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Od Redakcji na Święta i Nowy Rok

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…
Pierogi, ciasta, porządki… wszystko to ważne, ale ważniejsze,
by poczuć, że jest to czas magiczny, piękny, a najważniejsze
w nim, by być razem z najbliższymi. Pamiętać o nich. Spędzić
czas z dziećmi na wspólnej, radosnej, zabawie… Porozmawiać
bez pośpiechu z rodzicami, babcią, dziadkiem, rodzeństwem,
dla których nie zawsze mamy czas w codziennej gonitwie…
Spotkać się z przyjaciółmi. A może odwiedzić samotnego sąsiada…? Może przeznaczyć parę złotych na przyłączenie się,
do chociaż jednej, z wielu organizowanych szczególnie w tym
czasie akcji charytatywnych…?
Prezenty dla bliskich niech będą takie od serca, niekoniecznie
drogie… Często te zrobione własnoręcznie są właśnie najcenniejsze.

Wraz z Anną Koblak zachęcamy do rodzinnej, twórczej zabawy w wykonanie tradycyjnych, staropolskich światów z opłatka (pełna instrukcja ze zdjęciami specjalnie dla Państwa na
łamach „Gwarka”). Kultywujmy w ten sposób piękne polskie
zwyczaje, które pozwalają nam zatrzymać się na chwilę i pobyć
z najbliższymi.
ciąg dalszy str. 2

>>>

www.gwarek-nieruchomosci.pl

OPTYK OKULISTA
Polecamy markowe
soczewki okularowe
z wieloletnią gwarancją
w super cenach.
informacja
w zakładzie

KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

BIURO RACHUNKOWE

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30

WWW.OPTYKA-VICTORIA.PL
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

ul. Ks. Mądrzyka 2

obok Banku Spółdzielczego W TENCZYNKU

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

KOMPRA

TRZEBINIA

SKLEP ABC "GAZDA"

www.vitromont.com

CZYNNE:
pon-sob 700 - 2100
niedziela900 - 2000

ZAPRASZAMY DO NASZEGO NOWEGO SKLEPU!
Tenczynek, ul. Jana III Sobieskiego 104

POLECAMY:
• papierosy
• mięso-wędliny
• pieczywo
• artykuły spożywcze
• artykuły monopolowe • nabiał
• lody
• artykuły chemiczne

tel. 32 754 56 70
Ponad 21 lat
doświadczenia
Ciepłych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia,
wspaniałej, szampańskiej
zabawy sylwestrowej
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym roku
swoim Klientom i ich Bliskim
życzą właściciele i pracownicy
sklepów ABC Gazda

W Sylwestra jesteśmy
z Państwem do 2200
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ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…
Pasterka czy odwiedzenie Bożonarodzeniowej Szopki to piękny
zwyczaj, nie tylko dla tych regularnie uczęszczających na Msze…
Dla wszystkich, dla których wiara
w odrodzenie, lepszy los, nadzieja
i miłość są częścią życia… A chyba każdy z nas pragnie, by tak
było…
Święta Bożego Narodzenia to
święta radości i dobra. Niech ono
zwycięży, w sprawach małych
i tych wielkich…

telnikom i Współpracownikom
- prawdziwie rodzinnych, pięknych Świąt. Zaś w noc 31 grudnia - wspaniałej, szampańskiej
zabawy sylwestrowej (i tej
w domach wśród przyjaciół
i tej na wystawnych przyjęciach)… I niech ten Nowy
Rok spełni wszystkie marzenia…
Dziękujemy, że jesteście
z nami. Do siego roku!
vv Redakcja

Życzymy Państwu – naszym Czy-

ŚWIATY Z OPŁATKA

„Świat z opłatka” – tradycyjna, bożonarodzeniowa ozdoba
polskiego domu, wieszana pod sufitem na podłaźniczce gałęzi lub wianku z gałęzi jedliny, sosny czy świerka.

Co potrzeba do wykonania świata: białe lub
kolorowe opłatki, forma do wycięcia kształtu
koła (kubek, szklanka), ostry nożyk, linijka,
podkładka.

Z lekko wilgotnych opłatków wycinamy 5 kółek o tej
samej średnicy. Jedno pozostawiamy bez zmian
(kółko podstawowe), drugie dzielimy na 2 połówki,
trzy kolejne kółka dzielimy na 4 ćwiartki.

UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA NAGRODY
„ZACNEGO UCZYNKU”A. D. 2015 DLA MIESZKANKI
GMINY ZABIERZÓW AGNIESZKI ROKITY

W sobotę 5 grudnia 2015 roku na zaproszenie Romana Żelaznego - Prezesa
Fundacji „Zacny Uczynek” oraz Andrzeja Olechowskiego - Przewodniczącego
Rady Fundacji, Agnieszka Rokita wzięła udział w uroczystej gali wręczenia
Nagrody „Zacnego Uczynku” A.D. 2015, która odbyła się w Pałacu na Wyspie
w warszawskich Łazienkach.
Agnieszka Rokita została laureatką
tej prestiżowej nagrody, którą wcześniej otrzymali takie osobistości,
jak Lech Wałęsa, Władyslaw Bartoszewski, Krystyna Janda, Andrzej
Wajda, Szewach Weiss i wiele innych
wybitnych postaci świata nauki, polityki i sztuki. W ten sposób uhonorowano jej społeczną działalność
charytatywną na rzecz dzieci szczególnie pokrzywdzonych przez los.

Odbierając Nagrodę „Zacnego
Uczynku” powiedziała, że dedykuje
ją zmarłemu niedawno filantropowi
Józefowi Krukowi oraz przyjaciołom
i wszystkim ludziom dobrej woli, bez
których nie udałoby się jej zrealizować wielu inicjatyw i przedsięwzięć,
których jest pomysłodawczynią.
Nagroda „Zacnego Uczynku” przyznawana jest przez Kapitułę raz do
roku, począwszy od 2005 roku, za
szczególne, nadzwyczajne osiągnięcia i działania motywowane dobroczynnością, humanizmem oraz
regułami prawa i demokracji.
W tym roku wspólnie z Agnieszką
Rokitą Nagrodę „Zacnego Uczynku” odebrał również Dariusz „Tiger” Michalczewski za całokształt
swojej działalności społecznej w ramach prowadzonej przez siebie Fundacji „Równe Szanse”.
Podczas uroczystej gali zaproszeni

goście
wysłuchali wykładu prof.
dr Jana Miodka
z Uniwersytetu Wrocławskiego, który
poruszył
kwestię
odpowiedzialności,
spolegliwości, wyrozumiałości i życzliwości wobec innych
ludzi w odniesieniu
do współczesnych relacji międzyludzkich.

Natomiast prof. dr Michał Kleiber
z Polskiej Akademii Nauk odniósł
się do miejsca, jakie w czasach globalizacji świata zajmuje człowiek
i, jakiego znaczenia w dzisiejszych
czasach nabierają takie słowa, jak
tolerancja i wzajemna współpraca
między narodami zmierzająca do
przełamywania wszelkich barier,
bo tak naprawdę nadrzędnym celem

wszelkich ludzkich działań powinna być ochrona naszej planety, na
której żyjemy.
Fundacja „Zacny Uczynek” przyznała w tym roku także dwa Stypendia im. Piotra Mroczyka.
Uroczystość zakończyła się koncertem Milo Kurtisa, który wystąpił razem ze swoim zespołem prezentując
muzykę z różnych stron świata.
vv Agnieszka Mitka

Zdjęcia: Organizatorzy
uroczystości, Agnieszka Mitka

Nie bądźmy obojętni, pomóżmy tym,
którzy tej pomocy potrzebują
Kiedy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, jest zbliżona do zera lub niższa nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie
bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony
na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

Na kółku podstawowym doklejamy przy pomocy Po bokach połówki doklejamy dwie ćwiartki,
śliny jedną z połówek.
tworząc krzyż.

