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Krzeszowice

„W nowym roku chcę schudnąć” 
Jak wytrwać w tym postanowieniu?

Wśród postanowień noworocznych „schudnięcie” i „wzięcie 
się za siebie” niezmiennie wiedzie prym. O ile marzenia 
o smuklejszej sylwetce czy lepszej kondycji łatwo sformu-
łować, to ich realizacja może się jednak okazać ogromnym 
wyzwaniem. Dlatego najważniejsze, by deklaracjom towa-
rzyszył konkretny plan – niekoniecznie rozpisany rękoma 
dietetyka czy trenera, choć to oczywiście duże ułatwienie 
(jeśli więc budżet nam na to pozwala, warto skorzystać 
z pomocy profesjonalistów). Na pewno przyda się też odpo-
wiedni strój i kilka akcesoriów – te dla amatorów wcale nie 
muszą być drogie.
Przyczyny niepowodzeń w reali-
zacji postanowień noworocznych 
dotyczących zrzucenia zbędnych 
kilogramów czy poprawy kondycji 
mogą być różne. Przede wszystkim 
jednak chodzi o to, że pilnowanie 
diety i regularna aktywność fizycz-
na wymagają wyrzeczeń oraz sta-
łej motywacji. Do tych pierwszych 

łatwo stracić zapał: przecież odma-
wianie sobie odpoczynku na kana-
pie czy ciasta w ulubionej cukierni 
nie należy do przyjemnych. Moty-
wacja z kolei łatwo ulatuje po cięż-
kim dniu w pracy albo w momencie, 
kiedy czujemy, że spadło na nas zbyt 
dużo obowiązków. 

To, co najważniejsze

– Tymczasem ćwiczenia i odpowied-
nie odżywianie się to inwestycja w to, 
co mamy najcenniejszego – zdro-
wie. Wymarzona sylwetka to tylko, 
bardzo atrakcyjny, ale jednak efekt 
uboczny. Niezależnie więc od tego, 

czy motywacji szukamy oglądając 
zdjęcia ulubionej gwiazdy lub fit-
blogerki, chcemy schudnąć przed 
ślubem czy po prostu przegląda-
jąc zdjęcia z wakacji nad morzem 
patrzeć na siebie z dumą, to nasze 
własne zdrowie powinno pozostawać 

ciąg dalszy na str. 2

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 

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.   9 00 - 17 00

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

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

tel: 784-074-035

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

Chcesz sprzedać / wynająć  
swoją nieruchomość?  

Proponujemy darmową  
publikację na łamach „Gwarka”. 

Szczegóły: tel. 796-351-499

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

dom w miejscowości BRODŁA  
w gm. Alwernia, działka 29 a.

Cena: 340 tys. PLN DO NEGOCJACJI
tel. 696 595 118

dom w miejscowości ŻARY 
w gm. Krzeszowice, działka 14a,  

piękne miejsce. Cena: 420 tys. PLN
tel. 696 595 118

dom w miejscowości Okleśna
w gm. Alwernia, działka 13 a.

Cena: 365 tys. PLN.
tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
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dla nas priorytetem w tej przemianie 
– podpowiada ekspertka KiK. 
Kiedy to sobie uświadomimy z całą 
mocą, o wiele łatwiej będzie nam 
zrezygnować z pełnego „che-
mii” i cukru batonika na rzecz 
warzywno-owocowego koktajlu 
czy poświęcić chociaż 20 minut 
na gimnastykę w trakcie oglądania 
ulubionego serialu. 

Po pierwsze: dobry plan

O ile zacząć żyć zdrowiej wcale nie 
jest trudno, to wytrwać w dobrych 
nawykach już niekoniecznie. I tu 
z pomocą przychodzi opracowany 
wcześniej plan. To, jak bardzo będzie 
szczegółowy, zależy od nas samych 
i naszych potrzeb, jednak powinien 
konkretnie odpowiadać na pytanie: 
co i w jaki sposób chcemy osiągnąć.
Jednym wystarczy proste „ćwiczę 4 
razy w tygodniu po 40 minut i cał-
kowicie rzucam słodycze, by za pół 
roku nosić ubrania o dwa rozmiary 
mniejsze”. Inni będą potrzebować 
rozpisania sobie wszystkich posiłków 
(i zakupów!) na cały miesiąc oraz 
dokładnego zaplanowania każdej 
aktywności fizycznej. 
– Jeśli do tej pory założenia, że 
„do wakacji schudnę” spełzały na 
niczym, to oznacza, że najpewniej 
– jak zdecydowana większość ludzi 
– znajdujemy się w tej drugiej grupie. 
W takiej sytuacji warto trzymać się 
zasady wyznaczania małych celów 
i planowania z niewielkim wyprze-
dzeniem – np. że przez tydzień nie 
jemy żadnych słodyczy, a do tego 
jeden posiłek dziennie zastępujemy 
wspomnianym wcześniej owocowo-
-warzywnym koktajlem. 7 dni bez 
słodkości o wiele łatwiej przetrwać 
niż mało precyzyjne „do lata”. Jeśli 

nam się uda, spróbujmy wytrzymać 
kolejny tydzień (jeśli nie - tym bar-
dziej, by od nowa podjąć wyzwanie). 
Po kilku tygodniach nowy zwyczaj 
stanie się naszym nawykiem, a wte-
dy będzie już „z górki”. Pamiętajmy 
przy tym, by wyznaczać sobie real-
ne cele – jeśli nigdy nie biegałyśmy, 
lepiej założyć, że będziemy uprawiać 
jogging 10 minut dziennie, a nie że 
przebiegniemy w weekend 15 km – 
radzi specjalistka z firmy KiK. 

Plan B na  
„słabsze momenty”

Drugą bardzo istotną kwestią jest to, 
by dzięki planowaniu zabezpieczyć 
się na wypadek „słabszych momen-
tów” i spadku motywacji. Chodzi 
o wcześniejsze ustalenie – na bazie 
znajomości naszych możliwości 
i doświadczeń – jak będziemy postę-
pować w razie, kiedy trafi nam się 
taki gorszy dzień. Na czwartkowy 
wieczór zaplanowałyśmy aerobik, ale 
już w południe wiemy, że „dziś nam 
się nie chce”? Umówmy się z przyja-
ciółką, że po nas przyjedzie i razem 
wybierzemy się na gimnastykę albo 
ustalmy, że zamiast tego idziemy na 
solidny spacer z psem lub chociaż na 
piechotę do sklepu nieco oddalone-
go od naszego domu. Lepiej zrobić 
mniej niż nic!

Krótka lista zakupów

O ile zmiana diety na zdrowszą nie 
musi się wiązać z żadnymi dodatko-
wymi zakupami (choć blender czy 
sokowirówka mogą nam się przydać), 
poza samymi produktami spożyw-
czymi, to w przypadku ćwiczeń 
przyda nam się kilka rzeczy. 
– Jeśli stawiamy na szeroko pojętą 
gimnastykę i planujemy ruszać się 
głównie w domu, na pewno przyda 

nam się mata i bidon. Ta pierwsza 
z oczywistych względów – by nie 
musieć kłaść się na dywanie czy śli-
skim parkiecie. Właściwie każda 
dyscyplina sportowa, również „zwy-
kłe” bieganie, wymaga krótkiej sesji 
rozciągania przed i po wysiłku, by 
uniknąć naciągnięcia i bólu mięśni. 
Lekka mata przyda nam się więc 
właściwie zawsze. Bidon z kolei jest 
potrzebny po to, by w trakcie wysiłku 
cały czas mieć wodę pod ręką (regu-
larne nawadnianie to mus!) – mówi 
ekspertka sieci sklepów KiK.
A co ze strojem do ćwiczeń? Jeśli 
chcemy, możemy oczywiście tre-
nować w starym tiszercie męża, 
ale bez sportowego stanika się nie 
obejdzie. Niezależnie od tego, czy 
mamy mały czy duży biust. Spróbuj-
cie tylko wykonać dziesięć pajacyków 
(to swoją drogą świetna rozgrzewka) 
czy poskakać na skakance bez niego – 
szybko zrozumiecie, o czym mowa. 

Nie trzeba przy tym wydawać fortuny 
na specjalistyczną odzież ze sklepu 
sportowego – wiele sieciówek odzie-
żowych ma je w swoim asortymencie. 

To samo dotyczy legginsów i koszu-
lek sportowych: już za kilkadziesiąt 
złotych można kupić takie, które 
będą nie tylko wygodne, ale też 
atrakcyjne wizualnie.  
O wiele przyjemniej ćwiczyć w odzie-
ży, która ma energetyzujący kolor czy 
ładny wzór – lepszy wygląd to lepsze 
samopoczucie, a kiedy czujemy się 
dobrze, od razu chce się „więcej”. 
I o to właśnie w tym wszystkim 
chodzi, by dzięki zdrowej diecie 
i ruchowi było nam po prostu lepiej.

LEGENDA  
O BRACTWIE

Pewna kobieta miała dwójkę małych dzie-
ci Marię i Magdalenę. Sama wychowywała 
dziewczynki. Po kilku latach zachorowała 
i niestety zmarła. Dziećmi zajął się sąsiad, 
który był złym człowiekiem i wykorzystywał 
dzieci do różnych prac.
Dziewczynki, gdy podrosły, postanowiły uciec od swoje-
go opiekuna. Bardzo długo błądziły po lasach i wioskach. 
Były głodne, wycieńczone i schorowane. 
Kiedy ostatkiem sił dotarły do niewielkiego kościółka we 
wsi za lasem, były tak zmęczone i zmarznięte, że niestety 
nie udało się im pomóc i dzieci zmarły. Marię i Magdalenę 
znalazł tamtejszy mieszkaniec, który na ich cześć założył 
bractwo, które pomagało bezdomnym dzieciom.

Anna Kucia kl. III  
rok szkolny 2017/2018 

S. P. im. Tadeusza Kościuszki  
w Zalasiu

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ 
 WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
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„W nowym roku chcę schudnąć” 
Jak wytrwać w tym postanowieniu?

NIECH ŻYJE NAM! - 100 URODZINY 
MIESZKAŃCA CZAJOWIC

Gościliśmy dziś na 100 urodzinach u Pana Bolesława 
Nawary z Czajowic, który od drzwi przywitał nas pro-
miennym uśmiechem i dobrym humorem. Nasz Jubilat 
urodził się i od dziecka mieszka w Czajowicach. Ma 
dwóch synów, jedną wnuczkę i dwoje prawnucząt. 
Jeden z synów mieszka wraz z ojcem, zaś drugi mieszka 
w Krakowie, ale codziennie odwiedza dom rodzinny. 
Pan Bolesław zawsze ciężko pracował, najpierw przy 
budowie dróg m.in. serpentyny w Ojcowie a potem 
przy wyrębie drewna w lesie.    
Recepta na długowieczność 
– to dobre geny i ciężka  pra-
ca na świeżym powietrzu – 
dodaje Jubilat i jego najbliżsi.
Jubilat swymi wspomnienia-
mi często wraca do lat mło-
dości do swoich rodziców, 
rodzeństwa, pracy w zabu-
dowaniach dworskich, ale 
również jakie były ciężkie 
zimy.
Rodzina bardzo dba i zaj-
muje się Panem Bolesławem 
hołdując zasadzie, że rodzina 
jest najważniejsza.
Pan Bolesław był strażakiem, 
stąd nie mogło zabraknąć 

gratulacji i podziękowań 
również ze strony lokalnych 
samorządowców i OSP tj. 
sołtysa, prezesa OSP i radnej 
z Czajowic.   
Oprócz prezentów i listu 
gratulacyjnego od Gminy 
otrzymał listy gratulacyjne 
od Prezesa Rady Ministrów, 
Wojewody Małopolskiego 
i prezesa ZUS.

www.wielka-wies.pl

Stres, ból i psychoterapia
Częstą reakcją na hasło: „objawy psychosomatyczne” jest podejrzenie o symulowanie. Osoby, których dolegliwości bó-
lowe w różnych partiach ciała nasilają się pod wpływem emocji są oskarżane o atencyjność, zwracanie na siebie uwagi. 
Termin „hipochondryk” w rozumieniu potocznym oznacza kogoś, kto przesadza, wymyśla sobie choroby, żeby uzyskać 
wsparcie otoczenia. Mity, z jakimi na co dzień spotykają się osoby, których problemy mają źródło w psychice, sprawiają, 
że w walce o zdrowie często są bardzo osamotnione. Czy psychoterapia jest rozwiązaniem?

Jak powstaje ból?

