłem 
na spacer. Zobaczyłem osobę znikającą nagle z zatłoczonego pokoju. 
Jej ubrania upadły na podłogę, a wszyscy pozostali byli przekonani, że 
stało się coś strasznego. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, dlaczego ta osoba 
zniknęła i gdzie się pojawiła. Odpowiedź nadeszła, kiedy połączyłem tę 
wizję z opowiadaniami, które napisałem kiedyś, bazując na tych bardziej 
przerażających fragmentach irlandzkiej mitologii. 
• Większość nastolatków wraca stamtąd martwa. To brutalny 

świat, pełen przemocy, ale domyślam się, że młodzież uwielbia 
takie historie, prawda?  

Tak (śmiech), choć niektórzy dorośli są tym faktem zaniepokojeni. Poja-
wiło się kilka recenzji, w których ktoś napisał: „Uwielbiam tę książkę, 
ale młodzież nie powinna jej czytać”. Dorośli zapominają, jak to jest być 
młodym i całkowicie nieustraszonym. Pamiętam zjeżdżanie z wysokiego 
wzgórza na rowerze. Pamiętam, jak zwisałem z gałęzi, wysoko nad ziemią, 
podczas gdy „koledzy” rzucali we mnie kamieniami. Potem wróciłem 
do domu i kiedy rodzice spytali, co robiłem, odparłem, że nic takiego: 
„Wiecie, po prostu się bawiłem”.
• Za co jeszcze nastolatki mogą pokochać tę książkę? Dla kogo 

jeszcze ona jest? 
Dla ludzi, którzy lubią rozbudowane światy, którzy lubią Irlandię. To też 
książka dla miłośników mitologii i mrocznych, smutnych historii. Ale 
to tylko niektóre aspekty. Tak jak Polska, Irlandia też ma długą historię 
bycia krajem uciskanym,  skolonializowanym i walczącym z większymi 
państwami. Jeśli przyjrzysz się bliżej książce „The Call”, zobaczysz wiele 
ważnych kwestii pojawiających się w tle. Dostrzeżesz smutek po stracie 
kultury i gorycz, którą czujemy z powodu tego, co nam zrobiono.
• Nie zapominajmy, że to też opowieść o uniwersalnych warto-

ściach, uczuciach i problemach, takich jak przyjaźń, miłość, 
nadzieja, walka o przyszłość. To historia o radzeniu sobie 
z bólem po stracie bliskiej osoby, dojrzewaniu, ale również 
o rywalizacji, zazdrości i nienawiści.  

Cóż, chodziłem do szkoły z internatem. To szczelnie zamknięty świat, 
w którym buzują te wszystkie wspomniane przez ciebie emocje. Nie ma 
dla tych napięć żadnego ujścia. Jeśli walczysz z kolegą z klasy, zobaczysz go 
przy śniadaniu, potem na lekcjach, a potem na boisku. Niektórzy uważają, 
że to niezdrowe środowisko, ale to z pewnością idealny sposób, by poznać 
bliźnich. Mam nadzieję, że udało mi się to odzwierciedlić w książce.

•  Jesteś z Irlandii, więc to oczywiste, że inspirowałeś się irlandz-
ką i celtycką mitologią, ale w „The Call” są też polskie wątki. 
Dlaczego?

Irlandia jest obecnie skomplikowanym miejscem. Z jednej strony moimi 
sąsiadami są Afgańczycy, z drugiej mieszka Afrykańczyk z żoną, która 
jest Angielką. Jako pisarz nie zobrazowałbym Irlandii właściwie, gdybym 
nie uwzględnił bogactwa różnych grup, które zamieszkują ten kraj – ich 
etniczności, orientacji seksualnej, poglądów politycznych czy religijnych. 
Polacy stanowią obecnie jedną z najliczniejszych grup imigrantów w Irlan-
dii. Są naszymi współpracownikami, sąsiadami i przyjaciółmi. Mamy 
szczęście, że tu są. Nie wyobrażam już sobie Irlandii bez nich.
• A co inspiruje cię w irlandzkiej mitologii?
W czasach średniowiecza Irlandia była znana jako „Kraina Świętych 
i Naukowców”. Mieliśmy tak wielu duchownych, że gdyby któryś mnich 
się skaleczył, trzech kolejnych mogłoby go zastąpić. Jedną z rzeczy, które 
robili, było zapisywanie wszystkiego. Dosłownie wszystkiego, włączając 
w to przepisy kulinarne i klątwy. Pisali wiersze o swoich kotach i drzewach, 
na których siedziały. Na szczęście dla mnie spisywali także pogańskie 
wierzenia, które później zostały zastąpione chrześcijańskimi. W rezul-
tacie przetrwała ogromna liczba starożytnych opowieści zawierających 
wszystko – zaczynając od seksu i przemocy, a kończąc na potworach, 
romansach, przygodach i humorze. Niezależnie od tego, w jakim jest się 
nastroju, znajdzie się tam coś dla siebie. Ale widocznie dorastając obok 

rzeki, która nazywa się Jezioro Gałek Ocznych (ang. Lake of Eyeballs), 
bardziej pociągają mnie te mroczne aspekty.
• Zobaczymy „The Call” w kinie lub telewizji? To przecież świet-

na historia do sfilmowania!
Mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy. Dostałem już kilka pytań o współ-
pracę w tym zakresie, ale to jeszcze nic pewnego. Zgadzam się, że byłoby 
świetnie zobaczyć „The Call” na dużym ekranie, obok ludzi, którzy głośno 
jedzą popcorn i śmieją się w niewłaściwych miejscach. (śmiech)
Z czysto praktycznego punktu widzenia kontrakt filmowy napełniłby 
mój portfel pięknymi dolarami amerykańskimi. Może wystarczyłoby 
ich, żebym mógł zrezygnować z pracy i zająć się tylko pisaniem. Tego 
zawsze chciałem.
• Nie mogę się doczekać drugiej części „The Call”, więc na końcu 

zapytam po prostu, czy będzie. Możesz to zdradzić? 
Następna książka jest już skończona. Jej tytuł to „Inwazja” (ang. Invasion). 
Dużo ludzi ginie, za dużo, by ich tu wymienić. Niektórzy z nich na to 
nie zasłużyli, ale autor musi być bezlitosny. Po tej książce nie będę pisał 
kolejnych z tymi postaciami. Nie lubię niekończących się serii. Przyjemność, 
którą odczuwam podczas pisania, pochodzi głównie z tworzenia nowych 
światów i nawet gdy jestem w samym środku pracy nad nową książką, 
część mnie już pragnie zająć się czymś nowym. I to właśnie będę robił 
w czasie nadchodzących miesięcy – będę projektował zupełnie nowy świat.