..i kolejne 4 ćwiartki.

Po bokach połówki doklejamy dwie ćwiartki,
tworząc krzyż.

Gotowe!!!
Anna Koblak, mieszkanka Krzeszowic, biolog z wykształcenia.
Zajmuje się rękodziełem od wielu lat. Szyje patchworki, zabawki dla dzieci,
robi pisanki, wycinanki z papieru, biżuterię. Chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami, prowadząc warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Prace Anny Koblak można aktualnie oglądać na wystawie Twórców Ludowych
w Krakowie, w Domu Polonii oraz na stronie www.anna.koblak.pl
Kontakt: anna@koblak.pl

Jak co roku, w chwili gdy w naszym kraju następuje gwałtowne ochłodzenie i temperatury
na zewnątrz spadają blisko zera
lub poniżej, policjanci zwracają
się do wszystkich z apelem o to,
aby nie byli obojętni na czyjąś
krzywdę. Chodzi tu oczywiście o osoby, które mogą cierpieć z powodu zimna. Należy
pamiętać, że na wychłodzenie
organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze
i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy
się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym
funkcjonariuszy. Każde takie
zgłoszenie jest natychmiast
sprawdzane.

w których jest ciepło, gdzie
mogą zjeść ciepły posiłek
i przespać się w normalnych
warunkach.

ki i placówki, w których taka
osoba otrzyma opiekę i będzie
bezpieczna. Policjanci informują ośrodki pomocy spoW ubiegłych latach zdarzało łecznej o osobach, które z racji
się dosyć często, że policjan- swojego wieku, samotności,
ci odwozili potrzebujących do niezaradności, bądź trudnej sydomów, do schronisk dla osób tuacji materialnej mogą stać się
bezdomnych, do izb wytrzeź- potencjalnymi ofiarami na skuwień, ponieważ często były to tek wychłodzenia organizmu.
osoby nietrzeźwe, które wie- O trudnej sytuacji sąsiada czy
czorem i w nocy przebywały znajomego również my możew parkach, na przystankach my powiadomić ośrodek pomokomunikacji miejskiej lub cy społecznej.
w innych miejscach. Najczę- Policjanci jak co roku współściej tacy ludzie, z powodu wy- pracują w tym zakresie ze
pitego alkoholu, nie odczuwali strażnikami miejskimi i innymi
zimna i dlatego byli narażeni służbami. Jednak, aby dotrzeć
na śmiertelne wychłodzenie. do wszystkich osób potrzebuDlatego też nie należy prze- jących pomocy, potrzebna jest
chodzić obojętnie obok osób reakcja nie tylko służb, ale każOkres jesienno-zimowy to nietrzeźwych. Pamiętajmy, że dego człowieka.
czas, gdy policjanci podczas ludzie tacy wymagają od nas Pamiętajmy, że obowiązkiem
patroli zwracają większą uwa- szczególnej pomocy – czło- każdego z nas jest reagowanie
gę na miejsca, gdzie mogą wiek nietrzeźwy zdecydowanie na takie przypadki. Nie bądźszukać schronienia i nocować szybciej traci ciepło.
my obojętni wobec tych, którzy
bezdomni. Są to zazwyczaj pu- Jesienno-zimową
porą
na zwłaszcza teraz mogą potrzestostany, ogródki działkowe, wychłodzenie organizmu są bować naszej pomocy. Wystaraltanki. Aby się rozgrzać bar- także szczególnie narażone czy tylko jeden telefon pod nudzo często bezdomni w takich osoby starsze, samotne, które mer 112 lub 997, aby uchronić
miejscach rozpalają ogniska, z różnych przyczyn nie mogą kogoś od wychłodzenia i uratoco bywa bardzo niebezpiecz- poradzić sobie z codziennymi wać czyjeś życie.
ne. Policjanci każdego roku czynnościami, jak chociażby
monitorują sytuację tych osób. z rozpaleniem w piecu. Jeśli
Sami oferują pomoc każdemu, znamy kogoś starszego, żyjąkto jej potrzebuje - odnajdując cego samotnie zapytajmy czy
takie osoby zawsze proponują nie potrzebuje naszej pomocy.
przewiezienie ich do ośrodków, Należy pamiętać, że są ośrodvv Komenda Policji w Olkuszu
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AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR

wyprzedaż od 10% do 40%

Zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 18.00
sobota: 9.00 - 14.00

TEL: 12 356 58 30
SALON FIRAN: 12 280 60 65 www.awex.sklep.pl

FACTORY WPROWADZA KARTY PODARUNKOWE
Centra outlet FACTORY Kraków oraz FACTORY Annopol w Warszawie
wprowadziły do swojej oferty karty podarunkowe. To pierwsze outlety
w Polsce, które dały swoim klientom możliwość zakupu bonu prezentowego do wszystkich sklepów znajdujących się w centrum. W przyszłym roku karty podarunkowe
będą obecne też w pozostałych centrach marki FACTORY, zarządzanych przez NEINVER.

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W SANCE

We czwartek 3 grudnia w godzinach popołudniowych, sala gimnastyczna
w Szkole Podstawowej w Sance rozbrzmiewała wesołymi głosami. Odbywały
się bowiem warsztaty świąteczne, na których całe rodziny zajmowały się
tworzeniem kolorowych baniek oraz stroików świątecznych.
Warsztaty odbyły się w ramach
zadania „Nasz region – nasze
tradycje” realizowanego przez
Stowarzyszenie Dorzecza Sanki
przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice. Była to druga
część zadania – pierwsza została zrealizowana przed Świętami
Wielkanocnymi. Przez kilka popołudniowych godzin ponad 50
osób cierpliwie ozdabiało kolorowymi cekinami i błyszczącymi wstążeczkami styropianowe
kule. Wszystkie materiały były
darmowe – zakupione w ramach
projektu. Nadwątlone siły mogły być uzupełnione napojami,
ciastami i mandarynkami. Końcowe efekty można zobaczyć na
zdjęciach.
vv mgr Katarzyna Mitka

W-ce Prezes Stowarzyszenia
Dorzecza Sanki
Dyrektor SP w Sancex

Karty mogą zostać zrealizowane we
wszystkich salonach, znajdujących
się w centrum i honorujących karty
płatnicze Mastercard. Można je zamówić poprzez stronę internetową
FACTORY Annopol i FACTORY
Kraków, klikając w zakładkę „Karty podarunkowe”. Kupując, określamy kwotę, którą będzie dysponować
osoba obdarowana. FACTORY daje
możliwość wybrania kwot od 50 do
1000 zł.
W przyszłym roku karty podarunkowe będzie można kupić również
na miejscu - w wyznaczonym punkcie w obu centrach.
Jak działa karta
podarunkowa FACTORY?
Karta działa tak samo, jak popularne karty płatnicze czy kredytowe.
Aby zapłacić kartą podarunkową
FACTORY, wystarczy okazać ją
sprzedawcy w wybranym salonie.
Nie posiada kodu PIN, ani żadnych
innych ograniczeń. Karta jest aktywna tylko w centrach FACTORY
Kraków i Annopol.
Karta podarunkowe
bardzo popularne w Polsce
Karty podarunkowe są bardzo popularną i uniwersalną formą prezentu,
zarówno dla osób najbliższych jak
i współpracowników. W Polsce liczba osób, które wybierają taką formę
prezentu, stale rośnie. Jak wynika

z badań PBP, przeprowadzonych na
zlecenie Polskiego Stowarzyszenia
Emitentów Kart Podarunkowych
(www.kartypodarunkowe.org),
znajomość tych kart wzrosła o 21%
stosunku do roku 2011, natomiast
liczba osób, które miały bezpośredni kontakt z kartą prezentową jako
obdarowujący lub obdarowywany
wzrosła aż o 44%.
Wspólnie z brytyjskim partnerem
Partnerem programu kart podarunkowych w centrach FACTORY Kraków i Annopol jest brytyjska firma
Flex-e-card, będąca liderem w branży kart prepaidowych. Specjalizuje
się ona we wprowadzaniu i obsłudze
programów kart podarunkowych
dla centrów handlowych. W swoim
portfolio posiada największe galerie
handlowe w Polsce i innych krajach
europejskich.