Dolegliwości wywodzące się z życia 
emocjonalnego jest mnóstwo. Chcia-
łabym się skupić na tych, które 
powstają w związku z napinaniem 
mięśni. Łatwo sobie wyobrazić, że 
jeśli w strachu kulimy się w sobie, 
to potem odczuwamy ból pleców. To 
brzmi logicznie. Trudniej uwierzyć 
w emocjonalne źródło, jeśli bolą nie-
typowe partie ciała. W swojej pracy 
spotykam osoby, które w związku 
z długotrwałym odczuwaniem 
napięcia cierpią z powodu „łapią-
cych” skurczy mięśni międzyżebro-
wych, migren czy nawet bólu zębów. 
Scenariusz zazwyczaj jest ten sam 
– badania lekarskie nic nie wykazały, 
dentysta już nie wie co ma leczyć, bo 
wszystko wygląda dobrze, lekarze 
sugerują nerwicę. Początkowo teza 
o emocjonalnym źródle bólu brzmi 
niezwykle, zwłaszcza wobec zębów 
(tuż ponad trzonowcami znajdują 
się mięśnie, które napinają się, gdy 
zaciskamy szczęki). Osoby, które 
często tłumią reakcje emocjonalne 
mogą energię, jaka mogłaby wiązać 
się z wybuchem złości czy strachu 
lokować w mięśniach (zaciskanie 
pięści, zębów, płytszy oddech itd.). 
Bywa, że ktoś żyje tak przyzwy-
czajony do tego procesu, że nawet 

nie czuje kumulowanego napięcia. 
Dopiero ból sprawia, że orientuje się, 
że w ciele dzieje się coś, co wymaga 
pomocy. Nie jest więc to ból wymy-
ślony, a konsekwencja długotrwałego 
napięcia, pozostawianego w mię-
śniach, które są przez to przeciążane.

Osamotnienie

Kiedy kolejny raz słyszy się, że 
odczuwane dolegliwości nie mają 
medycznego uzasadnienia można 
odebrać to ze sporą przykrością. 
Posługując się myśleniem potocz-
nym o objawach psychosomatycz-
nych, mitami, które wspomniałam 
na początku, można nabrać prze-
konania, że robi się coś nie tak. 
Próby „wzięcia się w garść” często 
pogarszają sprawę, bo wiążą się 
z kolejną „porcją” tłumienia uczuć. 
Ignorowanie objawów może potę-
gować niepokój i przekonanie, że 
dzieje się jednak coś poważnego 
(pacjent próbuje ignorować objawy, 
ale jednocześnie ich doświadcza, 
w związku z czym wzrasta zanie-
pokojenie swoim stanem zdrowia). 
Kiedy bliscy przyjmują do wiadomo-
ści informację o braku medycznych 
przyczyn, często przestają się inte-
resować objawami. Powstaje więc 
sytuacja, w której osoba pozostaje 
przerażona zagrożeniem swojego 

zdrowia, nie rozumiejąca doświad-
czanych objawów i świat zewnętrzny 
przyklejający jej łatkę „symulanta”. 
W potocznym rozumieniu brakuje 
informacji o tym, co zrobić z obja-
wami psychosomatycznymi – uzna-
nie ich za wywodzące się z emocji 
nie wystarcza, żeby przestały się 
pojawiać. Żeby sobie z nimi pora-
dzić potrzebne są zmiany w życiu 
emocjonalnym, a także rozwinięcie 
czucia własnego ciała, zwrócenie 
uwagi na momenty, w których 
organizm reaguje napięciem. Jed-
no z drugim jest ściśle powiązane. 

Sposoby radzenia sobie

Pacjenci często, na własną rękę 
stosują różne strategie radzenia 
sobie z objawami. Dostępne bez 
recepty środki uspokajające przyno-
szą doraźną ulgę, ale nie zmieniają 
niczego w sposobie postępowanie, 
w związku z czym problem się 
pogłębia. Dobrym rozwiązaniem 
jest wizyta u psychiatry i zaplano-
wanie leczenia pod okiem lekarza. 
Relaksacje polegające na naprze-
miennym zaciskaniu i rozluźnianiu 
różnych partii mięśni mogą pomóc 
rozwinąć świadomość własnego 
ciała – nauczyć się odróżniać stan 
napięcia od stanu rozluźnienia i, 
świadomie, dążyć do tego drugiego. 

Psychoterapia jest procesem, w któ-
rym można dokonać zmiany swoich 
automatycznych reakcji emocjonal-
nych na nowe sposoby. Jest w nim 
miejsce na przyglądanie się napięciu 
emocjonalnemu i relacjom jakie two-
rzy się z innymi (i z samym sobą). 
Niestety nie ma przycisku, dzięki 
któremu można by uwolnić czło-
wieka od napięcia emocjonalnego. 
W związku z czym proces terapeu-
tyczny musi być prowadzony spo-
kojnie i uważnie, z poszanowaniem 
indywidualności (przecież nie ma 
dwóch takich samych osób, nawet 
jeśli pewne mechanizmy brzmią 
podobnie). Czasami osobom zgłasza-
jącym się na psychoterapię towarzy-
szy fantazja, że dzięki terapii pozbę-
dą się objawów i będą żyć dokładnie 
tak jak wcześniej, ale bez napięcia. 
Okazuje się jednak, że wygląda to 
zupełnie inaczej. Terapia pozwala 
na bardziej świadome przeżywanie 
emocji, w związku z czym zmiany 
w odczuwaniu napięcia nastąpią wte-
dy, gdy zmieni się odbiór różnych 
sytuacji i zachowań, które wiążą 
się z emocjami. To trudny proces, 
wymagający odwagi, uważności 
i cierpliwości.

Gabinet Pomocy Psychologicznej Emilia Owoc
Psycholog - Psychoterapeuta

ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice, tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com

www.psychologkrzeszowice.pl
Serdeczne życzenia zdrowia i pogody ducha  

szanownemu Jubilatowi składa również  
redakcja Gwarka
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17 lutego był Światowym Dniem Kota. Z tej okazji dla wszystkich wielbicieli kotów, ale i osób nastawionych nich sceptycznie, przedstawiamy 
artykuł o felinoterapii. Zachęcając jednocześnie do adopcji tych niesamowitych zwierzaków, z pożytkiem nie tylko dla tych nich, ale też  
(a może przede wszystkim?) dla siebie i swoich bliskich. Redakcja.

KOCI TERAPEUCI 
Wielu osobom kot kojarzy się z niezwykle samolubnym stworzeniem, które nie przywiązuje się do człowieka, a wręcz uwielbia 
robić mu na złość. Istnieje również teoria, według której koty chcą zapanować nad światem... chociaż gdy weźmiemy pod 
uwagę nasze przywiązanie do tych mruczących, puchatych kulek, chyba już udało im się to osiągnąć. Jak się okazuje, odnoszą 
też całkiem spore sukcesy w medycynie. Koci terapeuci są prawdziwym skarbem. Ich udział w leczeniu całkowicie dementuje 
plotki o tym, że jedyne o co dbają, to pełna miseczka i panowanie nad ludzkością.
O tym, że koty potrafią w jakiś spo-
sób uzdrawiać, wiedzieli już nasi 
dziadkowie i pradziadkowie. Nieste-
ty, w niektórych przypadkach koty 
znacznie na tym ucierpiały: popu-
larny był mit o tym, że kocia skóra 
jest idealna na bóle reumatyczne. Na 
szczęście, dzisiaj już wiemy, że aby 
to zadziałało, kot musi być w środku. 
Cały, zdrowy i szczęśliwy. Z czasem 
okazało się, że koty mają dobry wpływ 
zarówno na nasze zdrowie psychicz-
ne, jak i fizyczne. W ten sposób naro-
dziła się felinoterapia, czyli terapia 
z udziałem mruczących przyjaciół. 
Nazwa pochodzi od greckiego felis, 
co oznacza kota, oraz therapeia czyli 
opieka, leczenie. Już z samej nazwy 
wynika, że chorymi opiekuje się nie 
kto inny, a właśnie kot. Felinoterapię 
stosuje się zarówno w przypadkach 
chorób fizycznych jak i psychicznych. 
Najczęściej biorą w niej udział dzie-
ci, osoby starsze, a także samotne. 
Koci terapeuci nie wymagają tresury. 
Muszą jednak spełnić odpowiednie 
kryteria, a więc ukończyć pierwszy 
rok życia, ponieważ młodsze kocięta 
nie potrafią skupić się przez dłuższy 
czas na człowieku. Musi być również 
zaszczepiony i zdrowy, łatwo oswajać 
się z nowym otoczeniem i nagłymi 
sytuacjami. Zwierzę należy również 
przyzwyczaić do różnych środków 
transportu, aby opiekun mógł z nim 
podróżować do pacjentów. Odpowied-
ni kot to taki, który ma wyjątkowo 
spokojny charakter, pozwalający znosić 
bez większego stresu głaskanie wie-
lu rąk. Wszak chodzi tu o komfort 
zarówno pacjenta, jak i mruczka. Nie 

ma jednej, odpowiedniej rasy. W feli-
noterapii mogą brać udział wszystkie 
koty, zarówno persy, koty brytyjskie, 
jak i zwykłe-niezwykłe dachowce. 
Każdy właściciel kota przyzna, że 
nie ma nic bardziej kojącego niż ciche 
mruczenie i dotyk miękkiego, kociego 
futerka. Między innymi właśnie na tym 
opierają się korzyści zabiegów z mru-
czącymi przyjaciółmi. Dzięki kotom 
zanikają bariery między osobą chorą 
a terapeutą. Zabawa z nim, głaskanie, 
pielęgnowanie czy karmienie działa 
uspokajająco i relaksująco. Anegdoty 
i opowieści o mruczku są też dobrym 
wstępem do rozmowy, pozwalają na 
wprowadzenie swobodnej atmosfery, 
dzięki której łatwiej jest przejść do 
poważniejszych, bardziej problema-
tycznych tematów. W tym przypadku 
felinoterapia okazuje się bardziej odpo-
wiednia od popularniejszej dogoterapii, 
podczas której pies jest zdecydowanie 
bardziej angażujący i aktywny. Koty 
mają zdecydowanie bardziej spokojne 
usposobienie, nie absorbują tak dużo 
uwagi i nie rozpraszają. Co więcej, 
kontakt z tym zwierzęciem, głaskanie 
go i przytulanie, pobudza wydzielanie 
endorfin, które powszechnie znane 
są jako hormony szczęścia. Już samo 
to przynosi wiele zalet – chorzy są 
po prostu bardziej radośni, co prze-
cież jest również niezwykle ważne 
przy wracaniu do zdrowia. Kontakt 
z mruczkiem ma wpływ nie tylko na 
nasze zdrowie fizyczne, ale również 
psychiczne. Ludowa mądrość, jak się 
okazuje, ma w sobie wiele z prawdy. Kot 
faktycznie potrafi wyczuć w naszym 
ciele chore miejsce, ponieważ stan 

zapalny powoduje, że jest ono po pro-
stu cieplejsze, dzięki czemu kot bardzo 
chętnie właśnie na nim się kładzie. 
Futerko zwierzęcia wytwarza ujemne 
ładunki, które neutralizują te dodat-
nie, emitowane przez chore miejsce, 
a tym samym ból się zmniejsza, lub 
też całkowicie znika. Dlatego warto 
przytulać się do kota i pozwalać mu na 
sobie spać, gdy mamy problem, mię-
dzy innymi, z bólami reumatycznymi. 
Kontakt z tym zwierzęciem przyczynia 
się również do obniżenia ciśnienia, 
poziomu trójglicerydów i cholesterolu. 
Poza tym, obcowanie z mruczkami to 
przecież również swoista gimnastyka 
– ćwiczenie mięśni i stawów podczas 
głaskania, czy też skłony, gdy podno-
simy zwierzaka z podłogi.  Dla kogo 
więc odpowiednia jest felinoterapia? 
Przede wszystkim dla pacjentów zma-
gających się z depresją, chorobą Alzhe-
imera, autyzmem, ADHD, zespołem 
Aspergera czy Downa, a także dla tych 
cierpiących na artretyzm, dystrofię 
mięśniową, AIDS czy stwardnienie 
rozsiane. Rehabilitacja z udziałem 
kota jest jednak dobra właściwie dla 
każdego. Felinoterapia pozwala na 
doskonalenie sprawności ruchowej, 
większe okazywanie emocji oraz iden-
tyfikowanie ich, łatwiejszą komunika-
cję z ludźmi, kształtowanie empatii, 
a także pracę nad koncentracją uwagi 
oraz wiele, wiele innych. Prawda jest 
taka, że felinoterapię na swój sposób 
przechodzi każdy, kto zdecydował się 
na przygarnięcie mruczka. Właściciele 
tych futrzaków z pewnością potwier-
dzą, że nie ma nic bardziej relaksują-
cego po ciężkim dniu, niż przytulenie 

się do swojego kociego przyjaciela. Feli-
noterapia wciąż nie jest tak popularna 
jak dogoterapia czy hipoterapia. W nie-
których przypadkach może się jednak 
ona okazać znacznie lepsza niż pozo-
stałe dwie metody leczenia z udziałem 
zwierząt. Kot, który zostaje wybrany, 
musi spełniać odpowiednie kryteria 
względem charakteru i wieku, jednak 
nie trzeba ich tresować. Kocia dostoj-
ność, spokój i delikatne mruczenie nie 
będą tak absorbujące i rozpraszające jak 
psia żywiołowość, która czasem może 
po prostu przytłaczać, co nie sprzyja 
otworzeniu się na innych, w tym rów-
nież na terapeutę. Koty wpływają nie 
tylko na ludzką psychikę, ale również 
zdrowie fizyczne, co zostało naukowo 
udowodnione. Felinoterapia w Polsce 
zaistniała w 2004 roku, a pod koniec 
2012 w Koninie powstał ośrodek, 
w którym w rehabilitacji brały udział 
dwa koty brytyjskie. Skuteczność 
regularnych terapii z udziałem kotów 
pokazuje, że warto zaprzyjaźnić się 
z tym futrzakiem. Przerażająca jest 
myśl jak wiele kocich doktorów tkwi 
w schroniskach. Jeżeli jeszcze nie masz 
mruczącego przyjaciela, warto się 
zastanowić nad jego przygarnięciem. 
Dowody są niepodważalne: zyskasz nie 
tylko lojalne, kochające Cię stworzenie, 
ale również zadbasz o swoje zdrowie, 
zarówno psychiczne, jak i fizyczne.