WYWIAD Z PEADAREM O’GUILINEM
Rozmowa z Peadarem O’Guilinem, autorem młodzieżowej powieści „The Call. Wezwanie”
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KĄCIK KULINARNY

KETCHUP Z CUKINII

• 1,5 kg młodej cukinii (czyli takie nie 
większe niż 25 cm wąskie sztuki)

• 2 cebule
• 4 ząbki czosnku
• 1 czerwona słodka papryka
• 1 łyżeczka chilli
• 15 dkg cukru
• 1/2 szklanki octu spirytusowego
• 1 łyżeczkę pieprzu czarnego
• 500 ml sosu pomidorowego  

(u mnie mój ulubiony z Lidla)

Ja całość przygotowałam w Speedcooku, ale 
Ty możesz to zrobić w zwykłym garnku :)
Cukinię obieramy i ścieramy na tarce 
lub używamy robota kuchennego, który 
zetnie ją na miazgę:) Potem siekamy lub 
rozdrabniamy za pomocą robota obraną 
cebulę, obrany czosnek i umytą paprykę 
(bez pestek), wszystko dokładnie siekamy. 
Przekładamy do garnka z cukinią i gotuje-
my 15 minut, po tym czasie dodajemy ocet 
i koncentrat pomidorowy, znowu gotuje-
my około 15 minut, dodajemy przyprawy 
i raz jeszcze gotujemy 15 minut. Po tym 
czasie całość blendujemy i przekładamy do 
wyparzonych (u mnie w piekarniku w 200 
C) słoików. Słoiki zakręcamy i odwracamy 
do góry nogami i zostawiamy do wystygnięcia.
A teraz najgorsze przed nami - oczekiwanie 
na otwarcie słoików po pierwszym śniegu... 
Jak myślicie, uda nam się?

UPDATE :)
Tekst napisłam wieczorem, rano chciałam zrobić 
zdjęcia – dlatego zostawiłam specjalnie trochę 
ketchupu w słoiczku. A rano... zastałam pusty 
słoiczek i tłumaczenie rodziny - to było pyszne!

Ja cukinię uwielbiam w każdej postaci, a Ty? Uwielbiam 
smażoną w cieście, uwielbiam panierowaną i pieczoną w piekarniku, lubię 
też duszoną z mięsem. Tym razem zrobiłam z niej ketchup i powiem Wam, 
że jego smak już mnie zauroczył i sądzę, że zrobię więcej słoików na zimę :)

KETCHUP Z CUKINII  
- PROSTY PRZEPIS NA PYSZNY DODATEK DO DAŃ

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

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

SUBLIME NATURE TUBEROSE

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 • 
• Środa 1500 - 1700 • 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.

To najnowsze perfumy Oriflame 
stworzone przez Mistrzynię Perfu-
miarstwa NATHALIE LORSON.

Nathalie uchwyciła aromat staran-
nie dobranych składników dzięki 
technologii sublimacji CO2. W tej 
metodzie wykorzystywany jest CO2 
w celu otrzymania czystego, 
bardziej złożonego ekstraktu, które-
go aromat jest maksymalnie zbliżo-
ny do naturalnego zapachu danego składnika, bez konieczności stosowania rozpusz-
czalników chemicznych. Tuberoza to wspaniały, kwitnący nocą kwiat, jest najbardziej 
kusząca, uwodzicielska i czarująca ze wszystkich białych kwiatów.

Tylko do 25 września te ekskluzywne perfumy można zamówić  w specjalnej cenie!!!

Dołączając do ORIFLAME w katalogu 13 lub 14 można wygrać 
wyjątkowe wakacje na SRI LANCE i rozpocząć cele na wyjazd do WŁOCH 

w 2018 - szczegóły w naszych biurach - ZAPRASZAMY!!!

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

tel. 530 001 734 

wywóz drewna z lasu
cięcie drewna pod wymiar

łupanie drewna

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group, 
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji                             
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych 

potrzeb klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad 
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego 

rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego                  
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski. 

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
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STOMATOLOGIA GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

  12 346 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.goldadent.pl

Giebułtów, ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

Biuro obrotu nieruchomościami
Biuro porad prawnych

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

ADHD - FAKTY I MITY
To zupełnie normalne, że zdarza się dziecku zapomnieć o zadaniu domowym. Normalne jest też, że dzieci 
zamyślają się i zaczynają śnić na jawie. Robią różne rzeczy bezmyślnie i spontanicznie, nie biorąc pod uwagę 
możliwych konsekwencji. Bywa, że nie mogą usiedzieć spokojnie przy stole. Wstają, wiercą się i dokuczają 
rodzeństwu. Problemem jest nadmierna impulsywność czy nadruchliwość, może to bowiem oznaczać ADHD 
czy ADD (zespół zaburzeń koncentracji uwagi).

Zaburzenia te są przede wszystkim przyczyna wielu kłopotów 
z jakimi dziecko musi się zmagać, a nie mogąc sobie z nimi poradzić, 
ulega ono coraz większym obciążeniom emocjonalnym. 
W domu uznawane za niegrzeczne i roztrzepane, w szkole zbierające 
uwagi i niskie oceny, zaczyna powoli wierzyć w to, że jest gorsze 
i najpewniej do niczego się nie nadaje. To cud, że w ogóle jeszcze 
je ktoś lubi…
Dzieci z ADD, te grzeczne, tylko nigdy nic niewiedzące, wiecznie coś 
zapominające i gubiące, mają do pokonania bardzo dużo trudności. 
A niestety to jak o sobie myślą – czyli samoocena dziecka – ma wielkie 
znaczenie w tym, jak będzie sobie ono radziło w wieku dorosłym. 
Mały człowiek z ADHD. Wiercipięta, który nie jest w stanie 
nigdzie usiedzieć spokojnie, który nigdy nie słucha, który ignoruje 
polecenia (choćby nie wiadomo jak wyraźnie mówione), który na 
dodatek mówi rzeczy nieodpowiednie w nieodpowiednim miejscu 
i czasie. Który zwykle się z kimś pobije i będzie kolejny powód do 
wstydu dla udręczonych całą sytuacją rodziców. 
Te wszystkie trudne zachowania, to efekt utrudnionego hamowania 
spontanicznych reakcji. 
Objawy ADHD czy ADD, można zaobserwować u dzieci już przed 
siódmym rokiem życia, trudno je jednak jednoznacznie zakwalifiko-
wać, dlatego zwykle diagnozuje się dzieci w wieku szkolnym. Jednak 
gdy Rodzice zauważają coś niepokojącego w zachowaniu malucha, 
warto zgłosić się na konsultację psychologiczną wcześniej. Wówczas 
udzielona pomoc ma szanse zniwelować choć część problemów, które 
mogą pojawić się w szkole. 
Za sygnał dla Rodziców można uznać:
•	 Niepokojące zachowania dziecka, utrzymujące się  

w sytuacjach codziennych.
•	 Dziecko jest rozkojarzone i nadpobudliwe  

w środowisku domowym.
•	 Sprawia problemy w przedszkolu lub w szkole.
•	 Jest niegrzeczne i rozkojarzone na spacerze czy na placu zabaw. 
•	 Zachowanie dziecka dezorganizuje życie rodziny oraz utrudnia 

jej funkcjonowanie. 
Moment, kiedy zauważymy problem z jakim zmaga się codziennie 
nasze dziecko jest pierwszym krokiem w kierunku uzyskania facho-
wej pomocy i znalezienia wyjścia z pojawiających się problemów. 