Karty podarunkowe - prezent
zawsze trafiony w 10-tkę
Karty podarunkowe FACTORY to
świetny pomysł na prezent – uniwersalny i zawsze dopasowany do
oczekiwań obdarowanej osoby.
To również bardzo dobry sposób
na skontrolowanie świątecznych
wydatków. Centra wyprzedażowe
FACTORY, nie tylko przed świętami, ale przez cały rok oferują towary najlepszych marek polskich
i światowych, w cenach obniżonych od 30% do 70%.

FACTORY Kraków to największe centrum outlet w Polsce. Na 22 tysiącach m² powierzchni gromadzi ponad 100 popularnych marek polskich
i międzynarodowych, m.in.: Quiksilver, United Colors of Benetton, Nike, Ecco, Asics, Desiqual, Levi’s, Adidas czy Tommy Hilfiger. Dojazd samochodem z centrum miasta do FACTORY Kraków zajmuje zaledwie 15 minut. Centrum jest zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady
A4 Kraków – Katowice, 5 minut od Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Airport.
Marka FACTORY
FACTORY Outlet to największa sieć centrów wyprzedażowych w Polsce, odwiedzana co roku przez kilkanaście milionów klientów, w największych
miastach: Warszawa (Ursus, Annopol), Poznań, Wrocław i Kraków. Na 84,500 m² powierzchni, centra FACTORY gromadzą ponad 250 znanych
marek polskich i światowych. Na polskim rynku centra FACTORY obecne są od 2002 roku, kiedy NEINVER otworzył pierwsze centrum wyprzedażowe w Polsce - FACTORY Warszawa Ursus. Pod marką FACTORY, NEINVER wprowadził koncepcję centrów outlet do Hiszpanii i Polski, od lat
pozostając liderem na tych rynkach. Firma jest także drugim co do wielkości operatorem centrów outlet w Europie. Więcej informacji o centrach
Factory Outlet: www.factory.pl
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Swietłana Aleksijewicz : Czasy secondhand: koniec czerwonego człowieka

PRZYJMĘ GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499
Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz, 1 piętro

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

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

Nie sposób go z nikim pomylić, choć jest podobny i zarazem niepodobny do reszty ludzkości. Ma własny słownik i
doskonale wie, co jest dobre, a co złe. Paszport radziecki
przechowuje jako najcenniejszy skarb. Homo sovieticus.
Nie umarł wraz z upadkiem imperium, za to musiał stawić
czoła nowej rzeczywistości, gdy wbrew przewidywaniom
Marksa po socjalizmie nastąpił kapitalizm, ojczyznę zastąpił supermarket, a władzę przejęli handlarze i cinkciarze. Wiecznie żywy, chętnie opowiada o swoich bohaterach i męczennikach, o nadziejach i rozczarowaniach, o
złości, frustracji i zderzeniu z rzeczywistością.

Dorota Kania : Gry tajnych służb

Jeffrey Small : Oddech Boga

W 1887 roku rosyjski dziennikarz dokonał ważnego
odkrycia w niedostępnym himalajskim klasztorze,
które mogło zaważyć na losach całego świata. Jednak tajemnica, którą wyjawił, została zbagatelizowana, a on sam został posądzony o herezję. Sekretny
buddyjski manuskrypt na wiele długich lat przepadł w
mrokach historii…

Karin Slaughter : Moje śliczne

„Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Sprawców nie ustalono”. Taki komentarz usłyszeliśmy przy
wielu tajemniczych zgonach wysokich urzędników
państwowych, polityków i osób publicznych we
współczesnej wolnej Polsce. Czy tajne służby mogły
brać udział w tych „nieszczęśliwych wypadkach”?
Czy są w naszym kraju ludzie, którzy działają ponad
prawem? Książka zawiera wiele sensacyjnych materiałów, które rzucają nowe światło na zakulisową działalność tajnych służb.

Pewnego dnia dziewiętnastoletnia Julia zniknęła
bez śladu. Tragedia na zawsze naznaczyła jej
najbliższych. Mija dwadzieścia lat. Ojciec popełnił samobójstwo, a siostry, Claire i Lydia, zerwały
ze sobą kontakt. Paul, mąż Claire, wpływowy milioner, zostaje zamordowany. Claire i Lydia, dotąd
mocno skonfliktowane, rozpoczynają prywatne
śledztwo, które okaże się bolesną wędrówką w
przeszłość, dowodem, że czas nie leczy wszystkich ran. Siostry docierają blisko prawdy, a komuś bardzo zależy, by nigdy nie wyszła na jaw.

Małgorzata Gutowska-Adamczyk :
Kalendarze

Jessica Shirvington :
Między życiem a życiem

„Kalendarze” to powieść, dzięki której można
zwolnić, zatrzymać się na chwilę w tym pędzie,
jaki ogarnia nasze życie. Tu wszystko płynie swoim
spokojnym, leniwym rytmem. To okazja powrotu do
dzieciństwa, do czasów, kiedy cieszyły byle drobiazgi i kiedy czas nie gnał do przodu jak szalony. Autorka przywołując kolejne obrazy tworzy refleksyjny,
melancholijny nastrój, udowadniając przy tym, że
piękno tkwi w prostocie i zwyczajności.

Sabine ma osiemnaście lat. Niestety nie jest taka
jak inne nastolatki. Odkąd pamięta żyje podwójnie, w dwóch równoległych rzeczywistościach.
Co dwadzieścia cztery godziny następuje przeskok z jednego życia do drugiego, z jednej tożsamości do drugiej. W jednym życiu Sabine ma
wszystko czego sobie zapragnie. Życie wręcz
idealne. W drugiej rzeczywistości sprawy wyglądają zupełnie inaczej.

Laila Shukri : Perska miłość

Grzegorz Kasdepke :
Drużyna Pani Miłki, czyli o szacunku,
odwadze i innych wartościach

Bardzo poruszająca opowieść o odmienności
obyczajowej i kulturowej. Młoda Polka, Lidka,
wyjeżdża na stypendium językowe do Kuwejtu.
Nie przypuszcza nawet, jak ta podróż zmieni jej
życie. Na miejscu poznaje przystojnego Hassana, w którym szybko się zakochuje. Hassan
zaczyna kusić młodą Polkę obietnicą bajkowego życia. Lidka po krótkim wahaniu decyduje
się rozpocząć nowe życie w egzotycznym kraju.
Tymczasem rzeczywistość zdaje się daleko odbiegać od tego czego oczekiwała...

To zabawna historia poświęcona wartościom,
między innymi uczciwości, sprawiedliwości, wytrwałości, współczuciu. Na końcu każdego rozdziału znajdują się: opis konkretnej wartości oraz
praktyczne rady dla dzieci i rodziców.
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MYDLARNIA
SUPER DELIKATESY, UL. 3 MAJA 2, KRZESZOWICE
CZYNNE: PN - SB 900 -2000 ND 1000 -1700

Zapraszamy do naszej Mydlarni gdzie znajdziecie Państwo mnóstwo pomysłów na pachnące prezenty!
Gwiazdka już za chwilę a Ty zastanawiasz się nad prezentem? Mydlarnia serdecznie zaprasza na zakupy wypełnione
cudownymi zapachami i kolorami. W ofercie posiadamy żele, sole, kawiory do kąpieli w ozdobnych, idealnie nadających
się na prezent karafkach. Każdy skomponowany przez Państwa zestaw, bezpłatnie, starannie zapakujemy.
W naszej Mydlarni znajdziecie moc zapachów: maliny, zielonej herbaty, róży, magnolii, piwonii, cynamonu, wanilii
i wiele, wiele innych, przez co każdy powinien znaleźć odpowiadający mu produkt.
Nasze produkty to kosmetyki w 100% naturalne i bezpieczne dla delikatnej, alergicznej skóry.
Nasze hity Świąteczne:
• Orange & cinnamon - żel do kąpieli o świątecznym zapachu - pomarańcza z cynamonem
Aromatyczny żel do kąpieli wzbogacony o ekstrakt z pomarańczy, roślinną glicerynę oraz witaminę B5. Dokładnie
oczyszcza, nawilża i regeneruje skórę, chroniąc jej barierę lipidową. Ekstrakt z kwiatów pomarańczy działa antyseptycznie, przeciwzapalnie, nadaje skórze zdrowy koloryt.