Fundacja Centaurus 
ul. Wałbrzyska 6-8,  

52-314 Wrocław  
Konto: PKO BP 15 1020 5226 

0000 6002 0220 0350
www.centaurus.org.pl

PRZYGARNIJ KOTA

PRZEDSTAWIAMY KARUSIĘ
 piękną, pręgowaną, biało-burą koteczkę, która wraz z rodzeństwem 
trafiła do naszego schroniska.
Kara ma obecnie około 15 tygodni, to kocie dziecko. Ma piękne, duże 
oczka koloru jasno-zielonego, buro-białe umaszczenie, a na nim 
maleńkie ciemne pręgi.
Kicia bez problemu dogaduje się z innymi kotkami, lubi ich towarzy-
stwo. Na początku jest ostrożna w kontakcie z ludźmi, ale to przemiła 
koteczka. 

PRZEDSTAWIAMY TIPTOPA
pięknego małego  kociaka, który wraz z mamusią i rodzeństwem trafił 

pod naszą opiekę,
Tiptop ma około 14 tygodni, jest kochany, bardzo przyjazny i cie-

kawski. Uwielbia przesiadywać na naszych rękach, jest miziasty. Sam 
wkłada głowę pomiędzy ręce opiekunów.

................................

Kotki korzystają z kuwety, mają ogromny apetyt, są pięknymi puchaty-
mi kulkami. Prosimy o doby dom dla naszych maluszków.

Dla maluszków do czasu pełnej adaptacji  
szukamy domu niewychodzącego.

Schronisko Psie Pole
Tel. kont: 793-993-779

 www.schroniskopsiepole.pl

WIZYTA ZAGRANICZNYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W TENCZYNKU I KONCERTY ŚWIĄTECZNE ZESPOŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO, W RAMACH PROJEKTU 

„TOGETHER TO ENJOY, JOIN TO LEARN”, PROGRAMU ERASMUS+
W dniach 07 -13 stycznia 2019 roku Szkoła Podstawowa w Tenczynku gościła grupę 23 uczniów i 10 nauczycieli 
z Włoch, Portugalii, Czech i Turcji, uczestniczących w międzynarodowym projekcie językowo-muzycznym: „Toge-
ther to Enjoy, Join to Learn”, programu Erasmus+.  Przez blisko tydzień uczniowie i nauczyciele zaangażowani 
w projekt uczestniczyli w warsztatach wokalno-instrumentalnych, wspólnie ćwiczyli i doskonalili wcześniej opra-
cowane utwory o tematyce świątecznej. Repertuar ten został zaprezentowany na trzech koncertach – w Szkole 
Podstawowej w Tenczynku, Kościele Św. Katarzyny w Tenczynku oraz Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej.
Chór i zespół złożony z 60 uczniów i nauczycieli 
wykonał 11 utworów. Nie zabrakło wśród nich 
popularnych przebojów świątecznych, takich jak 
„Jingle Bells Rock”, „Let it Snow”, czy „Rocking 
Around the Christmas Tree”. Zabrzmiały też tra-
dycyjne kolędy – „Silent Night” i „Lulajże Jezuniu”. 
Zespołem dyrygował nauczyciel z Portugalii, pan 
Artur Emidio, który zachęcał wszystkich licznie 
zgromadzonych na widowni do wspólnego rado-
snego śpiewu i kolędowania.
Oprócz przygotowań do koncertów, zagraniczna 
młodzież,  która gościła w domach uczniów miała 
okazję poznać polskie zwyczaje, kulturę i trady-
cyjną kuchnię. Ponieważ zimowa aura w tym roku 
wyjątkowo dopisała, jedną z głównych atrakcji były 
zabawy na śniegu, lepienie bałwana oraz kulig, zor-
ganizowany przez goszczące rodziny. Zagraniczni 
goście zwiedzili także Kraków z przewodnikiem. 
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach szkolnych 
z różnych przedmiotów oraz warsztatach pla-
stycznych, podczas których tworzyli instrumenty 
muzyczne z gliny. 
Był to bardzo pracowity i ciekawy tydzień, pełen 
pozytywnych emocji i wzruszeń. Wszyscy uczest-
nicy projektu mogli doskonalić swoje kompetencje 
muzyczne, językowe 
i europejskie, integrowali się, nawiązali nowe przy-
jaźnie oraz wzbogacili się o cenne doświadczenia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy słu-
żyli pomocą w organizacji tej wizyty. Szczegól-
ne podziękowania należą się uczniom Szkoły 
Podstawowej w Tenczynku oraz ich rodzicom, 
którzy bardzo ciepło przyjęli zagranicznych gości 
w swoich domach. 

Joanna Żak,  
szkolny koordynator , projektu „TEJL”
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Elizabeth Camden : Ku odległym brzegom                                                                    
Porucznik Ryan Gallagher był jednym spośród 
garstki ludzi zdolnych wypełnić trudną zagra-
niczną misję. To zadanie zniszczyło jego repu-
tację i złamało serce kobiety, którą prawdziwie 
pokochał. Honor jednak nie pozwala mu ujawnić, 
gdzie przebywał przez te wszystkie lata, ponad-
to zagroziłoby to powodzeniu misji i naraziło ży-
cie tysięcy ludzi. Czy odzyska utracone zaufanie 
ukochanej?

Kajetan Rajski : Wilczęta 2 
 – rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych
W drugim tomie rozmów z synami i córkami 
żołnierzy powojennego podziemia antykomu-
nistycznego pokazana jest gehenna tytułowych 
Wilcząt. System komunistyczny prześladował 
je z całą brutalnością tylko dlatego, że ich ojco-
wie obrali drogę niezłomnych patriotów. Niemal 
wszyscy żyli z piętnem „dzieci bandytów” przez 
długie dekady. Dopiero dziś odzyskują należną 
im pamięć i szacunek.

Katarzyna Nosowska :  
A ja żem jej powiedziała

Z dystansem do siebie samej autorka mówi mą-
drze o życiu. Prosto, zwięźle, szczerze i bez owija-
nia w bawełnę. Ze zrozumieniem, bez pouczania. 
Mówi o show-biznesie, celebrytach, współcze-
snych snobizmach, fobiach i modach. Tylko kilka 
zdań, a jest w tym ciepło, doświadczenie i życio-
wa mądrość. 

Agata Przybyłek : Wierność jest trudna
Autorka lekko i z humorem opowie o tym, że 
wierność nie zawsze jest łatwa… Gdy Eliza przy-
gotowuje się do ślubu, niespodziewanie w życiu 
dziewczyny pojawia się niepokorny Szczepan, 
który zawraca w głowie grzecznej i ułożonej 
dziewczynie. Nie zraża go wiadomość o zbliża-
jącym się ślubie. Ale co zrobi, gdy okaże się, że 
randkuje nie z jedną ale z dwiema kobietami? Do 
czego mogą być zdolne siostry bliźniaczki, któ-
rym przyszło rywalizować o mężczyznę?

Katarzyna Dowbor, Marcin Kozioł :  
Wojna na miny

Śledząc przygody sympatycznej gromadki 
mieszkańców „Stajni pod tęczą”, poznacie zasady 
opieki nad końmi i wiele sekretów z nimi zwią-
zanych. Książka uczy również, że warto podej-
mować próby poznania się, zaprzyjaźnienia oraz 
wzjemnego zrozumienia. Lektura zapewnia miłe 
spędzenie czasu, ucząc jednocześnie  życia zwie-
rząt i funkcjonowania w społeczeństwie.

Joanna Opiat-Bojarska : Ucieczka                                                                                                      
Czworo młodych ludzi: Agata, Piotrek, Martyna 
i Michał umawia się na podwójną randkę w jed-
nym z poznańskich escape roomów. Wybierają 
pokój „Egipt”, aby poczuć się jak starożytni 
Egipcjanie i współcześni turyści w tym kraju. 
Kilka dni później sąsiadka Agaty zgłasza jej za-
ginięcie. Mocny, mroczny kryminał i wielowąt-
kowe śledztwo z udziałem duetu policyjnego: 
Burzyński i Majewski.

Ewa Kozyra-Pawlak :  
Ja, Bobik, czyli prawdziwa historia  

o kocie, który myślał, że jest królem   
Książka przypomina album z rodzinnymi fotogra-
fiami, które stają się pretekstem do opowieści. 
Snuje ją Bobik, udomowiony kot przekonany  
o swym królewskim pochodzeniu. Niepowtarzal-
ny urok tej książki to ilustracje - przedstawione  
z humorem kocie pozy, miny, spojrzenia i 
uśmieszki. Lektura  nie tylko dla wielbicieli ko-
tów.

Remigiusz Mróz : Władza absolutna - t. 3  
z cyklu W kręgach władzy

Zamach pod sejmem doprowadził Polskę na 
skraj anarchii. W obliczu kryzysu rozpoczyna 
się najbardziej bezkompromisowa kampania 
wyborcza w historii Polski. Co gorsza powoli po-
jawiają się dowody na to, że zamach był jedynie 
elementem większego spisku. Ten, kto odkryje 
prawdę, zdobędzie władzę absolutną… 

SPOTKANIE  
JAN KANTY WÓJCIK

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
Nawojowej Góry oraz Biblioteka w Krze-
szowicach zapraszają na spotkanie autor-
skie z Janem Kantym Wójcikiemi promocję 
książki „Nawojowa Góra 200 lat szkol-
nictwa”,

21 lutego 2019 roku,  
o godz. 17.00 w Czytelni 

biblioteki przy pl. F. Kulczyckiego 1 
 w Krzeszowicach

r 

„LITO ART KRK” – NOWA WYSTAWA  
O NARODOWYCH AMBICJACH I MARZENIACH
CZYLI WYSTAWA „KRAJOBRAZ Z POLSKĄ W TLE” W AKADEMII W BRONOWICACH

Artyści krakowskiej ASP, wspólnie z Małopolską Fundacją Muzeum Sztuki 
Współczesnej oraz Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, prezentują w Akademii 
w Bronowicach wystawę pt. „Krajobraz z Polską w tle”. Ekspozycja przedstawia 
wspólne imaginarium polskich marzeń, uwikłanych w przeżycia z przeszłości. 
Wernisaż odbył się 12 lutego, a wystawę będzie można podziwiać do 25 kwietnia.
Autorzy prac zaprezentowa-
nych w Akademii w Bronowi-
cach przedstawiają opowieść 
o niejednoznacznym wymiarze 
i wizerunku klisz, obrazów, ikon 
oraz filmowych kadrów, uka-
zujących zbiorową tożsamość, 
powstałą na bazie doświadczeń 
historycznych. Odwiedzenie 
ekspozycji jest doskonałą okazją 
do zapoznania się ze wspomnie-
niami i wizjami, jakie towarzy-
szą artystom należącym do róż-
nych gałęzi sztuki.
- Wystawa, której ambicją jest 
pokazanie odbiorcom wspólnego 
imaginarium naszych polskich 
marzeń, nostalgii, wyobrażeń, 
obyczajów czy narodowych 
ambicji jest subiektywnym 
kuratorskim wyborem obra-
zów, zdjęć i obiektów z kolekcji 
Małopolskiej Fundacji Muzeum 
Sztuki Współczesnej, Muzeum 
Akademii Sztuk Pięknych oraz 
pracowni artystów i artystek 
związanych z krakowską ASP 
- mówi Grzegorz Sztwiertnia, 
kurator wystawy w Akademii 
w Bronowicach.  
Wystawę można podziwiać do 
25 kwietnia.
Autorami zdjęć są prof. Grzegorz 
Sztwiertnia oraz dr hab. Joanna 
Zemanek.
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KOSZULA: OBOWIĄZKOWY ELEMENT KAŻDEJ GARDEROBY
Mało jest tak uniwersalnych elementów garderoby jak koszula. Nie może jej zabraknąć 
w szafie dorosłego pracującego mężczyzny, nastolatków, które czekają ważne egzaminy, 
kobiet, które – w zależności od okazji – chcą się prezentować elegancko lub „na luzie”. Nie 
dziwi zatem, że w sklepach można dosłownie przebierać wśród fasonów, wzorów i kolo-
rów koszul – zwłaszcza takich, które są przeznaczone do noszenia na co dzień. Bo, wbrew 
stereotypom, koszula równie dobrze wpisuje się w styl formalny, co swobodny i można ją 
zestawiać niemal dowolnie z całą zawartością naszej szafy.
Znalezienie eleganckiej koszuli „na 
specjalne okazje” czy do biura zwy-
kle nie nastręcza problemów. W tej 
sytuacji najlepszym wyborem jest 
taka o klasycznym kroju i w białym, 
czarnym, grafitowym lub granato-
wym kolorze. – Choć oczywiście 
nic nie stoi na przeszkodzie, by – 
przynajmniej w przypadku pań, bo 
u panów wciąż obowiązują jednak 
sztywniejsze reguły dress code’u – 
pokusić się o wybór takiej, która 
przykuwa uwagę detalami – mówi 
stylistka KiK i dodaje: na przykład 
lekko bufiastymi rękawami wykoń-
czonymi – podobnie jak kołnierzyk 
– delikatną falbanką i kontrasto-
wymi, czarnymi lamówkami oraz 
wstążką pod szyją. Wciąż jest nie-
zwykle elegancka, a jednocześnie 
na tyle ozdobna, że nie potrzebu-
jemy do niej już właściwie żadnych 
dodatków.
Paradoksalnie, nieco trudniej jest 
znaleźć taką, która sprawdzi się 
w codziennych stylizacjach. „Nieco” 
to jednak słowo klucz, bo w rzeczy-
wistości koszulę – dzięki nieskom-
plikowanemu fasonowi – można 
zestawić nawet z najprostszymi 
spodniami, spódnicą czy leggin-
sami i być właściwie gotowym do 
wyjścia.
Idealnym tego przykładem jest się-
gająca przed kolano, wydłużająca 
sylwetkę czarna koszula z koloro-
wym (bardzo modnym!) kwiato-
wym haftem. – Woskowane lub 
skórzane rurki, czarne botki, torba 