Daje to bowiem szansę na wspólne wypracowanie kreatywnych 
strategii, które pozwolą uczynić życie łatwiejszym. Pozwala to 
również na rozpoczęcie terapii, która w przypadku ADHD czy 
ADD jest niezbędna. 
W gabinecie psychologicznym, Rodzice i dziecko otrzymają pełne 
wsparcie oraz niezbędne informacje. 
Zajęcia natomiast będą dostosowane do indywidualnych potrzeb 
dziecka, a w razie konieczności będą również kompensowały deficyty, 
utrudniające naukę w szkole.  

Mit: Wszystkie dzieci z ADHD są nadpobudliwe.
Fakt: Dzieci z ADHD są nadpobudliwe, ale dzieci z defi-
cytem uwagi bywają bardzo spokojne i rozmarzone. 

Mit: Dzieci z ADHD nigdy nie zwracają uwagi.
Fakty: Dzieci z ADHD często potrafią skoncentrować się 
na działaniach, które lubią i na tym co ich interesuje.

Mit: Dzieci z ADHD mogłyby zachowywać się lepiej, 
jeśli chcą.
Fakt: Dzieci z ADHD mogą zrobić wszystko, aby być 
grzeczne, ale nadal nie mogą spokojnie siedzieć, czy być 
cicho. Są odbierane jako dzieci nieposłuszne, ale to nie 
znaczy, że działają celowo. 

Mit: na ADHD czy ADD cierpią tylko dzieci.
Fakt: Zaburzenie to może również dotykać osoby dorosłe, 
chociaż objawy będą wyglądać nieco inaczej.

Mit: Leki stosowane w terapii ADHD, są szkodliwe i nie 
należy ich podawać.
Fakt: W uzasadnionych przypadkach, lekarz zapisuje 
dziecku leki, które przynoszą dziecku wyraźną ulgę. 

Mit: Z ADHD i ADD się wyrasta.
Fakt: Zaburzenie to może się utrzymać i powodować 
trudności w życiu dorosłym. Dlatego wczesna terapia i psy-
choedukacja są tak ważne. 

 v mgr Małgorzata Klamra 
psycholog

PSYCHOLOG 
• diagnoza i terapia psychologiczna 
   dzieci i dorosłych,
• terapia dysleksji oraz dyskalkulii
• terapia  i poradnictwo w zaburzeniach
   zachowania, ADHD, autyzmie, nerwicy, depresji,
• wydawanie opinii psychologicznych.

Pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce
+48 601 874 016

bs@terapiamowy.com

Ponadto ogólnorozwojowe grupowe zajęcia 
dla dzieci od 2-go roku życia nastawione na

 doskonalenie umiejętności
psychomotorycznych i społecznych.

Dzieci uczestniczące w zajęciach są objęte 
bezpłatną diagnozą logopedyczną.

Szczegółowe informacje na stronie

www.terapiamowy.com

NEUROLOGOPEDA
• terapię wad wymowy dzieci i dorosłych
• diagnozę i terapię opóźnionego rozwoju mowy
• terapię jąkania
• terapię zaburzeń mowy wynikających 
   z nieprawidłowego funkcjonowania 
   ośrodkowego układu nerwowego
• terapię zaburzeń karmienia i przyjmowania 
   pokarmów u niemowląt i dzieci, zaburzeń 
   połykania u dorosłych z uszkodzeniami 
   ośrodkowego układu nerwowego

Stosując ten zestaw ćwiczeń dwa, 
trzy razy w tygodniu, możemy 
przywrócić równowagę hormo-
nalną organizmu. Jednak ważna 
jest systematyczność. W czasie 
praktyki jogi hormonalnej uży-
wamy specjalnego rytmicznego 
oddechu zwanego: „bhastrika”, 
który pobudza energię  i ożywia 
ciało. Wiele kobiet ceni sobie ten 
rodzaj praktyki, ponieważ udaje 
im się zaobserwować: stabiliza-
cję skoków nastrojów, lepszy sen, 
lekkość w ciele, poprawę kondycji 
fizycznej oraz piękniejsze i moc-
niejsze włosy i skórę.

Przykładowe pozycje  
w praktyce jogi hormonalnej:

MATSYASANA  
- pozycja ryby

Rozluźnia i uelastycznia odcinek 
szyjny i lędźwiowy kręgosłupa, 
wzmacnia mięśnie klatki pier-
siowej. Wpływa korzystnie na 
tarczycę i przytarczycę. Niemniej 
jednak, osoby z nadczynnością 

tarczycy powinny robić ją delikat-
nie lub wręcz  powinny zupełnie 
zaniechać wykonywania tej pozy-
cji. Asana ta powoduje, że orga-
nizm produkuje więcej wapnia, 
a zatem wzmacnia zęby i kości. 
Matsyasana otwiera klatkę, co 
umożliwia głębokie oddycha-
nie, wzrasta też pojemność płuc. 
Wykonujemy ją zazwyczaj w połą-
czeniu ze świecą.

MATSENDRASANA  
- pół skręt kręgosłupa

Ta asana angażuje odcinek lędź-
wiowy, krzyżowy kręgosłupa, 

grzbiet, miednicę oraz biodra. 
Skręty i pół skręty masują organy 
wewnętrzne brzucha, co pobudza 
krążenie krwi i uwalnia toksyny 
powstałe w procesie trawienia, 
uwalniają z wątroby i worecz-
ka żółciowego złość i irytację. 
Energia przesuwa się w tej asanie 
ruchem spiralnym wzdłuż kręgo-
słupa, ta prosta pozycja zaleca-
na jest dla wszystkich osób bez 
względu na wiek.

Szkoła jogi - Tenczynek, ul. Tęczowa 5 • tel: 604 470 772 • www.jogakrzeszowice.pl

JOGA DLA KOBIET
Joga hormonalna to wyjątkowa praktyka pierwotnie stworzona dla kobiet w okresie 
menopauzy. Mogą z niej korzystać osoby ze skłonnością do depresji, lub z niskim po-
ziomem energii. Zasada jest prosta: organizm ludzki posiada własny system samore-
gulacji, który trzeba tylko odpowiednio pobudzić – w tej praktyce istotnym czynnikiem 
jest oddech i koncentracja na gruczołach odpowiedzialnych za produkcję hormonów tj.: 
jajniki/jądra, tarczyca i przysadka.
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• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• sufity napinane
• odwierty w betonie
      oraz
• inne prace remontowo - budowlane

• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek
tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com
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GDZIE NA WEEKEND???
MODLNICA I TOMASZOWICE