Świąt wypełnionych radością
i ciepłem rodzinnym oraz
pomyślnego, szczęśliwego
Nowego Roku
życzy Zespół Elf

• Maska czekoladowa do ciała i twarzy
Maska czekoladowa do zabiegów na twarz, szyję i dekolt. Zabieg na bazieczekolady, działa przeciwstarzeniowo
i przeciw zmarszczkowo, doskonale dotlenia skórę. Czekolada bogata jest w witaminy A, E, F, H oraz związki mineralne,
które poprawiają koloryt i ukrwienie skóry. Zabieg korzystnie wpływa na zmysły, pobudza produkcję endorfin, które
poprawiają samopoczucie, działają stymulująco i antydepresyjnie. Czekolada chroni skórę przed utratą wody. Nadaje
się do użycia zarówno na ciepło, jak i na zimno.
• Mydła Świąteczne na wagę renifer, choinki, gwiazdki, dzwonki
Mydła pochodzenia roślinnego, ręcznie wyrabiane, powstają z naturalnych składników z dodatkiem oleju arganowego
oraz olejków eterycznych. Działają silnie nawilżająco oraz cudownie pachną.				
Uwaga mydła kroimy ręcznie!
Nie masz pomysłu na prezent? Oferujemy bony podarunkowe o wartości: 30, 50, 100, 150, 200 zł
STREFA PAZNOKCI
Hity cenowe – zapisz się już teraz i korzystaj
z niskich cen w przyszłym roku!
Hybryda 30 zł
Paznokcie żelowe 50 zł

MIKOŁAJKI DLA DZIECI ZE
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

Wieczorem, 3 grudnia, ponad 100 dzieciaków zebrało się w świetlicy
środowiskowej w Giebułtowie, aby oczekiwać na specjalnego gościa
– św. Mikołaja, którego zaprosił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wielkiej Wsi.
Zanim jednak nadszedł upragniony Mikołaj, dzieci obejrzały spektakl, w wykonaniu
artystów z teatru Art-Re, pt.
„Zajęcza Chatka” – o perypetiach Zajączka, któremu Lis
podstępem odebrał tytułową
chatkę. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło – i ku
uldze najmłodszych widzów,
którzy dość mocno przeżywali
perypetie Zajączka, udało mu
się odzyskać swój domek.
Najwyraźniej nasze dzieci ze
świetlic środowiskowych musiały być w tym roku wyjątkowo
grzeczne, bo kiedy w końcu pojawił się Mikołaj, każde z dzieci
zostało obdarowane paczką pełną słodkości.
Tradycyjne spotkania mikołajowe są formą nagrody dla naszych
dzieci, które przez cały rok biorą
aktywny udział w zajęciach świetlicowych. Mamy nadzieję, że
gwarny i wesoły wieczór z Mikołajem spędzony w giebułtowskiej
świetlicy będzie dla wszystkich
miłym wspomnieniem.
Poczęstunek dla dzieci został
przygotowany dzięki wsparciu
Pana Stanisława Łukasika – właściciela sklepu „Lewiatan” w Modlnicy, za co w imieniu swoim
i dzieci serdecznie dziękujemy.
vv wielka-wies.pl

Partner Handlowy
OKNOPLAST

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

NA ŚWIĘTA - TATAR Z ŁOSOSIA, A NA SYLWESTRA CHIPSY Z OBIEREK
Tatar z łososia
(porcja dla 4 osób)
• 25 dkg łososia wędzonego
• 25 dkg łososia surowego (filet)
• 1 cebula
• 1 łyżka kaparów
• 2 ogórki konserwowe
• pieprz
• Maggi (w tatarze maggi
musi być:)

Chipsy z obierek z ziemniaków
• obierki z ziemniaków
(u mnie z 10 ziemniaków)
• 1 łyżka oliwy
• sól
• czarnuszka, ostra papryka
– przyprawy do wyboru
Obierki porządnie wypłukałam, włożyłam do miski i zalałam zimną wodą,
aby wypłukać z nich chociaż część
skrobi. Potem odlałam wodę, wlałam
oliwę, dodałam przyprawy i wszystko
dokładnie wymieszałam. Do piekarnika wstawiłam formę z papierem do
pieczenia i na nie wysypałam obierki,
całość piekłam przez 30 minut w 180
C. Dobrze patrzeć, czy obierki się nie
przypalają (choć takie lekko zwęglone
i chrupiące najbardziej mi smakowały).

Cebulę obieramy i kroimy w drobniutką kosteczkę, mieszamy z pokrojonymi
drobno ogórkami i kaparami. Łososia
wędzonego drobniutko kroimy. Z filetu surowego łososia zdejmujemy skórę,
wyciągamy wszystkie ewentualne ości
i również drobniutko kroimy. Mieszamy łososia z warzywami, doprawiamy
pieprzem, ewentualnie maggi. Układamy na talerzach dekorujemy (lub nie)
Korzystając z okazji, chciałabym Pańogórkiem konserwowym i gotowe!
stwa zaprosić na krzeszowicki rynek w dniu 20.12, gdzie będę miała możliwość
A na Sylwestra proponuję.. chipsy..., ale nie takie codzienne, a przepyszne poczęstować Państwa moimi smakami świątecznymi :) Zapraszam!
chipsy z obierek. Zaskoczymy nimi siebie jak i naszych znajomych :) Zdrowe,
A jako że to ostatni numer „Gwarka” w tym roku... życzę Państwu
smaczne i naprawdę mega proste w przygotowaniu.
wspaniałych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
Jakiś czas temu w DDTVN widziałam jak Andrzej Polan przygotował chipsy
i wspaniałego Sylwestra, który niech nas wprowadzi w 2016 rok.
z obierków od ziemniaków i tak mi ten pomysł nie dawał spokoju, że je zrobiłam i ... są przepyszne, wręcz genialne!
vv Ulla Pałka

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

SIAT-METAL DARIUSZ KIECA
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ

X

PREZENT ŚWIĄTECZNY!!!
Życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku.
Dla wszystkich czytelników i czytelniczek z okazji świąt w
prezencie rabat na nasze produkty.

KUPON RABATOWY

- 10%

Na kosmetyki i produkty Wellness Oriflame
Kupon obowiązuje do 31 stycznia 2016

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• poniedziałek, sobota 10.00 - 13.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Piątek 15.00- 17.00 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

siatki, panele, słupki
siatki hodowlane zgrzewane, leśne
siatki ocynkowane i powlekane
siatki zbrojeniowe
bramy i furtki
druty kolczaste
akcesoria do montażu
ogrodzenia łupane
JONIEC
podmurówki
betonowe

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

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

506 378 033

(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495

509 680 171

SZYBKI CZAS REALIZACJI !