w wyrazistym odcieniu bordo lub 
czerwieni i mamy całkiem kon-
kretną, choć składającą się z zale-
dwie czterech elementów stylizację, 
która sprawdzi się zarówno w mniej 
formalnym miejscu pracy, na wyj-
ście ze znajomymi czy załatwianie 
codziennych spraw – wylicza eks-
pertka KiK.
Równie modne – z sezonu na sezon 
coraz bardziej – są koszule w kratę, 
zwłaszcza czerwone. To absolutna 
klasyka stylu casual, która pasu-
je właściwie każdemu. Tak samo 
dobrze wyglądają w takiej koszuli 
mężczyźni i kobiety, jak i nasto-
latki oraz dzieci. – Skoro jest tak 
uniwersalna, a przy tym wygodna, 
może warto rozważyć, by stała się 
swego rodzaju rodzinnym unifor-
mem w nieformalnych sytuacjach? – 
podpowiada stylistka. Na przykład, 

kiedy jedziemy razem na wycieczkę, 
wybieramy się do kina czy na zaku-
py. Koszule nie muszą oczywiście 
być identyczne, chodzi o samą 
ideę noszenia przez całą rodzinę 
podobnego elementu garderoby. – 
To uroczy pomysł, który w bardzo 
nieinwazyjny sposób pozwala przy 
okazji wysłać pozytywny sygnał 
otoczeniu: „to moja rodzina, jeste-
śmy blisko” – tłumaczy.  A jeśli 
czerwień uznajemy za zbyt osten-
tacyjny kolor, może bardziej w roli 
takiego uniformu sprawdzą się po 
prostu koszule z niebieskiego dżin-
su? W sklepach nie brakuje naj-
różniejszych wariacji na ich temat, 
więc każdy znajdzie coś dla siebie 
– tata na przykład prostą, z grubego 
denimu, mama taką z kwiatowym 
rzucikiem, by nie było zbyt nudno, 
a pociecha w niesamowicie uroczy 
motyw niedźwiadków?

Dostępna oferta sklepów daje nam 
wiele możliwości w temacie koszul 
– męskie, damskie, dziecięce, wzo-
rzyste, gładkie, eleganckie, swo-
bodne, jedwabne, bawełniane. Te 
na randkę, do pracy, na wycieczkę, 
na egzamin… i na dodatek wszyst-
kie w różnych pułapach cenowych! 
Którą z nich wybierzemy zależy 
tylko od nas i naszych preferencji. 
Jedno jednak nie podlega wątpli-
wościom – koszulę zdecydowanie 
warto mieć w swojej szafie, bo nigdy 
nie wiesz, kiedy ją wykorzystasz!

www.kik-textilien.com

Kucharza lub kucharkę, pizzera 
lub osobę do przyuczenia.

Kelnera lub kelnerkę
na stałe, na sezon lub na weekendy 

RESTAURACJA W KRZESZOWICACH 
ZATRUDNI

Umowa o pracę, wynagrodzenie do uzgodnienia.

Tel. 506 155 737 • 500 212 614

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

CERTYFIKOWANY 
Salon Sprzedaży

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

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

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

DO SPRZEDANIA
KOMFORTOWY, WYKONANY 

Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

DOM 340 M KW 
PLUS GARAŻ 54 M KW 

W CHRZANOWIE 
NA PIĘKNEJ 39 A DZIAŁCE

CENA: 1.390 TYS. PLN.

tel. 696 595 118
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 

SPRZEDAMY!!!
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Wola Filipowska 1000 m² 120 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Wola Filipowska 1250 m²  150 000 zł
• Wola Filipowska 1300 m² 156 000 zł
• Tenczynek 550 m²   55 000 zł
• Tenczynek 500 m²   50 000 zł
• Tenczynek 1000 m² 100 000 zł
• Tenczynek 3000 m² 240 000 zł
• Tenczynek 1360 m² 125 000 zł
• Tenczynek 1793 m² 150 000 zł
• Tenczynek 2442 m² 195 000 zł
• Tenczynek 2700 m² 265 000 zł
• Paczółtowice 4000 m² 310 000 zł
• Paczółtowice 1000 m²   80 000 zł
• Paczółtowice 1100 m²   90 000 zł
• Paczółtowice 750 m²   50 000 zł
• Paczółtowice 1200 m² 100 000 zł
• Tenczynek 1100 m² 170 000 zł
• Tenczynek 2200 m² 340 000 zł
• Krzeszowice 1,08 ha 450 000 zł
• Krzeszowice         
   Os. Żbik 5500 m² 395 000 zł
• Krzeszowice  900 m2    90 000 zł
• Krzeszowice  1000 m2    90 000 zł
• Krzeszowice  1100 m2  100 000 zł 
• Nowa Góra 1400 m²   90 000 zł
• Żary 1502 m² 165 000 zł
• Sanka 2100 m² 240 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANO-ROLNE
• Krzeszowice 6,37 ha  1 719 900 zł
• Będkowice 3727 m²   550 000 zł

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

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

DZIAŁKI REKREACYJNE
• Mogilany 1200 m²   60 000 zł

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

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

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY W POZYSKIWANIU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

 www.almarzenia.pl

NASZ 1 procent MA MOC!
Jeden procent ma wielką moc czynienia dobra.

W 2018 roku przekazaliście nam w ten sposób 473 tyś.112 zł. Dzięki temu 
wsparciu mogliśmy zapewnić profesjonalną opiekę medyczną ponad                  
40 nieuleczalnie chorym dzieciom. 
Pieniądze z odpisu 1 procenta podatku pozwoliły nam także spełnić małe, 
wielkie marzenia podopiecznych hospicjum oraz ich rodzeństwa w ramach 
Almarzeń i AlmaGrantów. Wasz 1 procent pomógł nam również sfinansować 
torty urodzinowe dla małych pacjentów oraz utrwalić cudowne chwile                 
w pięknych albumach fotograficznych, które im podarowaliśmy.

Prosimy, pamiętajcie o naszych Małych Bohaterach 
podczas tegorocznego rozliczenia PIT-ów.

"Alma Spei" Hospicjum dla Dzieci, ul. Dożynkowa 88 a, 31-234 Kraków
KRS 0000 237 645 • NIP 6772252176 • REGON 120074818

BGŻ BNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
Organizacja Pożytku Publicznego • E-mail: hospicjum@almaspei.pl • Telefon: 12 446 64 76

KOLĘDOWANIE W TENCZYNKU 
W niedzielę 27 stycznia mieszkańcy Tenczynka spotkali się w Remizie OSP, 
aby wspólnie kolędować. Sołtys Tenczynka Alicja Gaj przywitała gości, 
wśród których znaleźli się w szczególności: Burmistrz Gminy Krzeszowice 
Wacław Gregorczyk z małżonką, Sołtys i Prezes OSP w Rudnie Rafał Piechota 
z małżonką, radne Tenczynka - Anna Łukasik i Stanisława Maciejowska, 
Prezes LKS Tęcza Jerzy Wnęk oraz przedstawiciele Ogródków Działkowych 
w Tenczynku i Biblioteki Publicznej w Tenczynku. 

Koło Gospodyń Tenczynian-
ki zaprezentowało kilka mało 
znanych, a pięknych kolęd. 
W roku Jubileuszu 700-lecia 
Tenczynka wszyscy poznali 
starą tenczyńską kolędę „Mam 
ja skarb mam...”, którą wspólnie 
odśpiewano.
Wspólne śpiewy przy pysznym 
poczęstunku trwały długo. Miły 
i kameralny nastrój tworzyła 
także wyświetlana prezentacja 
z tekstami kolęd przygoto-
wana specjalnie na tę okazję. 
O dekoracje stołów i wyjątkową 
choinkę zadbała Pani Renata 
Imioło z Ogródków Działko-
wych w Tenczynku. Magiczny 
nastrój sprawił, że wszyscy czuli 
się wyjątkowo i umówili się na 
kolejne spotkan

Organizatorzy wydarzenia: Soł-
tys i Rada Sołecka Tenczynka, 
KGW Tenczynek oraz OSP 
Tenczynek.

 

STAROPOLSKA TENCZYŃSKA KOLĘDA 
„MAM JA SKARB MAM” . 

 

     1. Mam ja Skarb mam  lecz Go nie dam. 

          Znalazłam Go w stajni między bydlętami 

         Przyznam się Wam.   

     2.  Leżał w żłobie płacząc sobie 

          Poznała ma dusza, że to głos Jezusa 

          Cóż z nim zrobię 

     3. Za nic nie dam  Ani sprzedam 

          Choćby mi świat dali gwałtem wydzierali 

         To Go schowam.       

 4.   Bo me serce  Więcej nie chce. 

       I w największej cenie  

       nigdy nie zamienię 

       Tego co mam. 

Historyczna Brama Zwierzyniecka  
w Tenczynku 
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TENCZYN DOSTAJE KOLEJNE DOTACJE
W tym roku prace zabezpieczające na Tenczynie będą nadal kontynuowane. Gmina Krzeszowice wywalczyła w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego kolejną dotację na prace renowacyjne zabytku. Będą również środki na działalność średniowiecznej grupy 
rekonstrukcyjnej zamku Tenczyn. Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn dostało dotację z Gminy Krzeszowice w wysokości 4600 PLN, wyniki 
kolejnych konkursów na które złożono wnioski będą podane niebawem.
Po raz kolejny Gminie Krzeszowice udało się zdobyć dotację na 
przeprowadzenie  prac zabezpieczających na Tenczynie.Decyzją 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gminie przyznano 
720 000 PLN na przeprowadzenie X etapu prac renowacyjnych. 
Urząd będzie musiał podjąć trudną decyzję i wybrać  fragmenty 
warowni które w tym roku poddane zostaną remontowi. Wniosek 
skierowany do Ministerstwa opiewał bowiem na kwotę 2 850 000 
PLN a przyznane środki stanowią 1/4 wnioskowanych.
Fragmenty zamku które w tym roku chciała zabezpieczyć Gmina 
Krzeszowice zaznaczono na powyższym planie. Wniosek dotyczył 
następujących budowli:
•	 Zabezpieczenie konstrukcyjne attyki Baszty Grunwaldzkiej. 

Konserwacja wraz z uzupełnieniem fragmentu attyki.
•	 Zabezpieczenie konstrukcyjne i naprawa ścian Baszty Izabeli
•	 Rekonstrukcja stropów drewnianych Baszty Dorotki oraz 

schodów drewnianych we wnętrzu baszty
•	 Rekonstrukcja budynku kaplicy
Mimo że środki przyznane w tym roku na remont Tenczyna są 
o wiele niższe od wartości pilnych potrzeb zabytku to optymi-
styczna jest informacja że kolejny fragment warowni zostanie 
ocalony od zniszczenia. Zachowana zostanie również ciągłość 
prac renowacyjnych na zabytku co daje nadzieję że w kolejnych 
latach będą one również prowadzone. 
W tym roku będzie mogła również kontynuować swą działalność 
średniowieczna grupa rekonstrukcyjna zamku Tenczyn. Stowa-
rzyszenie Ratuj Tenczyn dostało dofinansowanie w wysokości 
4600 PLN z Gminy Krzeszowice, czekamy na wyniki konkursów 
ogłoszonych przez Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Tenczyn nabiera 
więc życia a jego rewitalizacja polega nie tylko na odbudowie 
murów ale również na działalności kulturalnej i artystycznej 
prowadzonej w ramach ochrony lokalnych tradycji, promocji 
dziedzictwa kulturowego i promowania obiektów stanowiących 
dziedzictwo narodowe. 