W poprzednim numerze Gwarka zachęcaliśmy do odwiedzenia zamku 
w Korzkwi. Dziś proponujemy zwiedzanie pobliskich dworów w Modl-
nicy i Tomaszowicach. 
Obecny wygląd obiekt w Modlnicy 
zawdzięcza rodzinie Konopków, 
która odkupiwszy go od poprzed-
nich właścicieli na fundamentach 
starego postawiła nowy w stylu kla-
sycystycznym.  Pierwsze wzmianki 
o obronnej budowli pochodzą z XV 
wieku, było to najprawdopodob-
niej rycerskie fortalicjum obronne, 
w XVI wieku przemianowane przez 
rodzinę Salomonów w renesansowy 
pałac. W kolejnych latach wielo-
krotnie zmieniał właścicieli, dopie-
ro po przejściu w ręce Konopków 
w 1782 roku na dłużej (do II wojny 
światowej) pozostał pod jednym 
panowaniem. Rodzina Konopków 
zburzyła szpital dla ubogich, który 
w tym miejscu ufundował poprzed-
ni właściciel i postawili dwór w sty-
lu klasycystycznym, z niewielkimi 
poprawkami jego kształt przetrwał 
do dziś. Z poprzednich budowli 
zachowały się: po renesansowym 
dworze Salomonów mur od stro-
ny wschodniej wraz z niewielką 
basztą. Dawna attyka przykryta 
jest obecnie niewielkim daszkiem. 
Od wewnętrznej strony mur osłania 
interesujące, półkoliste krużganki, 
otaczające dawny dziedzińczyk. 
Mur jest otynkowany, a jego prze-
dłużeniem (bez tynku) jest dłu-
gi mur obwodowy, pozostały po 
XV-wiecznej budowli. Obecnie 
znajduje się tam Ośrodek Recepcyj-
no-Konferencyjny Rektora Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.  Dwór sta-
nowi doskonały przykład polskiej 
rezydencji szlacheckiej, dodatkowo 
wyposażony jest w sprzęty nawią-
zujące do tych jakie znajdowały 
się w szlacheckich domach XVIII 
i XIX wieku. Wokół rozciąga się 

dobrze zachowany ogród włoski 
przechodzący w swobodny park 
krajobrazowy. Będąc w tym miejscu 
warto wejść do znajdującego się po 
drugiej stronie drogi XVI wiecz-
nego drewnianego Kościoła Jako 
jedna z nielicznych świątyń z tego 
okresu posiada on poprzeczną nawę 
tzw. Transept, wewnątrz znajdują 
się nagrobki dawnych właścicieli 
dworu.
W Tomaszowicach znajduje się 
natomiast zespół dworsko – parko-
wy z XIX wieku. Cały obiekt wraz 
z zabudowaniami folwarcznymi 
został zaadaptowany na potrzeby 
hotelu i krakowskiego centrum 
konferencyjnego. Budowniczym 
tego obiektu był prawdopodobnie 
na początku XIX wieku Roman 
Konopka. Dobra pozostawały 
w rękach tej rodziny do 1936 roku. 
W wyniku działalności Konopki 
całe założenie przybrało postać 
popularnego wówczas ogrodu wło-
skiego, z centralnie ulokowanym 
budynkiem, kwaterowym ogrodem 
użytkowym, otaczającym podjazd, 

z biegiem czasu stworzono tam rów-
nież sad, ogród stawał się bardziej 
swobodny, tworząc salon parkowy 
otoczony drzewami. Wszystko 
wyglądało pięknie i szlachecko 
dopóki wszystko nie przeszło w ręce 
Skarbu Państwa. Utworzony tam 
PGR przyczynił się do dewastacji 
całego założenia. Niegdyś pieczo-
łowicie pielęgnowany ogród i park 
zostały zniszczone przez ciężkie 
maszyny, powstanie nowych zabu-
dowań gospodarczych, chlewni itd. 
cóż nic nowego, wszystkie majątki 
które przeszły w ręce powojennych 
władz spotkał ten sam los, jak nie 
PGR to domy dziecka, poprawcze 
i inne w końcu niszczone tak że nic 
po nich prawie nie zostało. Toma-
szowice miały o tyle szczęście, że 
zostały odzyskane przez dawnych 
właścicieli i odsprzedane obecnemu, 
który przywrócił rezydencji dawną 
świetność. 
Zarówno Modlnica jak Tomaszo-
wice warte są polecenia ze względu 
na swoje piękno i tajemniczą atmos-
ferę jaka tam panuje.

 Hasło tegorocznego rajdu 
nawiązuje do przekazu, jakoby 
wesele tejże królewskiej pary 
odbyć się miało na naszym ten-
czyńskim zamku. Mogło tak 
być, ponieważ Jaśko z Tęczyna - 
wnuk Nawoja z Morawicy, a syn 
Andrzeja (budowniczego zam-
ku w Rudnie, któryż to Andrzej, 
jako pierwszy z Toporczyków 
tytułował się „z Tenczyna”), był 
jednym z małopolskich moż-
nowładców, którzy doprowa-
dzili do osadzenia węgierskiej 
królewny Jadwigi na polskim 
tronie i znalezienia jej męża 
w osobie litewskiego księcia. 
Był jej zaufanym doradcą, 
ochmistrzem jej dworu, a gdy 
zmarła - został głównym wyko-
nawcą jej testamentu, na mocy 
którego odnowiono najstarszą 
polską wyższą uczelnię - Aka-
demię Krakowską. W ten-
czyńskim kościele znajduje się 
piękny obraz przedstawiający 
króla polskiego – Jadwigę, wrę-
czającą Jaśkowi kosztowności 
i dokumenty dotyczące tegoż 
działania.
Jak wesele, to odświętna 
uroczystość, a Rudno wszak 
kwiatami słynie. Każdy więc 
na toż wesele przynieś powi-

nien - wykonany przez siebie 
- bukiet bibułkowych kwiatów, 
które wezmą udział w konkur-
sie na bukiet najpiękniejszy. 
Gorąco zachęcamy do tego typu 
aktywności twórczej, bo wiele 
osób z dalszej i bliższej okolicy 
może się pochwalić ukrytymi 
talentami w bibułkarstwie.
Zapraszamy na zamek, bo 
tego dnia tenczyńska szkoła 
obchodzić będzie swoje święto. 
Patronem szkoły jest król Wła-
dysław Jagiełło i od dziesięcio-
leci święto to obchodzone jest 
hucznie w szkole i Tenczynku, 
a raz np. dotarliśmy na krze-
szowicki rynek, gdzie w targo-
wy dzień zaprosiliśmy widzów 
na Flash mob – innymi słowy 
błyskawiczny, sztuczny tłum, 
którym, podobnież, zaskoczy-
liśmy mieszkańców i gości – co 
poniekąd było naszym celem, 
zwłaszcza, że cała społeczność 
szkolna wystąpiła w strojach 
z czasów patrona.
W tegorocznym rajdzie obowią-
zują więc stroje z epoki, albo 
odświętne, jak to na wesele 
przystało!
Zapraszamy na rajd wszystkich 
chętnych, którzy w aktywny 

i historyczny sposób lubią spę-
dzać czas, bo zamek Tęczyń-
skich, po latach uśpienia, sta-
je się magicznym miejscem, 
zapewniającym odwiedzającym 
zastrzyk dobrej energii. Zabez-
pieczane od 2010 roku ruiny, 
majestatycznie górują nad oko-
licą, pomagając odbywać lekcje 
historii na żywo.