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109

coli888@op.pl
ogrodzeniakieca@gmail.com

WWW.OGRODZENIAKIECA.PL
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ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA
PAR MAŁŻEŃSKICH W GMINIE WIELKA WIEŚ

7 listopada 2015 r. odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich z terenu Gminy Wielka
Wieś. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem
św. Mikołaja w Białym Kościele w intencji Jubilatów. Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław Maślanka,
który w tym roku obchodzi 50-lecie kapłaństwa. Po czym o godz. 12.00 nastąpiło uroczyste
wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie w Restauracji „Łokietek” w Czajowicach.
W tym roku uroczystość obchodziło 19 par z terenu Gminy.

Stanisław Gutt, z parafii Biały
Kościół ks. Marek Wcisło, z paW uroczystości wzięli udział: rafii Modlnica ks. Jan Adamus
Wójt Gminy Wielka Wieś, wraz z księdzem wikariuszem
W-ce Wójt Gminy Wielka Wieś, Arturem Gielata i diakonem,
Przewodniczący Rady Gminy z parafii Bębło ks. Stefan TroWielka Wieś, Sekretarz Gminy jan, z Prądnika Korzkiewskiego
Wielka Wieś, Skarbnik Gminy ks. Artur Kardaś.
Wielka Wieś, Dyrektor GOKiS, Podczas uroczystości Wójt
księża: z parafii Giebułtów ks. Gminy Wielka Wieś wręczył

Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie wraz
z legitymacjami, listy gratulacyjne, upominki i kwiaty.
Po uroczystym obiedzie wystąpił zespół Tomaszowianie, który swoim występem uświetnił
tak wzniosłą uroczystość.
vv www.wielka-wies.pl

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

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
• KRZESZOWICE, ul. Legionów Polskich 1, tel. 733 030 663
• KRAKÓW, ul. Vetulaniego 1A, tel. 664 281 587
• CHRZANÓW, ul. Głowackiego 17, tel. 530 372 111
W kręgu Maciejewskiego - wystawa w Akademii w Bronowicach

Miłośnicy sztuki mogą w Akademii w Bronowicach oglądać wystawę „W kręgu Maciejewskiego”. Autorzy prezentowanych prac oddają hołd swojemu Mistrzowi, znakomitemu malarzowi i pedagogowi, który ukształtował
ich spojrzenie na malarstwo i szeroko pojętą twórczość. Wystawa potrwa do 15 stycznia.
Wystawa „W kręgu Maciejewskie- z pewnością wiele zasługi prof. Zbygo” prezentuje obrazy artystów, sława Marka Maciejewskiego – znaktórzy „wyszli spod skrzydeł” prof. komitego malarza i pedagoga, ale
Zbysława Marka Maciejewskie- również talentu, osobowości i chęci
go prowadzącego w latach 1983 twórczego rozwoju uczniów. Ze
– 1999 Pracownię Malarstwa II na statusu studentów Akademii Sztuk
Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych stali się znakomitymi artyPięknych. Wykształcił on u swoich stami, których malarstwem zachwystudentów intensywną potrzebę cają się znawcy i zwykli odbiorcy
twórczego rozwoju, a także zami- sztuki - mówi dr hab. Jan Tutaj, prof.
łowanie do malarstwa opartego na ASP, kurator galerii.
operowaniu światłem i szczegółem. Wystawa „W kręgu Maciejewskie- Artyści „kręgu Maciejewskiego”,
autorzy obrazów składających się na
tę wystawę, opierają swoje kompozycje i motywy na solidnie wykształconym warsztacie malarskim. Po
studiach z wielką pasją i ambicją zajmowali i nadal nieprzerwanie zajmują się tą dziedziną sztuki. Jest w tym

go” w Akademii w Bronowicach
(Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61)
czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 –
21.00, a w soboty i niedziele w godz.
9.00–21.00. Potrwa do 15 stycznia.
Wstęp na wystawę wolny!
W Akademii w Bronowicach or-

ganizowane są wystawy, instalacje,
prezentacje multimedialne, dyskusje, warsztaty, zajęcia i wiele innych
aktywności, przygotowanych przez
Akademię Sztuki Pięknych.

IKEA KRAKÓW OTWIERA KAWIARNIĘ
NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ W IKEA KRAKÓW

Do IKEA chodzi się nie tylko na zakupy. Wszyscy
zdążyliśmy już przywyknąć do obiadów w restauracji,
lodów czy hot-dogów w bistro. Czy tak samo naturalne
stanie się umawianie na kawę w IKEA? Wkrótce przekonamy się o tym, ponieważ IKEA Kraków otworzyła właśnie swoją kawiarnię.
Nowo otwarta IKEA CAFE
to niewielkie, ale wyjątkowo urokliwe miejsce, w którym można
spotkać się ze znajomymi lub
po prostu odpocząć przy filiżance aromatycznej kawy. W menu
kawiarni, oprócz różnego rodzaju kaw, znajdziemy też koktajle
mleczne i owocowe, gorącą czekoladę, herbatę, świeżo wyciskane soki, a także słodkie desery,
świeże sałatki, kanapki i wrapy.

- Mimo tego, że przestrzeń
kawiarni jest z jednej strony
zupełnie otwarta, naszym projektantom udało się stworzyć
ciepłą, przytulną atmosferę.
Wszystko to za sprawą połączenia typowo kawiarnianego wyposażenia z meblami i elementami dekoracyjnymi kojarzącymi
się z domem. Wyjątkowy klimat
podkreśla też odpowiednio dobrane oświetlenie LED, w którym szczególną rolę odgrywają
charakterystyczne dekoracyjne
żarówki - mówi Monika Faron-Bugajska, Specjalista ds. Marketingu w IKEA Kraków. – Mamy
nadzieję, że IKEA CAFE przy-

padnie do gustu naszym Klientom i w przyszłości spotkanie
przy kawie w IKEA stanie się
czymś tak naturalnym, jak
klopsiki w naszej restauracji –
dodaje Monika Faron-Bugajska.
Nowo otwarta kawiarnia znajduje
się na parterze sklepu IKEA Kraków, tuż obok głównego wejścia
i ruchomych schodów. Otwarta
jest od poniedziałku do soboty
w godz. 9:00 - 21:00, a w niedzielę od 10:00 - 20:00.

Kawa i herbata serwowane
w IKEA CAFE posiadają certyfikat UTZ, niezależnej organizacji
non-profit zrzeszającej rolników
oraz firmy zaangażowane w odpowiedzialną uprawę i dostawy
tych produktów. W praktyce
oznacza to, że pochodzą one ze
zrównoważonych upraw i zostały wyprodukowane z szacunkiem
dla ludzi i środowiska.

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. W międzynarodowym konkursie IKEA Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden z 5
najlepszych sklepów IKEA na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy, niska rotacja pracowników, współpraca
z lokalnymi dostawcami czy zadowolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64 inspirujących wnętrzach.
Ponadto posiada przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz
strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną bawialnię „Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.
Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel
firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy złożyć Naszym Klientom,
Przyjaciołom i Sympatykom
moc gorących życzeń, zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności
Zespół Okien Natury SPA
Zapraszamy do zakupu bonów podarunkowych
oraz zestawów kosmetyków - podaruj SPA swoim najbliższym.
Okna Natury Day SPA Rudno
Rudno 263, 32-067 Rudno,
tel. 534 797 000

Okna Natury Day SPA Chrzanów
ul. Głowackiego 17, 32-500 Chrzanów,
tel. 530 372 111

spa@oknanatury.pl • www.oknanatury.pl
Cennik i wszystkie informacje dostępne są na stronie www.oknanatury.pl,
rezerwacja 530 372 111 SPA Chrzanów

Informacje, Reklamy

"U GÓRALA"

WSZYSTKO Z DREWNA

U NAS NAJTANIEJ!

8

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

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

małopolski
PORADY PRAWNE

DARMOWA POMOC PRAWNA OD 1 STYCZNIA 2016 R.