TYSIĄC KSIĄŻEK DLA SZKOŁY W JERZMANOWICACH  
NAGRODĄ W KONKURSIE ZORGANIZOWANYM PRZEZ EMPIK

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach otrzymała 1000 książek, będących 
nagrodą w konkursie „Tysiąc powodów by czytać”, prowadzonym przez Empik. Warunkiem udziału w kon-
kursie było wykonanie plakatu promującego czytelnictwo. Do konkursu zgłosiło się 400 szkół, a wśród 12 
zwycięskich placówek z całej Polski, znalazła się również szkoła z Jerzmanowic.
W październiku każdy dzień w szkole rozpoczynał się  od głosowa-
nia, głosowali uczniowie, nauczyciele, rodzice i  znajomi. Głosy dla 
Szkoły spływały od Limanowej po Gdańsk i Szczecin, ale również 
z zagranicy: Francji, Niemiec czy Norwegii. Po ogłoszeniu konkursu 
pojawiła się  skrzynka marzeń książkowych,  do której uczniowie 
składali swoje zamówienia. Finałem konkursu  było przekazanie 
tysiąca książek, które przyjechały  do szkoły ciężarówką z Empi-
ku. Wśród  książek pojawiły się brakujące lektury, słowniki oraz 
wszystkie inne, które dzieci sobie wymarzyły.  Ekipa z Empiku 
najpierw objechała punkty w Jerzmanowicach, w których promo-
wano konkurs i tam rozdawała książki. Można było je otrzymać 
w sklepach spożywczych, aptece, Urzędzie Gminy. Przed szkołą 
na gości z Empiku czekali przebrani uczniowie, m.in. patronka 
placówki Królowa Jadwiga, ze swoim dworem, nietoperze i wiele 
postaci z bajek. Uczniowie najpierw przenieśli pudla z książkami 
do szkoły, a potem zasiedli do oglądania widowiska przygotowa-
nego przez gości z Epiku. Redaktor Książek, Przecinek i Kropka 
opowiadali o poprawnym układaniu zadań. Uczniowie dla gości 
przygotowali inscenizację baśni „Piękna i Bestia”.

www.jerzmanowice-przeginia.pl
.......................................................................................................
„Tysiąc powodów by czytać” to konkurs wyjątkowy. Dzieci najpierw 
przygotowują pracę konkursową, a potem same decydują, jakie książko-
we nagrody ucieszą je najbardziej. Szkoły z największą liczbą głosów 
otrzymują od Empiku po tysiąc wybranych przez uczniów książek. W tym 
roku zadaniem było przygotowanie plakatu, który zachęci rówieśników do 
sięgania po książki, pokaże bogactwo literatury, jej wartość i różnorodność. 
Opiekunka ze szkolnej świetlicy opisała pracę uczniów tak: „w związku 
z akcją propagującą czytelnictwo uczniowie wykonali plakat, na którym 
umieścili hasło „Z KSIĄŻKĄ W ŚWIAT”. Na pierwszym planie wid-
nieje uczeń pochylony nad książką. Jego zamyślona postawa informuje 
odbiorców, że dzięki czytaniu książek zgłębił tajemnice świata roślin 
i zwierząt, wzbogacił swoją wiedzę z różnych przedmiotów szkolnych, 
poznał bohaterów literackich oraz rozwinął swoje zainteresowania. 
Uczniowie wykonali pracę podczas zajęć świetlicowych oraz akcji „Czytanie 
na dywanie”. Mamy nadzieję, że praca zachęci uczniów naszej szkoły do 
częstego korzystania z pozycji książkowych”.

E(m)picki konkurs
W tym roku do konkursu „Tysiąc powodów by czytać”, w którym Empik 
rozdaje szkolnym bibliotekom łącznie ponad 10 000 książek przystąpiło 
400 podstawówek, na które łącznie oddano rekordową liczbę 560 tysięcy 
głosów. Spośród placówek, które zgłosiły się do konkursu i spełniły 
wytyczne regulaminu, wybranych zostało wyjątkowo aż dwanaście 
szkół podstawowych – w tym Szkoła Podstawowa im. św. Królowej 
Jadwigi. W konkursie „Tysiąc powodów by czytać” zgłoszenia podzielone 
zostały na dwie kategorie, wyrównując szanse na zwycięstwo: placówki 
powyżej i do 120 uczniów. W każdej kategorii wygrało po sześć szkół, 
które zdobyły największą liczbę głosów. Organizując akcję pod hasłem 
„Tysiąc powodów by czytać”, Empik już po raz trzeci wspiera szkolne 
biblioteki. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Poza tysiącami książek, dla laureatów, do co 50. zgłoszonej w kon-
kursie biblioteki, powędruje zestaw 10 książek Wydawnictwa Wilga. 
W każdym z nich znajdą się klasyki literatury dziecięcej. Dodatkowo, 

wszystkie szkoły, które zgłosiły się do akcji, mają możliwość realizacji 
fotoksiążki ufundowanej przez Empik Foto. 
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OLŚNIEWAJĄCY KOLOR UST

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

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

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

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

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

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Wiosna za oknem - pora na zmiany, to idealny moment na 
nowy makijaż. 
Oriflame wprowadziło do swojej oferty 24 kolory pomadek, 
odcienie podzielone wg typu urody: ciepły, chłodny i natural-
ny. Wybierz odcień  pasujący do Twojego typu urody.  Idealnie 
podkreślone usta mogą nadać ton całemu makijażowi.
Kremowe pomadki Colour Stylist Ultimate zapewniają niemal 
nieskończone możliwości kreowania kształtu ust oraz ich 
perfekcyjnego podkreślania. Współtworzą Twój styl, możesz 
bawić się ich kolorami, dopasowując je do swojego nastroju 
lub stroju. Profesjonalnie dobrane odcienie tworzą najmod-
niejszą paletę, która zachęca do eksperymentowania                            
z różnymi stylizacjami.
Pomadka to najmniejszy i zarazem najbardziej dostępny produkt luksusowy potrafiący sprawić, że 
kobieta czuje się atrakcyjniejsza. Specjalnie wyprofilowany kształt pomadki pozwala pokryć kolorem 
całe usta i nadać im idealny wygląd.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR -  WYBIERZ 3 ODCIENIE POMADKI, 
A PRZECIWSTARZENIOWY KREM DO RĄK NovAge DOSTANIESZ GRATIS !!! 

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

KĄCIK KULINARNY

TORT PAVLOVA Z KREMEM KARMELOWYM 
I POPCORNEM – PROSTY PRZEPIS!
Tak, zdecydowanie mogę to powiedzieć na głos - jestem bezoholikiem : ) Tak uwielbiam ten 
moment chrupania, odłamywania kawałków bezy.. I jakoś tak wyszło, że od kiedy mam pie-
karnik elektryczny, mało co wykorzystuję go do innych ciast. Po prostu bezy rządzą! Bezy 
w postaci tortu bezowego, czy coraz częściej tortu Pavlova. Tym razem chciałam, aby ten 
tort był inny, lekko słonawy, ale i słodki. Ponieważ przyszedł mi do głowy solony karmel to 
i pomyślałam o popcornie. Beza była cudownie chrupiąca po bokach, miękka w środku i do 
tego ten krem i popcorn chrupiący w zębach. Bosko!
I jeszcze jedno, gdy pokazałam zdję-
cie na fb od razu podniosły się głosy 
- ale piękna, a mi się taka nie uda... 
Nieprawda. Też bym tak mówiła, gdy-
bym nie spróbowała jej zrobić , ale to 
naprawdę proste. Pomyśl ile szczęścia 
i frajdy będzie, gdy spróbujesz i się 
uda, w co naprawdę wierzę! Podstawą 
wg mnie jest piekarnik elektryczny, 
a potem to już idzie. Zatem do roboty!

TORT PAVLOVA
• 6 białek + szczypta soli
• 30 dkg cukru pudru
• 1 łyżeczka octu  

winnego białego
• łyżeczka mąki ziemniaczanej
• papier do pieczenia  

+ ołówek i mały talerz

KREM
• 36% śmietana do kremów 

(małe opakowanie)
• 125 gramów serka  

mascarpone
• 3 łyżki cukru
• 5 łyżki masy karmelowej  

z puszki + pół łyżeczki soli
• 1 opakowanie popcornu

Zaczynamy od piekarnika, ponieważ 
ubita piana nie powinna stać w cieple. 
Nastawiamy piekarnika na 110 C.
W metalowej misie ubijamy białka 
wraz ze szczyptą soli, gdy już białka 
zaczną wyglądać jak piana, dodajemy 

po 1 łyżce cukru co kilka obrotów 
miksera. Gdy dodamy cały cukier, 
piana powinna być błyszcząca, gęsta 
i sztywna. Wyłączamy mikser, doda-
jemy ocet i mąkę i delikatnie szpa-
tułką wszystko mieszamy.
Bierzemy formę, kładziemy na niej 
papier do pieczenia, kładziemy tale-
rzyk i obrysowujemy kontur koła. Do 
tego koła przekładamy naszą pianę. 
Czym mniejsze koło, tym wyższa 
beza.
Gdy już ją nałożymy łyżką, ostroż-
nie wyciągamy jej brzegi do góry, 
formując kopiec.

Wstawiamy do piekarnika na 15 
minut w 110 C, a potem zmniejszamy 
grzanie na 100 C i 90 minut suszymy 
bezę nie otwierając piekarnika.
 Krem najlepiej zrobić zaraz przed 
podaniem – ubijamy śmietanę 
z cukrem, a gdy już będzie ubita, 
dodajemy mascarpone, a po chwili 
masę karmelową.
 Na wystudzoną bezę od góry wykła-
damy popcorn, przykrywamy kre-
mem i posypujemy popcornem, 
możemy też podgrzać 2 łyżki masy 
i polać nimi z góry popcorn.

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

www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

DIETETYCY OSTRZEGAJĄ: TO JUŻ 
EPIDEMIA OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI!

Polskie dzieci znalazły się w czo-
łówce najbardziej otyłych. Według 
WHO otyłość jest wśród dzieci naj-
częściej odnotowywanym problemem zdrowotnym. Statystyki wskazują, 
że w Polsce ponad 20% uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ma 
nadmierną masę ciała, a u 1/3 z nich można mówić o otyłości. Problem 
nadmiernych kilogramów częściej dotyczy chłopców niż dziewcząt.

SKUTKI ZDROWOTNE
Zbyt wysoka masa młode-
go organizmu, który ciągle 
się rozwija, może skutkować 
wieloma zaburzeniami. Nad-
mierne obciążenie może być 
przyczyną skrzywień kręgo-
słupa, zwyrodnienia stawów, 
powstania cukrzycy, a nawet 
niektórych nowotworów. Otyłe 
dzieci są mniej sprawne fizycz-
nie, często krytykowane przez 
rówieśników i odrzucane, co 
może prowadzić do zaburzeń 
psychologicznych i zaniżania 
samooceny.

POMÓŻ SWOJEMU  
DZIECKU!

Liczby są bezlitosne, dają do 
myślenia i wywołują chęć zmiany 
– w końcu chodzi o nasze dzieci. 
Od czego zacząć? Od edukacji 
rodziców, od zmiany świadomości 
co należy wybierać, a czego uni-
kać. Nie liczmy na to, że dziecko 
„wyrośnie” z nadwagi – jedynie 
dopasowanie odpowiedniej die-
ty może pomóc w unormowaniu 
masy ciała. Kuracja odchudzająca 
musi uwzględniać dynamiczny 
proces wzrostu i rozwoju, który 
wymaga dostarczania wszystkich 
niezbędnych składników odżyw-
czych, aby mógł on przebiegać 
prawidłowo. O poradę warto 

zatem poprosić doświadczone-
go dietetyka.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się wię-
cej na temat tego, jak powinno 
odżywiać się Twoje dziecko, 
udaj się do doświadczonego spe-
cjalisty - dietetyka z Centrum 
Dietetycznego Naturhouse 
w Chrzanowie. Nasz dietetyk 
pomaga dzieciom już od 6 roku 
życia! Pierwsza konsultacja jest 
całkowicie darmowa, zatem… 
nie masz nic do stracenia!