 v Anna Łukasik

„WESELE JADWIGI I JAGIEŁŁY”  
VII RAJD TOPORCZYKÓW TĘCZYŃSKICH

Już 16 września zapraszamy na Zamek Tęczyńskich w Rudnie na „Wesele 
Jadwigi i Jagiełły” - pod takim tytułem odbywać się będzie tegoroczny 
VII Rajd Toporczyków Tęczyńskich. Tradycyjnie, uczestnicy rajdu pójdą 
trzema trasami, na których wykonywać będą zadania zgodnie, z myślą: 
Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, 
a zrozumiem. Wspomnę, że rajdy to jedno z działań Stowarzyszenia „Dla 
szkoły w Tenczynku”, którego głównym celem jest aktywne przygotowy-
wanie do obchodów 700-lecia Tenczynka, przypadających na 2019 rok. 

W krzeszowickim weselu wzięło udział prawie 50 osób. Zespół taneczny „Zdrojanie”, kapela 
Dudek Lewicki, chór „Allegria” i 26 amatorów w roli weselników. Mieszkańcy, którzy odeszli 
niepocieszeni będą mieli okazję obejrzeć dramat Wyspiańskiego w listopadzie, w Sali Herbowej 
Urzędu Miasta Krzeszowic.

NARODOWE CZYTANIE „WESELA” 
Gości weselnych było wielu. Narodowe Czytanie „Wesela” sprawiło, 
że w czytelni MGBP szybko zabrakło miejsca i niektórzy weselnicy 
odeszli niepocieszeni.
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PRODUCENT WYROBÓW 
Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię świerkową: 
szer. 7 cm, 9 cm lub 13 cm 
• Podbitkę pod dachy: 
szer. 91 mm lub 111 mm
• Bardzo duży asortyment 
   listew wykończeniowych:
   z lipy, świerka, buka, 
   dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, schody, 
   poręcze, tralki, sztachety, 
   więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe 
• Akcesoria kuchenne 
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty 
• Skrzynki do decupage

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

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

U NAS
NAJTANIEJ !!

OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

Magdalena Kidoń: +48 601-671-184
mkidon@architekt-krakow.eu            info@architekt-krakow.eu
www.architekt-krakow.eu       www.projektowanie-wnetrz.com

Pracownia projektowa prowadzona przez 
Magdalenę Kidoń, absolwentkę Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej.

Początek działalności sięga 2004 roku.
Dzięki doświadczeniu i partnerstwu z doświadczonymi 

projektantami branżowymi, pracownia dysponuje potencjałem 
umożliwiającym realizację kompleksowych projektów.

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

MAGDA KIDOŃ
a r c h i t e k t

Osoba, która nie spełniła obowiąz-
ku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego zgodnie z warun-
kami tego ubezpieczenia, musi 
wnieść opłatę karną, co regulują 
przepisy ustawy z dnia 22 maja 
2003 roku o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycie-
li Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2060, 1948, z 2017 
r. poz. 1089).
W przypadku komunikacyjne-
go ubezpieczenia OC, wysokość 
opłaty karnej zależna jest od 
liczby dni, przez które posiadacz 
pojazdu pozostawał bez ochrony 
ubezpieczeniowej oraz od rodzaju 
tego pojazdu. Wysokość opłaty 
karnej za brak OC komunikacyj-
nego w przypadku samochodów 
osobowych jest to równowartość 
2- krotności  minimalnego wyna-
grodzenia za pracę, samochodów 
ciężarowych, ciągników samo-
chodowych i autobusów – równo-
wartość 3- krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, natomiast 
w przypadku pozostałych pojazdów 
(np. motocykli czy motorowerów) 
– równowartość 1/3 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.
Odnośnie okresu pozostawania 
bez ochrony ubezpieczeniowej 
w danym roku kalendarzowym 
opłata karna wynosi do 3 dni – 
20% pełnej opłaty karnej, od 4 do 
14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, 

a powyżej 14 dni – 100% opłaty 
karnej. 
Opłaty karne nie są naliczane przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwa-
rancyjny – zarówno ich wysokość, 
jak i tryb nakładania i docho-
dzenia są ściśle określone przez 
przepisy ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, UFG i PBUK 
i z tego względu nie mogą podlegać 
negocjacjom.
Należy wiedzieć, że kara jest nakła-
dana jedynie za okres, w którym 
nie było ubezpieczenia w roku 
przeprowadzenia kontroli. Zatem 
jeżeli kierowca nie miał polisy od 
kilku lat to w wyniku kontroli UFG 
otrzyma jedynie karę za brak OC 
w roku kontroli.
Jeżeli na wezwanie Funduszu 
posiadacz pojazdu udowodni, że 
we wskazanym okresie zawarte 
przez niego ubezpieczenie OC 
było ważne, lub nie podlegał on 
takiemu obowiązkowi, Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny 
odstąpi od dochodzenia opłaty. 
Natomiast jeżeli na wezwanie 
Funduszu posiadacz pojazdu nie 
okaże żądanych dokumentów lub 
nie uiści opłaty, dalsza windykacja 
będzie prowadzona w trybie egze-
kucyjnym przez urząd skarbowy 
w jego miejscu pobytu. 
W sytuacji gdy posiadacz pojazdu 
kwestionuje zasadność dochodze-
nia opłaty karnej w trybie egze-
kucyjnym, przysługuje mu prawo 
wniesienia zarzutów do Zarządu 

Funduszu, za pośrednictwem pro-
wadzącego postępowanie egzeku-
cyjne naczelnika urzędu skarbo-
wego. Z kolei na postanowienie 
wydane przez Zarząd Funduszu 
można złożyć zażalenie do Rady 
Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Postanowienie 
Rady Funduszu jest ostateczne.
Zgodnie z art. 94 ustawy o ubezpie-
czeniach obowiązkowych, w uza-
sadnionych przypadkach, kierując 
się przede wszystkim wyjątkowo 
trudną sytuacją materialną i mająt-
kową zobowiązanego, jak również 
jego sytuacją życiową, Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny 
może umorzyć opłatę w całości 
lub w części albo udzielić ulgi w jej 
spłacie.
Konieczne jest jednak złożenie 
odpowiedniego wniosku wraz 
z obszernym uzasadnieniem 
oraz rzetelnym udokumentowa-
niem trudnej sytuacji materialnej 
i życiowej. 
Podstawy do umorzenia opłaty 
lub zastosowania ulgi w jej spła-
cie każdorazowo podlegają ocenie 
UFG na podstawie Regulaminu 
umarzania wierzytelności Fundu-
szu z tytułu opłat, odstępowania 
od dochodzenia zwrotów wypła-
conych świadczeń i poniesionych 
kosztów (roszczeń regresowych) 
oraz udzielania ulg w ich spłacie.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

KARA ZA BRAK OC
Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, musi 
wnieść opłatę karną, co regulują przepisy ustawy z dnia 22 maja 
2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, 1948, z 2017 r. poz. 1089).