System nieodpłatnej pomocy prawnej rozpocznie funkcjonowanie
na terenie całego kraju już w styczniu 2016 r. Zainteresowanych
szczegółami zapraszam do zapoznania się z artykułem.
System nieodpłatnej pomocy prawnej jest uregulowany w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z dnia 2015 r., poz. 1255).
W jakim zakresie
będzie udzielana pomoc?

żywiołową lub awarią techniczną.
W zależności od podmiotu, będzie
zachodziła konieczność, co do zasady, przedłożenia stosownego dokumentu na wykazanie przesłanki sytuującej go w kręgu uprawnionych.
Przykładowo takim dokumentem
będzie dowód osobisty, stanowiący
podstawę do ustalenia wieku, czy też
zaświadczenie, legitymacja weterana, Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z art. 1 w/w ustawy nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
udzielenie informacji o posiadanych
prawach i obowiązkach związanych
z przedstawionym problemem oraz
wskazanie sposobu jego rozwiązania. W jej zakresie mieści się również sporządzenie projektów pism
w zakresie zwolnienia od kosztów
sądowych czy też ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniach sądowym. Uprawniony uzyska także pomoc w zredagowaniu
innych pism, jednak poza pismami
procesowymi w toczących się już
postępowaniach sądowych. Poza jej
granicami znajduje się prawo podatkowe, celne, dewizowe i handlowe.
Co do problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uzyskać będzie można pomoc
w zakresie przygotowania do jej
rozpoczęcia.

Zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa wymagająca udzielenia niezwłocznej pomocy prawnej, zgodnie
z art. 4 ust. 6 w/w ustawy, rządzić się
będzie odmiennymi regułami. Wówczas do uzyskania pomocy prawnej
nie są niezbędne dokumenty o których powyżej, a wystarczy złożenie
pisemnego oświadczenia o spełnieniu jednego z warunków podmiotowych. Oświadczenie, takie składane
pod rygorem odpowiedzialności
karnej, jest przechowywane przez
okres 3 lata w celu ewentualnej kontroli. W jego treści wskazuje się imię
i nazwisko uprawnionego, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

Kto może uzyskać pomoc prawną?

Wśród katalogu uprawnionych znajduje się: młodzież do 26 lat; seniorzy, którzy ukończyli 65 lat; osoby
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny; kombatanci; weterani; osoby
fizyczne, którym w okresie roku
poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej
na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską

Warunki udzielania
pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w wyznaczonych
miejscach przeciętnie 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Uprawniony nie musi
zamieszkiwać powiatu, gdzie stara
się o uzyskanie pomocy prawnej.

Obsługę prawną w części punktów
będą świadczyć m.in. radcowie
prawni wskazani przez Okręgowe
Izby Radców Prawnych. Natomiast
cześć z wyznaczonych punktów będzie prowadzona przez organizacje
pozarządowe, a w nich porad będą
mogli udzielać także absolwenci
wyższych studiów prawniczych
(posiadający co najmniej trzyletnie
doświadczenie). Każdy przypadek
udzielonej pomocy winien być dokumentowany poprzez wskazanie
czasu, formy oraz dziedziny prawa,
której dotyczyła pomoc. Przedmiotowa karta, wraz z ewentualnymi
oświadczeniami, będzie przekazywana do Starosty w sposób uniemożliwiający powiązanie jej treści
z oświadczeniem uprawnionego zawierającym jego dane osobowe.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444
Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek
została wyznaczona uchwałami Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Katowicach o numerach: 1837/IX/2015,
1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r., do
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

MATERIAŁY BUDOWLANE

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.

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

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

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

Dokumentacja do celów prawnych

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

Informacje, Reklamy

małopolski

Siedziba biura:

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

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA

Dla pracowników pokoje: 6-osobowy, 3-osobowy, 4-osobowy w
Krzeszowicach

Pokój w domu w Woli Filipowskiej

Ilość osób max. 16. Cena z mediami, ogrzewaniem w okresie zimowym. Bardzo dobre warunki:
dwie kuchnia, dwie łazienki, zmieniana pościel,
wyposażenie kuchni, grill do dyspozycji.

Cena: 2160 PLN/m-c

Umeblowany, wspólna łazienka i kuchnia ze starszą
Panią - sympatyczną osobą, która często wyjeżdża. Duża, ogrodzona działka, garaż. Możliwość
parkowania auta. Miejsce zaciszne, choć bardzo
dobrze skomunikowane, nieopodal stacja PKP,
linia Kraków - Chrzanów. W cenie zawarte są media
oraz ogrzewanie w okresie grzewczym za miesiąc.

Cena: 600 PLN.

(dotyczy opłaty za 6 osób za miesiąc).

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.

Dom o pow. 105 m kw. w Tenczynku, gm. Krzeszowice, działka 10 a. Z przeznaczeniem do remontu, ale można zamieszkać. Cena: 169 tys. PLN.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA

Dom ok. 80 m kw. w Filipowicach

DO WYNAJĘCIA

Górna kondygnacja-poddasze
w domu wolnostojącym w Pisarach

2 pokoje, kuchnia, łazienka, można również
korzystać z tzw. przyziemia - taka sama powierzchnia (2 pokoje, łazienka). Dom z lat 50/60tych, ogrzewanie węglowe, centralne. Działka
położona w spokojnym miejscu, ogrodzona. W
kuchni piec gazowy oraz stary piec na węgiel,
drewno - sprawny.

4 km od Krzeszowic. Ok. 100 m kw, po generalnym
remoncie, Bardzo duży salon z aneksem kuchennym,
łazienka, osobne wejście - klatka schodowa. Ogrzewanie kominkowe z płaszczem wodnym oraz gazowe.
Łazienka i kuchnia wyposażone. Miejsca parkingowe.
Wolne od zaraz.

Cena: 800 PLN.

plus media w/g zużycia. Kaucja: 1000 PLN.

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

6.

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

7.

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

39.
40.
41.
42.

8.

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

43. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Nowa cena: 120 tys. PLN.

9.

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

5.

10. Komfortowe mieszkanie o pow. 55 m kw w Krzeszowicach. Cena: 290 tys. PLN
11. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
12. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka budowlana
(M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego prostokąta.
Cena: 189 tys. PLN.
13. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) 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: 230 tys. PLN.
16. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w centrum
Krzeszowic. Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją. Bardzo dobra
lokalizacja pod różnego rodzaju inwestycje: zabudowa jednorodzinna, lokal
usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub
67 a. Cena: 3 mln PLN.
17. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
18. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
19. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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

26. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
27. Działka budowlana o powierzchni 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub
wielorodzinną. W okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
28. Widokowa działka budowlana o powierzchni ok. 17 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.
29. Kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o łącznej pow.
1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2, 1525/4, 1527/2,
1534, 1535, 1545, 1560. Na jednej z nich znajduje się ponad 100 drzew (brzoza,
olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość. Cena: 110 tys. PLN.
30. Pięknie położone działki budowlane po 7 a każda plus udział w drodze w Balicach.
Działki są na etapie podziału oraz podłączania mediów.
Cena: 149 tys. PLN (podana cena dotyczy jednej działki).
31. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.

Cena: 1000 PLN/m-c

32. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
33. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
34. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.
35. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.

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

4.

DO SPRZEDANIA

37. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
38. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.

45. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
46. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN.
47. Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i
Piekary. Cena każdej z działek: 130 tys. PLN.
48. Działka budowlana 12 a plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).
Cena: 100 tys. PLN.
49. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
50. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
51. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w
pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
52. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok.
16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza działka jest w
pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość zakupu każdej działki z
osobna. Cena: 1500 PLN/1 ar.
53. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
54. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

.
55. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Jest
możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.
56. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
57. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
58. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
59. Trzy piękne, widokowe działki usługowo - budowlane: 2 x 15 a oraz 20 a w
Kochanowie, gm. Zabierzów (M1U). Media: kanalizacja, gaz, woda na działce,
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd do działek drogą asfaltową, gminną. Miejsce
bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Cena: 240 tys. PLN (podana cena
dotyczy działki 15 a).
60. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
61. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.
62. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali. Szerokość
działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.