NaturHouse CHRZANÓW 
ul. kard. Wyszyńskiego 17a  

(przeniesiono  
z ul. Garncarskiej) 
tel. 570 056 225
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• 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

CZUĆ… CZUĆ… CZUĆ… CZU…ŁOŚĆ
Nie chcę się rozwodzić nad urokiem (czy jego brakiem) Walentynek. 
Nie chcę brać udziału w dyskusji, czy jest sens świętowania tego 
dnia. Jedni go po prostu lubią, inni nie. I tyle. 
Dzisiaj chciałabym się skupić 
na czymś, co z tym dniem pew-
nie poniekąd jest powiązane. 
Z czułością. Czułość. Coś, czego 
- wydaje mi się - brakuje w wielu 
związkach, zwłaszcza po wielu 
latach razem. Ale widzę brak 
prawdziwej czułości również 
wśród młodych. 
Każdy z nas pragnie czułości. 
Najpierw chcemy być tuleni 
przez matkę, doświadczać jej 
pieszczot, troski, uśmiechu, 
mieć poczucie, że zaspokoi każdą 
naszą potrzebę tylko dlatego, że 
jesteśmy. I niewątpliwie wiele 
matek tak robi – stara się być dla 
dziecka. Jednak każda matka, 
nawet ta zbliżona do ideału, nie 
jest w stanie sprostać każdemu 

pragnieniu swojej pociechy. 
Czasami świadomie, czasami 
zupełnie nieświadomie. Później 
w życiu wielokrotnie jesteśmy 
narażeni na takie doświadczenia 
– frustrowania naszych oczeki-
wań przez różne osoby w różnych 
relacjach.
Rodzi się w nas głód. Bycia 
z kimś, kto przyjmie nas takich, 
jacy jesteśmy. „Czułość jest 
współ-odczuwaniem i wyraże-
niem bliskości” pisał Wojtyła 
w Miłości i Odpowiedzialności. 
I właśnie to jest w każdym z nas 
– pragnienie, by był ktoś, kto 
jest nam bliski i odczuwa wobec 
nas to, co dziś nazwalibyśmy być 
może empatią. Czułość wyraża 
bliskość – relację, więź. 

Dotknąć kogoś, pocałować, 
pogłaskać po głowie, uśmiechnąć 
się, potulić, a czasami po prostu 
zrobić herbatę – to jest czułość. 
To sygnał – JESTEŚ. Kimś waż-
nym, istotnym, dostrzegam cię. 
Przyjmuję twoją odmienność, 
osobność, indywidualność. I sza-
nuję to. W czułości są całe pokła-
dy szacunku. W czułości jest 
ogrom akceptacji. W prawdziwej 
czułości nie ma żadnego niebez-
pieczeństwa, żadnego podtekstu. 
Jest PRZYJĘCIEM. Czułość 
jest przedsmakiem Nieba. 

Magdalena Poprawa

STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

  12 36 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.stomatologia.ubf.pl

70 LAT MINĘŁO … - JUBILEUSZ 
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Państwo Zofia i Jan Wierzbiccy oboje pochodzą z Szyc, ślub 
kościelny odbył się 28 sierpnia 1948 r. w Modlnicy zaś cywilny 
cztery miesiące później w Cianowicach. Daleko się nie szukali-
śmy – dodaje z uśmiechem Pan Jan.    
Pan Wierzbicki to gawędziarz 
- historią swojego życia, wspo-
mnieniami z lat wojny, czy 
czasów komuny przeniósł nas 
do swoich czasów młodości. 
Wspominał jak kończył szko-
łę w Modlnicy akurat przed 
wybuchem II Wojny Świato-
wej, po wojnie ruszył za pracą 
do Krakowa, ale później wiele 
lat pracował na kontraktach 
w różnych miastach. Pani 
Zofia - uśmiechnięta, niezwy-
kle skromna i spokojna osoba 
zajmowała się w tym czasie 
gospodarstwem i wychowa-
niem dzieci.
Państwo Wierzbiccy mieli tro-
ję dzieci, jedna z córek miesz-
ka i opiekuje się rodzicami. 
Dochowali się również trójki 
wnuków i dwóch prawnuczek, 
ale liczą, że to nie koniec.
Miło wspominają wspólne lata 
i doceniają jak wiele się zmie-
niło w ich miejscowości i całej 
gminie od ich lat młodości.
Recepta na tak długie małżeń-
stwo? - to miłość, wspaniała 
rodzina, wyrozumiałość i dużo 
uśmiechu na co dzień.  
Na koniec naszej wizyty Pań-
stwo Wierzbiccy z uśmiechem 
zaprosili nas na kolejne spo-
tkanie – dodając, że 100 lat 
nie popuszczą, dziś mają 93 
i 94 lata. Trzymamy za słowo 
i dziękujemy za miłe spotkanie.

To była duża przyjemność 
i wzruszenie patrzeć na miłość, 
która tak dawno połączyła tę 
parę i trwa nadal – mówi Wójt 
Gminy Wielka Wieś Krzysztof 
Wołos.
Nasi Jubilacji otrzymali od 
Wójta i kierownika USC list 
gratulacyjny i drobne upo-
minki.

.....................

Redakcja Gwarka także ser-
decznie gratuluje Jubilatom 
i życzy wielu kolejnych lat 
w zdrowiu i miłości.
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GMINNE ZAWODY SPORTOWE  
W SIATKÓWCE CHŁOPCÓW W RAMACH 

IGRZYSK DZIECI 2018/2019
16 LUTEGO 2019 r. w Zabierzowie odbyły się gminne zawody spor-
towe w siatkówce chłopców w ramach Igrzysk Dzieci 2018/ 2019.
W rywalizacji zwyciężyła SP 
BOLECHOWICE, 2 m-ce SP 
BRZEZIE, 3 m-ce SP RUDA-
WA, 4 m-ce SP KOBYLANY, 
5 m-ce ZSP ZABIERZÓW, 6 

m-ce SP BALICE, 7 m-ce SP 
RZĄSKA, 8 m-ce SP NIELE-
PICE, a 9 m-ce NSP ZELKÓW.
Gratulujemy i życzymy powo-
dzenia!

koordynator  
sportu gminnego

Jerzy Ostrożański
www.zabierzow.org.pl

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W CHOLERZYNIE
Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne 
miejsce w sercach dzieci i są bardzo waż-
nymi osobami w ich życiu. 
Dlatego też, Dzień Babci i Dziadka obcho-
dzimy w naszym przedszkolu w sposób 
szczególny. Przedszkolaki przygotowały 
specjalnie dla nich program artystyczny – 
przedstawienie jasełkowe podczas którego 
tańczyły, śpiewały, recytowały wiersze. 
W ten sposób dziękując Babciom i Dziad-
kom za miłość, cierpliwość i opiekę.  Wystę-
py dzieci zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Na koniec wszyscy rozkoszowali 
się pysznymi ciastami przygotowanymi 
przez naszych rodziców!
Spotkanie przebiegło w serdecznej atmos-
ferze i za rok znów się spotkamy z naszymi 
ukochanymi Dziadkami.

Adriana Czajowska 
www.liszki.pl

KARINA LIPIARSKA-PAŁKA 
MISTRZYNIĄ MAŁOPOLSKI 2019

W dniu 17 luty 2019 r. w Hali Sportowej im. Agaty Mróz w Dąbrowie Tarnow-
skiej odbyły się Halowe Mistrzostwa Małopolski 2019. Mistrzynią Małopolski 
w kategorii kobiet została Karina Lipiarska-Pałka GROT Zabierzów.
Finałowy pojedynek rozegra-
ły między sobą dwie olimpij-
ki – Agata Bulwa /Dąbrovia/ 
i Karina. Po pojedynku sto-
jącym na wysokim poziomie 

lepszą okazała się 6:4 Karina.
W ostatniej serii obie zawod-
niczki uzyskały po 30 pkt.
W kategorii juniorek młod-
szych na 4 pozycji znalazła się 

Aleksandra Berbeć „GROT” 
a jej koleżanka klubowa Zuzan-
na Kościelniak była 8.

Tekst i zdjęcie 
ULKS GROT Zabierzów
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Zimowy   off-road   w   rzeczywistoSci
Nawiązuję do tytułu z poprzedniego artykułu  - ponieważ taki właśnie  wyjazd  
na początku lutego doszedł do skutku. Można powiedzieć że trzymaliśmy się 
scenariusza opisanego  w styczniowym numerze :-)
Trasę wyjazdu  pomimo że znamy ją doskonale, postanowiliśmy 
jednak sprawdzić dzień przed imprezą, aby potwierdzić  czy warunki 
pozwolą przeprowadzić wszystkimi ścieżkami dość dużą kolumnę. 
Decyzja była bardzo  trafna gdyż czekało nas sporo niespodzianek. 
Tym bardziej trafną decyzją było przecieranie trasy  dwoma samo-
chodami,  które kilkakrotnie przy pomocy lin wyciągały się nawzajem 
z tarapatów. Właściwy  wyjazd rozpoczął się od spotkania w okoli-
cach Pustyni Błędowskiej, po czym  sporą kolumna 15 samochodów 
ruszyliśmy w trasę. Dzień obfitował w bardzo wiele atrakcji i emocji 
a ze względu na charakter trasy poza pięknymi widokami również  
w widowiskową jazdę.
Jak dotąd był to najprawdopodobniej wyjazd  z największą częstotli-
wością używania sprzętów pomagających uwolnić pojazdy z opresji. 
Pracowała większość wyciągarek, regularnie używane były taśmy, liny 
i szekle,łopaty i szpadle,  ponadto bardzo  przydatna okazała się piła 
łańcuchowa dzięki której udało się uwolnić z lodowej pułapki Nissana 
Patrola  Przy okazji – 15sto centymetrowy lód nie utrzyma Patrola-to 
już wiemy :-) Jak długo można wyjeżdżać z głębokich i zamarzniętych 
kolein? Naprawdę bardzo długo, bez szpadla  chyba nierealne! 
Zatem kilka faktów: nowa trasa, dużo mokrego i głębokiego śnie-
gu, woda, piach, błoto, kilka rozszczelnionych kół, drobne awarie, 
samochody zakopane w bagnie i piasku, wyciągarki na obrotach, w 
połowie dnia pyszny, gorący żurek oraz przede wszystkim wspaniali 
uczestnicy. Dziękujemy za aktywność i wzajemną pomoc!
Nadchodzi marzec a w marcu święto naszych Pań czyli Dzień Kobiet. 
Z tej okazji szykujemy wyjątkową imprezę, szczegóły niebawem na 
naszej stronie 16kiloblota.pl oraz profilu FB a w Gwarku  z  pewnością 
pojawi się relacja!

www.facebook.com/16kiloblota/

tel 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

XIV MISTRZOSTWA GMINY  
W KLUSZKOWCACH JUŻ ZA NAMI

Chińskie przysłowie mówi: „Nie możesz cofnąć dnia, ale możesz go nie 
stracić”. Chyba nikt z prawie 120 zawodników i sekundujących im rodzin 
nie uzna tego dnia za stracony. Bo właściwie wszystkie życzenia spełnione: 
sportowa rywalizacja, prześliczna, słoneczna pogoda i „pełny brzuch”,  bo 
pieczona kiełbaska na stoku smakuje na pewno inaczej. 
Trudno już właściwie powta-
rzać, że co roku mieszkańcy 
gminy Wielka Wieś spotykają 
się w górskiej miejscowości, 
Kluszkowce, by sprawdzić swo-
je umiejętności w narciarstwie 
alpejskim, ale też miło spędzić 
czas w towarzystwie rodziny 
i znajomych.
Jak co roku trasę przejazdu sla-
lomu giganta ustawił Pan Piotr 
Nowacki, delegat techniczny 
Polskiego Związku Narciar-
skiego, który również wręczał 
medale i puchary dla zwy-
cięzców wraz radnym gminy 
Wielka Wieś, Panem Robertem 
Łosiem. Pan radny w imieniu 
wójta gminy serdecznie podzię-
kował i pogratulował wszyst-
kim uczestnikom zawodów.
Dziękujemy za udział w zawo-
dach i do zobaczenia w przy-
szłym roku!!!

tekst: Lesław Przewoźniak 
www.wielka-wies.pl.

MAŁOPOLSKA ORKIESTRA 
KAMERALNA W CENTRUM KULTURY

„Z muzyką przez kontynenty” koncert w wykonaniu Małopolskiej 
Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Joanny Natalii Ślusarczyk, to już 
dziesiąta edycja zabierzowskich spotkań z muzyką klasyczną i rozryw-
kową. Tym razem wykonawcy zabrali słuchaczy w podróż do odległych 
czasem zakątków i kultur. 
Koncert rozpoczął się od V 
Tańca węgierskiego Johan-
nesa Brahmsa, pochodzącego 
z cyklu 21 melodii opartych 
na węgierskich motywach 
ludowych. Orkiestra wykona-
ła Taniec pastuszków, Taniec 
chiński, Taniec arabski oraz 
Trepak (taniec rosyjski) pocho-
dzące ze słynnego baletu Piotra 
Czajkowskiego „Dziadek do 
orzechów”.
W dalszej części koncertu 
został zaprezentowany Walc 
z Serenady na orkiestrę smycz-
kową Mieczysława Karłowi-
cza, polskiego kompozytora 
nurtu późnego romantyzmu 
oraz Walc z filmu Trędowata 
Wojciecha Kilara. Na zakoń-
czenie tego fragmentu koncer-
tu Orkiestra wykonała Walc 
fińskiego kompozytora Jana 
Sibeliusa , Valse triste zwany 
Walcem smutnym, który miał 
towarzyszyć przejmującej sce-
nie śmierci głównego bohatera 
z dramacie Kuolema.
Orkiestra wykonała także Polkę 
Dziadek, która w Polsce stała 
się w latach 70-tych sygnałem 
Lata z Radiem, następnie prze-
niosła wszystkich słuchaczy 
w świat rumuńskich tańców 
ludowych Bela Bartoka (Taniec 
z pałeczką, Taniec z szarfą, 
Rumuńska polska).