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.  
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

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

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 105 m kw. we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
2. Dom w Młoszowej, na działce 30 a. Cena: 225 tys. PLN.
3. Mieszkanie w domu w Czernej plus działka. Cena: 165 tys. PLN.
4. Dom ok. 45 m kw w Woli Filipowskiej, na działce 44 a. Cena: 95 tys. PLN.
5. Dom 308 m kw. w Gm Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
6. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 298 tys. PLN.
7. Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN.
8. Dom w Kochanowie - 438 m kw działka 44 a. Cena: 1.500 tys. PLN.
9. Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
10. Działka o pow. ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
11. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
12. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
13. Działka budowlana 34 a w Krzeszowicach. Cena: 204 tys. PLN.
14. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
15. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
16. Działka bud-usł. o pow. 2,34 ha w Krzeszowicach. Cena: 3 mln PLN.
17. Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
18. Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
19. Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
20. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
21. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
22. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
23. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
24. Działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
25. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
26. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 77 tys. PLN.
27. Działka budowlana o pow. 16 a w Tenczynku. Cena: 125 ty. PLN.
28. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
29. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
30. 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.

31. Działka 12 a w Nawojowej Górze. Cena: 134 tys PLN.
32. Działka o pow. 13 a w Nawojowej Górze. Cena: 144 tys. PLN.
33. Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
34. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
35. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.

36. Działka budowlana 10 a w Burowie. Cena: 180 tys. PLN.
37. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
38. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
39. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
40. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
41. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
42. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
43. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
44. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN. 

Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha  w cenie 1 tys PLN / ar. 
45. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
46. Działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 139 tys. PLN
47. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
48. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
49. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
50. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
51. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
52. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
53. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 88 tys. PLN.
54. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
55. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
56. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
57. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN. 

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
58. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
59. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
60. Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
61. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
62. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
63. Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
64. Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
65. Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
66. Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
67. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  

(podana cena dotyczy działki 15 a).
68. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
69. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
70. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, budynek magazynowo-usługowy o 

pow. 1710 m kw w północno-wschodniej części Krakowa.
71. Działka przemysłowa 2,97 ha.  w północno-wschodniej części Krakowa.

72. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN. 
 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
73. Odrębna kondygnacja - I piętro domu, ok 65 m kw, w Brzezince gm. Zabierzów. 

Cena: 1100 PLN za miesiąc plus media w/g zużycia. 

DLA PRACOWNIKÓW
74. Pokoje: 3, 4-osobowe w domu w Krzeszowicach. Cena: 1800 PLN / m-c  

z mediami, ogrzewaniem w okresie zimowym. Cena dotyczy 5 osób za miesiąc.
75. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
76. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN / m-c. 

LOKALE DO WYNAJĘCIA
77. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
78. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
79. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
80. Lokal usł-biur, w Zabierzowie ok. 55 m kw. Cena: 1500 PLN / m-c.
81. Powierzchnie biurowo - usługowo - handlowe 2 x 100 m kw. w gm. Zabierzów. 

Cena: 6 000 PLN / m-c.

AKTUALNIE POSZUKUJEMY  
DLA NASZYCH KLIENTÓW: 

• domu do remontu z lat 40-tych,  
50-tych lub 60-tych, 

• mieszkania do wynajęcia  
w Krzeszowicach lub okolicy, 

• domów w stanie surowym.

Do sprzedania przepięknie położona działka,  
o powierzchni 83 a w Nowej Górze gm. Krzeszo-
wice. Działka z przeznaczeniem dla dewelopera 
bądź prywatnie. 

Cena: 180 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Do sprzedania rozbudowany dom, w stanie 
surowym z nowym dachem 2 x 130 m kw.  
w Młoszowej gm. Trzebinia. Dom usytuowany na 
działce 30 a. Nowa część dobudowana w 2006 r. 

Cena: 225 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

Widokowa działka budowlana o pow. 27 a,  
w Mnikowie gm. Liszki. Media: gaz, kanalizacja, 
woda i prąd w działce. Dojazd drogą asfaltową, 
gminną. Szerokość działki ok. 25 m. Działka z 
rozległym widokiem na okolicę. 

Cena: 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

I piętro domu, oddzielne wejście, ok. 65 m kw, 
w Brzezince gm. Zabierzów. Pokój , salon, ja-
dalnia, kuchnia, łazienka, WC, hol. Ogrzewanie 
węglowe. Częściowo wyposażone. Mieszkanie 
do odświeżenia (odliczonego  od czynszu).

Cena: 1100 PLN / m-c + media

DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka  

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

DO SPRZEDANIA  
wyjątkowo położony dom,  

ok. 100 m kw. na działce 11 a,  
w Tenczynku gm. Krzeszowice.

Cena: 330 tys. PLN.
Pokazy domu możliwe po 1 września.

DO SPRZEDANIA  
mały dom w Woli Filipowskiej  

ok 45 m kw. do remontu. Dom  na 
działce 44 a. - częściowo działka 
budowlana M1, a częściowo ZN. 

Cena: 95 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka budowlana 
o pow. 1200 m kw. pod lasem, w 

Nawojowej Górze. 
Cena: 134 tys. PLN.

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

przy drodze gminnej - dojazd dla TIR. 
Cena: 880 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
niepowtarzalna posesja położona w 
szczególnym miejscu, w Rudnie. Dom 
ponad 300 m kw, działka 30 a. 

Cena: 1.390 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
widokowa działka budowlana M1 
(budownictwo jednorodzinne) w 

Woli Filipowskiej o pow. 16 a.
Cena: 104 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 8 a w Tenczynku. 

Prąd i woda przy działce, gaz i 
kanalizacja ok. 40-50 m od działki.

Cena: 77 tys. PLN. 

DO WYNAJĘCIA  
hala 150 m kw., w Nawojowej Górze, 
przy drodze asfaltowej. Parking na 5 

samochodów. 
Cena: 1500 PLN / m-c. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a w 

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

Cena: 89 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
położona w ciekawym miejscu 

działka budowlana o pow.  
ponad 10 a, w Tenczynku.

Cena: 85 tys. PLN. 

DO WYNAJĘCIA  
lokal usługowo-biurowy, ok. 

100 m kw. w Czubrowicach gm. 
Jerzmanowice-Przeginia. 
Cena: 1500 PLN / m-c.

DO SPRZEDANIA  
działka 10 a zbliżona do 

kwadratu w Cholerzynie gm. 
Liszki blisko Kryspinowa

Cena: 167 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
piękny drewniany dom z bali  

w stanie do wykończenia,  
o pow. użytkowej ok. 155 m kw., 

położony w Tenczynku, na działce 9 a.
Cena: 360 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
piękna działka 13 a, obok lasu,  

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

Cena: 270 tys. PLN. 