Komfortowe mieszkanie dwupokojowe
o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach.
Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z
balkonem, łazienka w jasnych, pastelowych
kolorach, przedpokój.

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

Cena: 290 tys. PLN.

63. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
64. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha. Stacja trafo z możliwością
podpięcia. Plan zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na
istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych, publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
65. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej,
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

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

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
68. Pokój w domu, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia ze starszą Panią - sympatyczną
osobą, która często wyjeżdża. Duża, ogrodzona działka, garaż. Możliwość parkowania
auta. Nieopodal stacja PKP, linia Kraków - Chrzanów. Cena: 600 PLN z mediami i
ogrzewaniem.
69. Dom ok 80 m kw. w Filipowicach. 2 pokoje, kuchnia, łazienka, można również korzystać
z tzw. przyziemia - taka sama powierzchnia (2 pokoje, łazienka).
Dom z lat 50/60 tych, ogrzewanie węglowe, centralne. Cena: 800 PLN/m-c.
70. Osobne dwa pokoje z mediami i ogrzewaniem w domu w Bolechowicach.
Cena: 700 zł/m-c za każdy z pokoi.
71. Górna kondygnacja - poddasze - w domu wolnostojącym po generalnym remoncie,
ok. 100 m kw., w Pisarach, ok. 4 km od Krzeszowic. Bardzo duży salon z aneksem
kuchennym, łazienka, osobne wejście - klatka schodowa. Ogrzewanie kominkowe z
płaszczem wodnym oraz gazowe. Łazienka i kuchnia wyposażone. Miejsca parkingowe.
Wolne od zaraz. Kaucja 1000 PLN. Cena: 1000 PLN/m-c plus media według zużycia.
72. Mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW

73. Mieszkanie 3-pokojowe w domu na noclegi pracownicze dla 10 osób. Jest możliwość
wynajęcia dla 3,4,5 osób - jednego lub dwóch pokoi. Dwie kuchnie, dwie łazienki. Bardzo
dobre warunki dla pracowników. Blisko drogi głównej. Cena z mediami i ogrzewaniem.
Kompletne wyposażenie, z pościelami, wyposażeniem kuchni itp. Cena 360 PLN / m-c
(dotyczy opłaty za 1 osobę na miesiąc).
74. Dwa osobne mieszkania w domu dla max 10 pracowników w Wielkiej Wsi.
Cena: 600 PLN/1 osobę/m-c.
75. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi. Cena 2000 PLN/m-c.
76. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Cena: 20 PLN/1 osobę na dobę.
77. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.
78. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki, 2 kuchnie. Cena
z mediami, pościelami: 1,1 tys. PLN/m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
79. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.
80. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.
Cena: 1000 PLN/m-c.
81. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN/m-c.

HALE DO WYNAJĘCIA
82. Hala 370 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Cena: 3,7 tys. netto/m-c.

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

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

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

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

tel.: 796 351 499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
serdecznie zapraszają do udziału w

V Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego
KRZESZOWICE 2015
19 grudnia, Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1, Krzeszowice

Krzeszowicki Przegląd już od sześciu lat (pierwsza edycja odbyła się na szczeblu
gminnym) rozwija się i ewoluuje, obejmując swoim zasięgiem coraz więcej miejscowości
powiatu krakowskiego i chrzanowskiego. W ubiegłorocznych przesłuchaniach wzięło
udział prawie trzystu uczestników, występujących we wszystkich kategoriach wiekowych.
Od początku Przegląd ten ma na celu przypomnienie i przywrócenie tradycji śpiewania
pastorałek i powrót do tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bogatej obrzędowości bożonarodzeniowej dawnej wsi. Szczególnie cenne są prezentacje
starych kolęd ludowych, gospodarskich, życzących, okolędowań i zapomnianych
już często pastorałek.
W tym roku po raz pierwszy, tak przesłuchania konkursowe, jak i wręczenie nagród,
odbędą się w tym samym dniu, w sobotę, 19 grudnia. Uczestników zapraszamy już od godziny
9.00 rano i mamy nadzieję, że o godz. 18.00 laureaci konkursu będą mogli już zaprezentować
się na świątecznej scenie dorocznego Jarmarku Tradycji. Do wspólnego kolędowania i wymiany
doświadczeń zapraszamy jak zwykle grupy śpiewacze, zespoły ludowe, solistów, dzieci i młodzież.
Wszystkich zachęcamy również do odwiedzenia Świątecznego Jarmarku Tradycji, organizowanego
przez CKIS w Krzeszowicach, który w naszym mieście odbywa się od 2010 roku.

ZABIERZÓW

Szczegóły dotyczące Przeglądu znajdują się w regulaminie,
a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
pod nr tel. 12 282 14 65 lub 600 559 490.

Serdecznie zapraszamy!
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego i Gminy Krzeszowice

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Galeria w Pałacu Vauxhall
zaprasza na noworoczny koncert

I KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY - SPOTKANIE OPŁATKOWE I WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Wójt Gminy Zabierzów zaprasza mieszkańców całej gminy w dniach 21-23 grudnia na Rynek w Zabierzowie,
gdzie odbędzie się Kiermasz Bożonarodzeniowy, na którym będzie można zakupić ozdoby choinkowe,
stroiki świąteczne, słodkie wypieki i miody, regionalne wędliny oraz rękodzieło artystyczne.
Szczególnie zapraszamy pierwszego dnia 21 grudnia, gdzie o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie opłatkowe
i kolędowanie.
Spotkanie przy choince będzie okazją do wspólnego śpiewania znanych i lubianych kolęd i pastorałek
oraz złożenia życzeń świątecznych. W bożonarodzeniowy nastrój przeniosą wszystkich także Koła Gospodyń
Wiejskich, które przygotują tradycyjne potrawy z wigilijnych stołów.
W wydarzeniu wezmą udział wokaliści z centrum kultury, Grupa Mikołajkowa z Gimnazjum w Zabierzowie,
Chór Gminno-Parafialny Voci di san Francesco, Gminna Orkiestra Dęta oraz Kluby Seniora.

CHRZANÓW
WIGILIA W MOKSIR

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 19 grudnia 2015 o godz. 11.00,
chrzanowian i gości na wspólną Wigilię. Szczegóły www.moksir.chrzanow.pl

SYLWESTROWA GALA STRAUSSOWSKA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na Sylwestrową Galę
Straussowską 31 grudnia 2015 r, sala teatralna MOKSiR, godz. 20.30. Kolacja sylwestrowa - godz. 19.00.
O północy tradycyjnie odbędzie się pokaz sztucznych ogni. Szczegóły www.moksir.chrzanow.pl

MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych,
który odbędzie się 6 stycznia 2015r. (sala teatralna MOKSiR) godz. 14.00. Szczegóły wraz z programem i
kartą zgłoszeń: www.moksir.chrzanow.pl. Wstęp wolny!