Następnym przystank iem 
w muzycznej podróży było 
południe Europy – Intermezzo-
włoskiego kompozytora Pietro 
Mascagniego z opery Cavalleria 
rusticana, której akcja rozgrywa 
się na słonecznej Sycylii. Stam-
tąd muzycy przenieśli wszyst-
kich z orientalne melodie i rytm 
prezentując Pamiątkę z Algieru 
oraz Taniec Armeński.
Ostatnia część koncertu nawią-
zywała do słonecznej Mace-
donii. Orkiestra zagrała także 
w rytmach hiszpańskiej haba-
nery w popularnej, głównie 
w Meksyku i krajach Ameryki 
Południowej piosenkę La Palo-
ma oraz Swingową suitę słyn-

nych standardów jazzowych.
Małopolska Orkiestra Kame-
ralna została nagrodzona wiel-
kimi brawami, a na bis wykona-
ła Radetzky March oraz Annen 
-Polka Johanna Straussa.
Samorządowe Centrum Kul-
tury składa serdeczne podzię-
kowania Sołectwu Zabierzów 
oraz Delikatesom Centrum za 
pomoc w realizacji przedsię-
wzięcia.

Tekst i zdjęcia SCKiPGZ

www.zabierzow.org.pl
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F.H.U. KMK
MICHAŁ KARPIEL
UL. GDYŃSKA 10, 31-323 KRAKÓW
tel.: 12 415 96 64
e-mail: kmk@oknoplast.com.pl  

OFERUJEMY: 

 OKNA PVC, DREWNIANE I ALUMINIOWE

 DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 BRAMY GARAŻOWE

 PARAPETY WEWNĘTRZNE (PVC, MDF, KONGLOMERAT 

MARMUROWY) I ZEWNĘTRZNE (STALOWE I ALUMINIOWE)

 ROLETY ZEWNĘTRZNE (ZE STEROWANIEM RĘCZNYM ORAZ 

AUTOMATYCZNYM)

 ROLETKI MATERIAŁOWE

 ŻALUZJE PLISOWANE

 OGRODY ZIMOWE

 MOSKITIERY

 
Jak uchronić się przed smogiem??

Niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy konieczna 
jest wymiana okien, przy jednocześnie wadliwie działającej 
wentylacji w pomieszczeniach. 

Możemy bez obaw założyć, iż różnica pomiędzy starą nieszczelną 
stolarką, a nową jest drastycznie duża jeśli chodzi o parametry 
szczelności. 

W takiej sytuacji należy pamiętać, aby przy zamawianiu nowych 
okien dobrać odpowiedni rodzaj nawiewnika, w tym pomoże 
oczywiście doświadczony handlowiec. Mamy na rynku 
nawiewniki ciśnieniowe, higrosterowane, charakteryzujące się 
również różnymi parametrami akustycznymi. 

Niezależnie od wybranego rodzaju nawiewnika można 
zastosować czerpnię, czyli element montowany na zewnętrznej 
części ramy okna, która będzie miała filtr pochłaniający cząsteczki 
pyłów PM 10 oraz PM 2,5. 

Filtry dostępne są w trzech różnych rodzajach jeśli chodzi                     
o stopień wyłapywania zanieczyszczeń. Te, które pochłaniają 
najwięcej dobrze jest stosować w okresie jesienno– zimowym, 
zaś te które charakteryzują niższe stopnie pochłaniania w okresie 
wiosenno- letnim. 

Jeżeli chodzi o okna już wymienione z zamontowanym 
nawiewnikiem , również nie ma problemu z zastosowaniem 
nawiewnika antysmogowego. 

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zapraszamy do 
kontaktu z Naszym salonem. 

DOMOWE SPA. EGZOTYCZNY RELAKS  
WE WŁASNYCH CZTERECH KĄTACH

Kto nie chciałby mieć w domu własnego SPA? Najlepiej z basenem, gabinetem masażu i sauną… Cóż, zdecydo-
wana większość z nas może o tym tylko pomarzyć. Albo stworzyć sobie jego namiastkę we własnych czterech 
kątach. W wersji budżetowej rzecz jasna, bo przecież nie chcemy się stresować debetem na koncie… 
Kilkanaście lat temu, kiedy o SPA 
jeszcze mało kto w Polsce słyszał, 
niemal wszystkie tego typu miejsca 
były urządzane w podobnej styli-
styce: na biało, czysto, pachnąco, 
elegancko i mniej lub bardziej luk-
susowo. 
Teraz coraz więcej przybytków tego 
rodzaju stawia na egzotyczne moty-
wy kojarzące się z wakacjami w Azji 
i bliskim kontaktem z naturą. Nic 
dziwnego, w końcu coraz więcej z nas 
na letni urlop wybiera właśnie te 
kierunki, a do tego zaczynamy zda-
wać sobie sprawę, że dbanie o spokój 
ducha oraz relaks jest równie ważne, 
co zbilansowana dieta czy ruch. 
O co w tym naprawdę chodzi?

No właśnie. Bo SPA, mimo że 
kojarzy się głównie z zabiegami 
pielęgnacyjnymi na twarz i ciało, 
tak naprawdę ma służyć temu, by 
odpocząć, zrelaksować się i poczuć 
dobrze samej lub samemu ze sobą. 
A to można osiągnąć na wiele sposo-
bów. My sugerujemy ten najprostszy 
– w domowym zaciszu. 
Jak zatem stworzyć sobie atmos-
ferę niczym wprost z hotelowego 
gabinetu odnowy w egzotycznym 
kraju, kiedy jest środek zimy, a my do 
dyspozycji mamy kilkadziesiąt, góra 
kilkaset złotych i własne, niewielkie 
mieszkanie?  
– Na pewno przyda się kilka deko-
racji i ulubionych kosmetyków do 
pielęgnacji (każda z nas ma w tej 
kwestii inne preferencje), relak-
sacyjna muzyka, zapachy – czy 
to w postaci zapachowych świec, 
kadzidełek, czy też olejku do masażu 
o aromacie ulubionych kwiatów lub 

owoców, i, przede wszystkim, czas 
tylko dla siebie – wylicza ekspertka 
marki KiK.

Spokojna rozgrzewka

Przygotowania do kompleksowego 
odpoczynku na miarę SPA najlepiej 
zacząć od porządnego wywietrze-
nia mieszkania, włączenia muzyki 
i poruszania się. Nie chodzi o żaden 
trening, podczas którego wylejemy 
z siebie siódme poty, raczej o kilka 
podstawowych ćwiczeń rozciągają-
cych, które możemy znaleźć nawet 
w Internecie. Krótka, 10-15-minu-
towa sesja, będzie w sam raz. 
– Taka „rozgrzewka” będzie jesz-
cze przyjemniejsza, jeśli pokój ude-
korujemy na przykład miękkimi 
pufami do siedzenia w orientalne 
wzory. Jeśli mamy w domu rośliny 
doniczkowe, tym lepiej – każdy kon-
takt z naturą, zwłaszcza zimą, jest 
dla naszego organizmu zbawien-
ny i już samo patrzenie na rośliny 
może zdziałać wiele dobrego – mówi 
specjalistka KiK. 

Świece zabierzmy ze sobą do łazien-
ki razem z kilkoma puchatymi 
ręcznikami, by towarzyszyły nam 
w relaksującej kąpieli. Odpoczynek 
w wannie w odpowiednim otoczeniu 
to relaks dla wszystkich zmysłów, 
a zmęczonym od ekranu komputera 
i telefonu oczom na pewno dobrze 
zrobi łagodne światło świec. Może-
my dla lepszego efektu umieścić je 
w ozdobnych metalowych (nie stłuką 
się) świecznikach w kształcie kwiatu 
lotosu albo ażurowych latarenkach. 
Są niewielkie, więc znajdzie się dla 
nich miejsce w nawet najmniejszej 
łazience (po relaksacyjnym rytuale 
można je z niej wynieść), a doskonale 
przywołują skojarzenia z tajskimi 
ogrodami czy arabskimi łaźniami.  
Niezależnie od tego, czy w trakcie 
kąpieli nałożymy na twarz masecz-
kę, czy skupimy się na dokładnym, 
oczyszczającym peelingu całego cia-
ła (np. fusami z kawy albo z pomocą 
wygodnej szczotki na długiej rączce), 
czy też będziemy wolały po prostu 

poleniuchować w wodzie, po wyjściu 
z wanny dobrze byłoby nawilżyć 
skórę. – Możemy do tego użyć olej-
ku i specjalnej rękawicy do masa-
żu z metalowymi kulkami, które 
pomogą wygładzić i ujędrnić skórę. 
Po takiej kilkunastominutowej sesji 
odpłaci się wspaniałym wyglądem 
i blaskiem, którego nie zapewni 
nawet najdroższy rozświetlający bal-
sam – podpowiada ekspertka z KiK.

Co dalej?

Co dalej? To zależy od nas i tego, 
co sprawia nam największą przy-
jemność. Najważniejsze, by nas to 
zrelaksowało i pomogło jeszcze na 
chwilę zapomnieć o obowiązkach 
i kłopotach. Na to na pewno przyj-
dzie czas, tylko jeszcze nie teraz!  

www.kik-textilien.com

Przekaż 1% 
na Ratuj Tenczyn

Po raz kolejny apelujemy do Miłośni-
ków Tenczyna o przekazywanie stowa-
rzyszeniu Ratuj Tenczyn 1% podatków.  
W tym roku można to zrobić używając do rozliczenia 
podatków dedykowanego oprogramowania. PIT 
możecie wypełnić online lub pobierając program 
za darmo na własny komputer.

KRS 0000332177

Program PIT dostarcza firma www.pitax.pl. 
Łatwe podatki.
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DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka  

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

DO SPRZEDANIA  
dom 63 m kw w Rudnie, obok 

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

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a w 

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

Cena: 89 tys. PLN.

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

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

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

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

DO SPRZEDANIA  
Piękna, widokowa działka budow-

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

Cena: 160 tys. PLN.

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

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

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

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 140 m kw w Okleśnej, gm. Alwernia, działka 13 a. Cena: 365 tys. PLN.
2. Dom 100 m kw. w Brodłach, gm. Alewernia, działka 29 a. Cena: 340 tys. PLN.
3. Dom 100 m kw. w Myślachowicach, działka 5 a. Cena: 240 tys. PLN.
4. Dom w Filipowicach 200 m kw, działka 13 a. Cena: 330 tys. PLN.
5. Dom 80 m kw. w Cholerzynie, działka 10 a. Cena: 330 tys. PLN.
6. Dom 140 m kw. w Żarach, działka 14 a. Cena: 420 tys. PLN.
7. Dom 240 m kw w Zabierzowie , działka 13 a. Cena: 450 tys. PLN.
8. Dom 160 m kw. w Morawicy działka 36 a. Cena: 350 tys. PLN. 
9. Dom 160 m kw w Siedlcu, działka 9 a. Cena: 930 tys. PLN.
10. Dom 120 m kw w Tenczynku, działka 12 a. Cena: 410 tys. PLN.
11. Dom 63 m kw w Rudnie koło Tenczynka, działka ok. 15 a. Cena: 180 tys. PLN.
12. Dom 308 m kw. w Rudnie koło Tenczynka, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
13. Dom 168 m kw w Krzeszowicach, działka 14 a. Cena 445 tys. PLN.
14. Dom 380 m kw w Krzeszowicach plus budynek użytkowy z dwoma mieszkaniami, 

działka 6,5 a. Cena: 460 tys. PLN.
15. Dom 340 m kw w Chrzanowie, działka 39 a. Cena 1.390 tys. PLN.
16. Dom w Radwanowicach z przeznaczeniem do wyburzenia lub totalnego remontu na 

działce budowlano-usługowej M1U, o pow. 16 a. Cena: 200 tys. PLN.
17. Dom 240 m kw w Beskidzie Niskim, działka 20 a. Cena: 390 tys. PLN.
18. Mieszkanie w Trzebini, 37 m kw. Cena: 150 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
19. Działka budowlana 27 a w Mnikowie. Cena: 320 tys. PLN.
20. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
21. Działka budowlana 32 a w Rudawie. Dla dewelopera lub prywatnie. Cena: 426 tys. PLN.
22. Działka budowlana 16 a w Czernej. Cena: 120 tys. PLN.
23. Działka budowlana 8 a w Czubrowicach. Cena: 65 tys. PLN.
24. Działka budowlana 10 a w Racławicach. Cena: 65 tys. PLN.
25. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 200 tys. PLN.
26. Działka ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
27. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
28. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a w Krzeszowicach. Cena: 150 tys. PLN.
29. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
30. Działka budowlana 10 a w Siedlcu z projektem domu. Cena: 89 tys. PLN.
31. Działka budowlana 10 a w Siedlcu. Cena: 160 tys. PLN.
32. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
33. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
34. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
35. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
36. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
37. Działka budowlana 15 a w Tenczynku. Cena: 210 tys. PLN.
38. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
39. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
40. 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.