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

Nieporazie gm. Alwernia. 
Cena: 88 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
pół domu: 3 pokoje, łazienka, kuchnia, 

strych, czyli wyodrębniony lokal w 
domu wolnostojącym w Czernej.

Cena: 165 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA  
powierzchnia biurowo-usługowo-

-handlowa 100 m kw. w gm. 
Zabierzów. Lokal dedykowany 

pod gabinety lekarskie, centrum 
medyczne, firmy usługowe, biura.

Cena: 3000 PLN / m-c.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

TRZEBINIA

WIELKA WIEŚ

ZABIERZÓW

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
Premierowo: „TO” (napisy pl)  

• 08.09 - 17:00, 19:30 • 14.09 - 17:00, 19:30 • 09.09 - 17:00, 19:30 • 15.09 - 17:00,19:30 •  
• 10.09 - 17:00, 19:30 • 16.09 - 17:00, 19:30 • 12.09 - 17:00, 19:30 • 

• 17.09 - 17:00, 19:30 • 13.09 - 17:00, 19:30 • 
2017 r. , horror, USA (napisy pl)

„NIEDOPARKI” (dubbing pl) 
• 16.09 - 15:00 • 17.09 - 15:00 • 

2017 r., animacja, Czechy

Przerwa w pracy kina (modernizacja) - od 18.09 do 28.09 i w dniu 3.10

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

CHRZANÓW
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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.

APELUJEMY!  
UŻYWAJĄC KOSIARKI ZWRACAJ UWAGĘ NA ZWIERZĘTA!!!

Redakcja „Gwarka” wraz z lek. weterynarii Aleksandrą Ornacką-Lipik apeluje o szczególne zwracanie 
uwagi podczas koszenia trwa i krzewów kosiarkami rotacyjnymi na chowające się w trawach zwierzęta.
Lekarze weterynarii spotykają się z częstym zgłaszaniem przypadków ciężkiego zranienia zwierząt (włącz-
nie z wyrwaniem kończyn, uszkodzeniem organów wewnętrznych prowadzącymi do śmierci) podczas ko-
szenia „traktorkami”, kosiarkami rotacyjnymi. Dotyczy to zarówno zwierząt domowych - psów, kotów, jak 
i zwierząt dziko żyjących - saren, lisów itp.
Zwierzę ogłuszone hałasem i zdezorientowane nie jest w stanie poradzić sobie z ucieczką, co często do-
prowadza do jego śmierci w ogromnym bólu.
Wystarczy jednak przed rozpoczęciem koszenia spróbować wypłoszyć zwierzęta potencjalnie znajdujące 
się na koszonym terenie, a podczas samego koszenia zwracać uwagę na otoczenie, by w dużym stopniu 
ograniczyć możliwość wystąpienia takich sytuacji. 

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

Czarny, ślepy, ktoś by powiedział pospo-
lity i... niewidzialny?! Dla większości 
ludzi chyba tak... Na przycmentarnym 
parkingu gdzie koczował trzy ponad 
miesiące, też nikt go nie widział. A on 
cichutki, dobry, pokorny i schodzący 
ludziom z drogi. Nieraz skrzywdzony... 
Wiarę w człowieka już odzyskał, tylko 
ten boks przytuliskowy mógłby się zmie-
nić w ciepły domowy kąt...Prawie od roku 
bardzo się staramy znaleźć Stefankowi 
dom, a tu cisza... Cały czas cisza... Stefan ma około 7 lat waży 14 kg. 
Tel. 534 884 174.

Tylko 5 lat życia, a można powiedzieć, że zmarnowanego, bo co to za życie, które ograniczało się do 
ciemnej komórki z małym okienkiem. Ile dał radę się wspiąć na łapach, tyle świata zobaczył. A ten 
świat to sterta żelastwa, które znosił nagminnie właściciel. Kilka miesięcy temu skończyła się udręka. 
Pijany wtedy właściciel zrzekł się Miszy i jego współtowarzysza niedoli Jaśko. Misza to żywiołowy 
pies, ciekawy świata i kontaktowy. Jak on musiał cierpieć w zamknięciu... tak przez kilka lat. Łagodny, 
może trochę ostrożny w pierwszym kontakcie z nieznanymi ludźmi, ale szybko potrafi się przekonać. 
Prawdziwy dom potrzebny mu jak najszybciej... Misza ma około 5 lat, waży 20 kg.
Tel. 783 553 197.

Radosna, pełna pozytywnej 
energii i młodzieńczego zapa-
łu do życia. Przez tę pogodę 
ducha potrafi zjednać sobie 
psich przyjaciół. Lorki nie da 
się nie lubić... Malutka, około 
8 kg, młodziutka - 1,5 roku 
i niestety bez domu. Jest 
przygotowana do adopcji. 
Tylko pokochać! 
Tel. 783 553 197.

A sio! Poszedł won! Wszyscy 
gonili...Nawet ci, pod których 
domy nie miał nawet zamiaru 
podejść. Dobrze czuł, że nie 
warto. Przycupnął w końcu na 
kilka dni przy drodze i czekał... 
Ssało w żołądku, ale gdzie tu 
iść, by kopniaka nie dostać? 
Zaryzykował. Trafił. Starsza 
pani dała mleka, jajko, bo 
nic więcej dla psa nie miała. Kilka tylko dni, bo zatrzymać go nie 
mogła. Wielka szkoda, bo Gucio to bardzo wdzięczny pies. Wielka 
szkoda, że bez domu... Poszukamy? Gucio ma 2 lata, waży 12 kg.  
Tel. 783 553 197.

Każdy, kto spojrzy w te oczy wyczyta, że 
lekko jej w życiu nie było. Skąd tyle w nich 
smutku? A może to samotne kiedyś błąkanie 
się w polach bez kontaktu z człowiekiem 
odcisnęło na jej psychice takie piętno? Trzy 
lata życia to tak niewiele, a sposób bycia 
u niej jak u piętnastoletniej, zmęczonej 
światem staruszki. Teraz po kilku miesiącach 
łatwiej z nią o bliższą znajomość. Jest już 
mniej smutna i pozwala na dotyk. Chciałoby 
się wziąć ją na ręce i obiecać, że już będzie 
tylko lepiej... Tylko my sami nie wiemy kiedy... 
Pewnie dopiero jak znajdziemy dobry, spokojny, bezpieczny dom. Freska jest małą 
suczką, waży około 9 kg. 
Tel. 783 553 197.

Poszukujemy domu 
dla bardzo fajnego, 
pogodnego, wesołe-
go psiaka - Kleksika. 
Maluch trafił do nas 
wraz ze swoim kole-
gą - prawdopodob-
nie razem wybrali 
się na zwiedzanie 
okolicy, ale nie zna-
leźli drogi powrotnej i trafili do nas. Kleksik troszkę kulał 
na łapkę, prawdopodobnie nie był przyzwyczajony do 
włóczęgostwa. Piesek jest młody - w obecnej chwili ma 
około 1,5 roku, to młodziutki, pogodny, wesoły, uśmiech-
nięty psiak. Garnie się do człowieka, chętnie się przytula, 
lubi spacery i przebywanie w towarzystwie ludzi. Kleksik 
lubi inne psy, nie wykazuje najmniejszej agresji, jest 
przemiły. Piesek waży około 12 kg, większy nie będzie. 
Jest w dobrej kondycji, ma ładną, czystą okrywę włosową.