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy” PREMIERA 2D/3D [napisy/dubbing PL]
• 18.12 14.30 (2D dubbing), 17.15 (3D dubbing), 20.10 (2D napisy)
• 19.12-22.12 14.30 (2D dubbing), 17.15 (3D dubbing), 20.10 (3D napisy) •
• 23.12 seanse 14.00 (3D dubbing), 16.45 (2D napisy), 19.30 (3D napisy) •
• 24.12 - 25.12 kino nieczynne - przerwa świąteczna •
• 26.12 14.30 (2D dubbing), 17.15 (3D dubbing), 20.10 (3D napisy) •
• 27.12 - 30.12 14.30 (2D dubbing), 17.10 (3D dubbing), 20.00 (3D napisy) • 31.12 kino nieczynne - sylwester •
• 1.01-5.01 14.30 (2D dubbing), 17.10 (3D dubbing), 20.00 (2D napisy) •
• 06.01 godz. 19.30 (2D napisy) • 7.01 14.30 (3D dubbing), 17.10 (3D napisy), 20.00 (2D napisy) •
reżyseria: J.J. Abrams; czas trwania: 136 min.; gatunek: przygodowy/sci-fi; prod. USA/Wielka Brytania, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł

BEATY RYBOTYCKIEJ
„WIDZIALNOŚĆ MARZEŃ”
15 stycznia 2016, piątek, godz. 19.00
artystce akompaniować będą:
Konrad Mastyło - fortepian
Michał Błaszak - kontrabas
Michał Chytrzyński - skrzypce
Beata Rybotycka – aktorka i piosenkarka związana z Krakowem, z legendarną Piwnicą
pod Baranami – jest artystką wszechstronną, znaną publiczności teatralnej Teatru
STU, a także telewizyjnej z występów rozrywkowych.
Absolwentka krakowskiej PWST, Laureatka Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki
Aktorskiej we Wrocławiu, nagrała dwie płyty. W programie koncertu znajdą się jej
najciekawsze piosenki, utwory charakterystyczne i liryczne zarówno krakowskich
kompozytorów, jak i światowe przeboje.
Bilety w cenie 45 złotych do nabycia w Galerii

TRZEBINIA
Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE MOCY

3D / 2D dubbing PL, 3D / 2D napisy PL

• 18.12 - 3D (dubb) 16:00, 2D (napisy) 18:45, 3D(napisy) 21:15 • 19.12 - 2D (dubb) 15:00, 3D (dubb) 17:45, 2D (napisy) 20:15 •
• 20.12 - 3D (dubb) 15:00, 2D (dubb) 17:45, 3D (napisy) 20:15 • 22.12 - 2D (dubb) 16:00, 3D (napisy) 18:45, 2D (napisy) 21:15 •
• 23.12 - 3D (dubb) 16:00, 2D (dubb) 18:45, 3D(napisy) 21:15 • 26.12 - 3D (dubb) 15:00, 2D (dubb) 17:45, 2D (napisy) 20:15 •
• 27.12 - 2D (dubb) 15:00, 3D (napisy) 17:45, 2D (napisy) 20:15 • 28.12 - 3D (dubb) 17:00, 2D (dubb) 19:45 •
• 29.12 - 3D (dubb) 16:00, 2D (napisy) 18:45, 3D (napisy) 21:15 • 30.12 - 2D (dubb) 16:00, 3D (napisy) 18:45, 2D (napisy) 21:15 •
• 01.01 - 3D (dubb) 20:00 • 02.01 - 2D (dubb) 15:00, 3D (dubb) 17:45, 2D (napisy) 20:15
• 03.01 - 3D (dubb) 15:00, 2D (dubb) 17:45, 3D (napisy) 20:15 • 05.01 - 2D (dubb) 17:00, 3D (napisy) 19:45 •
• 06.01 - 3D (dubb) 17:00, 2D (napisy) 19:45 • 07.01 - 3D (napisy) 17:00, 2D (napisy) 19:45 •
czas trwania: 136min.; gatunek: sf/przygodowy, USA
Bilety: całe 3D – 20 zł, ulgowe 3D – 17 zł, całe – 14 zł, ulgowe – 12zł.

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

http://kino.tck.trzebinia.pl/
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Zapraszamy na spotkanie KLUBU FILMOWEGO przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach. Biblioteka zaprasza na seanse filmowe w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00.
Czternaste spotkanie KLUBU FILMOWEGO odbędzie się 17 grudnia 2015 r., godz. 18.00

Zapraszamy na projekcję filmu „BOGOWIE”. Czas seansu: 2 godz.
Film wyświetlany będzie z laptopa za pomocą projektora. WSTĘP PŁATNY - 5 ZŁ.
Biblioteka objęta jest parasolem licencyjnym MPLC

Karuzela bajek w Bibliotece - Sobotnie spotkania z ulubionymi bohaterami bajek.
Kolejne spotkanie z Bobem Budowniczym
19 grudnia (sobota) 2015 r., godz. 10.30 - 12.00 Zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat.

Oglądamy film „Niezapomniane Święta”

Zapraszamy do biblioteki na Świąteczny Kiermasz Taniej Książki. Ceny już od 1 zł !
Literatura polska i zagraniczna. Książka dobrym prezentem pod choinkę!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

www.stomatolog-krzeszowice.pl Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
ul. Daszyńskiego 4,
RVG/RTG

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

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

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

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

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

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

BONO

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje dobrego, kochającego domu
dla Bono.
Bono jest psiakiem w typie boksera. Ma najwyżej 2 lata. Jak każdy bokser
jest bardzo radosny, energiczny, serdeczny, przyjazny do człowieka. Nie
wykazuje agresji w stosunku do innych psiaków, natomiast wobec kotów
ma mordercze zamiary.
Czekamy na rodzinę, która kocha psy tej rasy i zna ich potrzeby.
Psiak jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany.
War unkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Nie wydamy psa na łańcuch ani do budy.
Tel. w sprawie adopcji: 534 884 174, 783 553 197

PEPSI

Pepsi... Pepsi z Radys! Około 4 letnia, trochę przygrubawa jak na swój
wzrost, około15 kg suczka. Urodzona modelka! Mówisz i masz... Profil
lewy, profil prawy, en face. Kocha pozować i być w centrum uwagi. Cały
czas gotowa do zabawy, czułości... Dotkniesz, powiesz choć słowo, a wyleje
się na ciebie morze miłości. Takiej pogody ducha nic nie jest w stanie
złamać, nawet 3 lata pobytu w Radysach. Zakochana w ludziach na zabój,
niezmordowana w całusach i przytulankach tak jakby cały czas chciała
nadrobić te zaległe i stracone lata. Nie pozwólmy Pepsi tracić dłużej czasu!
Szukamy kochającego domu już na zawsze...!
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Suczka przebywa pod opieka Fundacji Człowiek Dla Zwierząt. Jest
odrobaczona, zaszczepiona, wysterylizowana i zaczipowana.
Tel. w sprawie adopcji: 534 884 174, 783 553 197

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

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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

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

TRWA ZBIÓRKA DARÓW NA RZECZ PODOPIECZNYCH

FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT

Potrzebne:
• koce, legowiska, poduszki •
• karma • obroże, smycze • żwirek •
Dary dla zwierzaków można przekazać
w Przychodni Weterynaryjnej „Na Zielonej”
Aleksandra Ornacka-Lipik, Bolechowice, ul. Zielona 17
tel. 12 285 33 17
Jednocześnie zachęcamy szkoły, przedszkola, firmy
i wszelkie instytucje do organizowania zbiórek na
swoim terenie. Kontakt: 534 884 174.

Wydawca:
"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

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

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl
www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

WYSTAWA NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na
Księżym Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany,
Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice,
Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice,
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław,
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania
ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli
ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

małopolski

SKLEP: Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 12
Wszystkim
naszym Klientom
oraz Współpracownikom
życzymy ciepłych i rodzinnych
świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym roku zdrowia
i samych sukcesów
w życiu zawodowym
oraz prywatnym

P.R.B Tomas-Rem Tomasz Hrycaniuk
kompleksowe wykończenie wnętrz
Rudno 262, 32-067 Tenczynek
tel. 513 288 895, 660 406 965
Małgorzata Szczuka
• Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

tel. 508 09 91 59
biuro@mnk.biz.pl
www.mnk.biz.pl

Obsługa księgowa, kadrowa, ZUS

Wszystkim naszym Klientom
i Współpracownikom życzymy
zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym roku.

Dla czytelników GWARKA pierwszy miesiąc za 1 zł