Kleksik z całą pewnością odnajdzie się w nowej rodzinie 
i będzie jej częścią, jej sercem.

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM WCIĄŻ CZEKAJĄ TAKŻE PIESKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem do nowego domu na rozsądną 
odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska 
są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na 
łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 
Tel: 793993779. Smsów nie otrzymujemy.         schroniskopsiepole.pl

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

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

STEFAN

MISZA

LORKA

GUCIO

FRESKA

KLEKSIK

Poszukujemy domu dla Grypsika - przefajnego, grzecznego i bardzo 
pozytywnego psiaka, który od niedawna jest pod nasza opieką. 
Gryps to piesek w średnim wieku, ma około 6-7 lat, na pewno nie był 
przez dotychczasowych właścicieli najlepiej traktowany, ale nie jest 
psem skrzywdzonym. Nadal z ufnością i z ogromną serdecznością 
spogląda na opiekunów, cieszy się ze spacerów, chce być wszędzie 
tam, gdzie człowiek. Grypsik jest psem dość sporym, waży około 30 
kg. Jest dorodnym, wspaniałym, przepięknym psiakiem, a przy tak 
wspaniałym, ciepłym psim usposobieniu będzie także rewelacyjnym 
kompanem całej rodziny. Grypsik grzecznie i posłusznie spaceruje na 
smyczy, nie wchodzi w konflikty z innymi psami, jego pyszczek jest 
zawsze uśmiechnięty. Prosimy o dom dla tego super kochanego pieska.

GRYPSIK

Poszukujemy domu dla Funi - kochanej, wspaniałej, delikatnej starszej 
suczki, która kilka tygodni temu trafiła pod naszą opiekę. Funia była strasznie 
zaniedbana i wychudzona. Na skórze miała liczne zmiany, bardzo się drapała, 
a mimo to pozostała grzeczną, spokojną, kochaną psinką. Jest bardzo posłusz-
na i dzielna. Cierpliwie znosi zabiegi pielęgnacyjne, doskonale współpracuje 
z człowiekiem. Funia jest suczką niewielką, szczupłą, na dłuższych łapkach. 
Waży około 10 kg, powinna osiągnąć masę ciała do 12 kg. Funia ma około 
8-10 lat. Miała problemy skórne, ale wraca do pełni zdrowia. Obecnie jest 

już znów kudłata i puchata. Jest cudowną, niezwykłą sunia. Dogaduje się z psami, lubi ludzi, jest bardzo 
łagodna. Będzie wyjątkową psinką. Najlepszą na świecie...

FUFA

Możesz w prosty sposób wspomóc działalność Fundacji 

Człowiek dla Zwierząt 
a jednocześnie cieszyć się posiadaniem wyjątkowej torby czy kubka.  

Możesz też podarować oryginalny prezent bliskiej osobie... A zwierzaki - 
podopieczni Fundacji - na tym skorzystają. Torby i kubki można zamówić 

wysyłając maila na adres: czlowiekdlazwierzat@gmail.com  
lub dzwoniąc pod numer 534 884 174

Kubki: 20 zł + 8,90 koszt wysyłki • Torby: 27 zł + 5,90 koszt wysyłki
Przedpłata na konto: Fundacja Człowiek dla Zwierząt  

Bank Spółdzielczy w Słomnikach 78 86140001 0010 0147 5971 0001

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata doświadczenia

 
 

 
 

Wrzesień w  krzeszowickiej  Bibliotece 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 września    g. 10.00 – 13.00 
 
Narodowe Czytanie 2017 
Stanisław Wyspiański „WESELE” 
 

 
 

9 września    g. 10.00 – 13.00 
 
Dzień gier planszowych i puzzle-manii  
chińczyk, domino, mini-futbol, małpki, rybki, quizy, puzzle 
 

 

 

21 września    g. 18.00 
 
Spotkanie Klubu Filmowego. Projekcja filmu „Mustang”. 
… Pięć nieokiełznanych dziewczyn, pięć żywiołów i 
jedno silne pragnienie – WOLNOŚĆ”.  
Nominowany do Oskara, wielokrotnie nagradzany debiut 
młodej tureckiej reżyserki z muzyką Warrena Ellisa. 

 
 
 
 
 

27 września    g. 18.00 
 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Przy Kafce” 
Świat nie składa się z samych pogodnych i szczęśliwych 
dni i ludzie w nim żyjący mają swoją przeszłość, 
przeżycia, wspomnienia, które niejednokrotnie chronią za 
tytułowymi "zamkniętymi drzwiami" 
 
 

 

30 września    g. 10.30 
 
Sobotnie ekranizacje lektur szkolnych.  
Projekcja filmu Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i 
stara szafa 

21 września    g. 18.00
Spotkanie Klubu Filmowego. Projekcja filmu „Mustang”.

… Pięć nieokiełznanych dziewczyn, pięć żywiołów i jedno 
silne pragnienie – WOLNOŚĆ”. Nominowany do Oskara, 
wielokrotnie nagradzany debiut młodej tureckiej reżyserki  
z muzyką Warrena Ellisa.

27 września    g. 18.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Przy Kafce”

Świat nie składa się z samych pogodnych i szczęśliwych 
dni i ludzie w nim żyjący mają swoją przeszłość, przeżycia, 
wspomnienia, które niejednokrotnie chronią za tytułowymi 
„zamkniętymi drzwiami”

30 września    g. 10.30
Sobotnie ekranizacje lektur szkolnych. Projekcja filmu 
Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa.
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METECO   + 48 602 584 973
biuro@meteco.pl                        www.meteco.pl

STOLARKA OKIENNA
BRAMY GARAŻOWE
  • SEGMENTOWE
  • ROLOWANE
  • UCHYLNE
AUTOMATYKA

ZAMÓW – BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ

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

PołącZ Kredyty, włącZ 
nisKie oProcentowanie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,5%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 107 910,63 zł, oprocentowanie 
zmienne: 5,9%, całkowity koszt kredytu: 31 310,63 zł (w tym: prowizja: 4802,76 zł (5,9%), odsetki: 26 507,87 zł), 120 równych, miesięcznych rat w wysokości 899,66 zł. Kalkulacja została dokonana 
na 10.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty „Letnia konsolidacja” mogą być konsolidowane zobowiązania wyłącznie spoza Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty 
jest spłata minimum jednego zobowiązania na łączną kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 35 000 zł. Minimalny okres kredytowania wynosi 6 miesięcy. 
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

LETNIA KONSOLIDACJA

RRSO 7,5%

Niskie oprocentowanie – tylko 5,9%.
Dodatkowa gotówka na niespodziewane wydatki.
Wysoka maksymalna kwota kredytu – do 200 tys. zł.