41. Działka 54 a w Nawojowej Górze. Cena: 85 tys. PLN.
42. Działka budowlana 8,5 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 75 tys. PLN.
43. Działka budowlana 23 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 130 tys. PLN.
44. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
45. Działka budowlano-usługowa 13,5 a w Młynce gm. Zabierzów.  Cena: 165 tys. PLN.
46. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.

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

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

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

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

Zabierzowie, działka 3 a. Cena: 445 tys. PLN.

71. Budynek użytkowy położny 4 km od Krzeszowic, pow. 178 m kw, działka 3 a.  
Cena: 185 tys. PLN.

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

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

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

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

140 m kw do wyburzenia lub remontu. Cena: 200 tys. PLN. 
77. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
78. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
79. Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
80. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
81. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
82. Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
83. Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
84. Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
85. Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.

86. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  
(podana cena dotyczy działki 15 a).

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

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
92. Mieszkanie jednopokojowe, kuchnia, wspólna łazienka, w Myślachowicach, gm. 

Trzebinia. Cena 600 PLN z mediami za m-c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cena: 85 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

Cena: 1.390 TYS. PLN.  

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA  
dom o pow. 120 m kw.,  

do wykończenia, w Tenczynku,  
na działce 12 a.

Cena: 410 tys. PLN.  

DO SPRZEDANIA 
przepięknie położona działka,  

o powierzchni 83 a w Nowej Górze 
gm. Krzeszowice.  

Działka z przeznaczeniem dla 
dewelopera bądź prywatnie. 

Cena: 180 tys. PLN.

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

przy drodze gminnej . 
Cena: 880 tys. PLN.

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

ponad 300 m kw, działka 
widokowa 30 a. 

Cena: 1.390 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
przepiękna, widokowa i ostatnia w ciągu 

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

asfaltową gminną. 
Cena: 75 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
widokowa, bajecznie położona działka 

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

Cena: 120 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 11 a w Brzezince, 

w spokojnej lokalizacji. Media 
przy działce. Działka ogrodzona i 

zagospodarowana. 
Cena: 170 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom w Morawicy o pow. 80 m kw 

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

Cena: 350 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
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  
zadbany dom o pow. 240 m kw na 

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

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

budynek użytkowy z dwoma 
mieszkaniami, działka 6,5 a. 

Cena: 460 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
 ładna działka budowlana  

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

Cena: 79 tys. PLN.

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

widokowym miejscu w Krzeszowicach

Cena: 445 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

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

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

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

Cena: 75 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„MISZ MASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3” PREMIERA

 • 25.01 - 31.01 godz. 15.45, 18.00, 20.15 • 1.02 - godz. 19.30 , 21.30 •
• 2.02 - 7.02 godz. 15.45, 18.00, 20.15 •

 czas projekcji: 100 min.; prod. Polska – od 12 lat; gatunek: komedia; reżyseria: K. Piwowarski;  
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł.  ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. 

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„RALPH DEMOLKA W INTERNECIE”  2D dubbing                                
 • 8.02 - 9.02 godz. 15.45 • 10.02 – kino nieczynne • 11.02 - 17.02 godz. 15.45 •

 czas projekcji: 112 min.; prod. USA– b/o; gatunek: animacja/familijny; reżyseria: R. Moore
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł.  ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. 

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„PLANETA SINGLI 3” PREMIERA
• 8.02 - 9.02 godz. 18.00, 20.30 • 10.02 – kino nieczynne •  

• 11.02 - 17.02 godz. 18.00, 20.30 • 18.02 – 21.02 godz. 17.00, 19.30•
czas projekcji: 105 min.; prod. Polska– od 12 lat; gatunek: komedia romantyczna; reżyseria: S. Akina

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

„CORGI, PSIAK KRÓLOWEJ”  2D dubbing   PREMIERA 
• 23.02 - 24.02 godz. 14.00, 15.45 SEANSE PRZEDPREMIEROWE  •          
• 2.03 - 7.03 godz. 14.00, 15.45 • 8.03 – 14.03 godz. 16.00, 18.00

czas projekcji: 90 min.; prod. Belgia – b/o; gatunek: animacja/komedia; reżyseria: B. Stassen
Cena biletu: Piątek – Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł.  ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„KOBIETY MAFII 2” PREMIERA
• 22.02 - 24.02 godz. 17.30, 20.30 • 25.02 - 28.02 godz. 17.00, 20.00 • 1.03 – kino nieczynne •

• 2.03 - 7.03 godz. 17.30, 20.30 • 8.03 – 14.03 godz. 20.00 •
czas projekcji: 130 min.; prod. Polska– od 15 lat; gatunek: sensacyjny; reżyseria: P. Vega

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

KRZESZOWICE

LISZKI

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„KOBIETY MAFII 2”  

• 22.02, 26.02, 27.02, 28.02, 24.01  - 17:30, 20:00 • 23.02, 24.02 - 17:00, 19:30 • 
• 01.03 - 18:00, 20:30 • 02.03, 03.03 - 17:00, 19:45 • 05.03, 06.03, 07.03 - 19:30 • 

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

„ASTERIKS I OBELIKS. TAJEMNICA MAGICZNEGO WYWARU”  (dubbing pl) 
• 01.03 - 16:00 • 02.03, 03.03 - 15:00 • 05.03, 06.03, 07.03 - 17:00 • 

czas trwania: 90, animowany, Francja; Cena biletów - 14 zł i 12 zł

„LEGO PRZYGODA 2”  (dubbing pl) 
• 20.02, 21.02 - 17:00 • 22.02, 26.02, 27.02, 28.02 - 15:30 • 23.02, 24.02 - 15:00 • 

czas trwania: 100, animowany, USA; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„PLANETA SINGLI 3” 
• 20.02 - 19:30 • 

czas trwania: 90, komedia rom., Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

„CAŁE SZCZĘŚCIE”  
• 15.03, 19.03, 20.03 - 18:00, 20:15 • 16.03, 17.03 - 17:00, 19:30 • 
czas trwania: 110, komedia rom., Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

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

24 marca 2019 roku o godzinie 16:00 w Kinie Sztuka w Chrzanowie zostanie zaprezentowany 
- zrekonstruowany cyfrowo koncert - złożony z dwóch legendarnych koncertów zarejestrowanych 
w 1963 roku (Knokke-Le-Zoute) i w 1966 roku (Les Adieux á L̀ Olympia) - jednego z największych 
twórców francuskiej piosenki, piosenkarza i aktora - „Jacques’a Brela pt. Brel, nie opuszczaj nas/
Brel. Ne nous quitte pas”.
W 2018 roku przypadała 40. rocznica śmierci znakomitego belgijskiego barda, kompozytora, 
piosenkarza i aktora - Jacques’a Brela. By uhonorować twórczość artysty, zostały zrekonstruowane 
cyfrowo dwa koncerty, które zachwycają wielbicieli Brela zasłuchanych w jego muzyce od lat, 
ale i poruszają nowe pokolenia. Pełne pasji wykonania, ich prostota i intensywność, siła poezji 
i charyzma Brela niosą słuchaczom niezapomniane przeżycia. Jak mówi jego syn - France Brel - 
publiczność pozostawała często w przekonaniu, że artysta przybył do ich miasta śpiewać tylko 
dla nich. Dla każdego z osobna.
Bilety: 25 zł/20 zł do nabycia w kasie kina, Informacji MOKSiR w Chrzanowie oraz online (na 
stronie kina).

Michał Baca urodził się w Krakowie w 1958 r. Studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie ukończył dyplomem w pracowni prof. Juliusza Joniaka w roku 1983. Jest 
stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Prezydenta m. Krakowa.
Autor 45. wystaw indywidualnych, m.in. w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Zakopanem, Olsztynie, 
a także w Akwizgranie, Frankfurcie, Norymberdze, Wiedniu, Thorn (Holandia), Eferding (Austria) 
i Florencji. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in. we 
Francji, Szwecji, Danii, Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA. Laureat kilku nagród i wyróżnień 
w ogólnopolskich konkursach malarskich. Jego prace znajdują się w licznych ko-lekcjach instytucji 
i osób prywatnych w kraju i zagranicą.

Artysta o wystawie:
Na obrazach pokazanych na wystawie próbuję zmierzyć się z wizerunkiem człowieka, jego 
wyglądem, mową ciała i psychologią postaci. Frapuje mnie ludzka odmienność, bo każdy z nas, 
mimo pozornych podobieństw, nosi indywidualne piętno, które nigdy
się nie powtarza. Z drugiej strony ów charakterystyczny rys, który wyróżnia portretowanego z 
tłumu, generuje wielobarwną mozaikę tematów: beztroskę młodości, wdzięk i urodę kobiet, 
dojrzałość wieku męskiego, gorycz przemijania, zadumę starości.

Wystawa czynna do 15 marca 2019 r.
www.ckiskrzeszowice.pl
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, 
Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola 
Filipowska, Zalas, (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, 
Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, 
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności 
publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, 
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń 
lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma 
są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być 
powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

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

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

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

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

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

ASANKA (ASIA)
Jest naprawdę śliczna, nieduża (12 kg), o smukłej budowie i o pięknej kolorystyce sierści. Asia jest 
psem trochę wycofanym. Nie lubi obcych ludzi, nie szuka z nimi kontaktu. Być może wynika to z wcze-
śniejszego jej sposobu życia. Ponad miesiąc błąkała się po jednej z podkrakowskich miejscowości. 
Uciekała przed ludźmi, nie dając się złapać. Radziła sobie jak umiała... a to ktoś coś rzucił do jedzenia, 
a to udało jej się wyjeść resztki z cudzej, psiej miski. Asia potrzebuje więcej czasu, by przyzwyczaić 
się do nowej sytuacji i zaufać. Potrzebuje dla siebie człowieka cierpliwego, odpowiedzialnego 
i mądrego. Jest młodziutkim psem (około 3 lata) i wierzymy, że wiele rzeczy da się jeszcze u niej 
wypracować i zmienić.  Tel. 783 553 197.

SUZI
To takie smutne, kiedy pies żyjący samotnie w polach przez kilka tygodni, uciekający na widok ludzi, 
już po złapaniu czeka na otwarcie drzwi do obcego samochodu, a później do niego szybko wskakuje. 
Samochód kojarzy mu się z czymś znajomym, przyjemnym, z wycieczkami, ze spacerami. Może liczy, 
że ten samochód zawiezie go do dobrze znajomego miejsca, do domu? A później rozczarowanie 
w oczach tego psa, że jednak nie zawozi... Suzi nie jest już młodym psem (około 7 lat), nie jest też 
psem ufnym w stosunku do obcych. Ale u nas w przytulisku szybko poczuła się bezpiecznie i okazało 
się, że jest psem, który ma ogromną potrzebę przynależenia do kogoś. 
Tel. 783 553 197.

PINIO
To już dziadziuś z siwizną na pyszczku, z bielmem na oczach, z tęsknotą w sercu. Zamyślony, zadumany, 
czasami nawet zakłopotany sytuacją jaka go spotkała. Wylądować w przytulisku na stare lata to nie 
powód przecież do radości..., ale Pinio daje radę, no bo jakoś musi. Zgadza się na wszystko, oprócz 
noszenia na rękach. To jedyna rzecz jakiej nie lubi, ale bardzo lubi jeść, spać, podreptać na spacerku 
i poszczekać. Pinio ma około 13 lat (może nawet więcej). Waży 7 kg. Marzy mu się dom spokojny, bez 
małych dzieci, najlepiej z drugim starszym pieskiem (ale niekoniecznie). 
Tel. 783 553 197.

CEZAREK
Cezarek to wspaniały, kochany, przemiły psiak o łagodnym usposobieniu. Psiak trafił do nas z bra-
ciszkiem. Cezarek jest brązowy, ma krótką, mięciutką sierść. Jest wpatrzony w opiekunów, doskonale 
dogaduje się z innymi pieskami. Cezarek urodził się ok. 20.10.2018 r. Obecnie waży ok. 4,0 kg, jako 
dorosły psiak nie powinien przekroczyć 10 kg. Dla Cezarka szukamy dobrego, kochającego domu, 
który poświęci mu czas i uwagę. Szczeniaki wydajemy jako psy DOMOWE. Prosimy by pamiętać, że 
opieka nad szczenięciem wymaga czasu, konsekwencji i uwagi.Maluchy mogą niszczyć, płakać pod 
nieobecność właściciela, muszą być uczone czystości. To pojętne zwierzaki, ale potrzebują wzorca 
- w tym przypadku nas, ludzi. Bardzo prosimy o przemyślaną decyzję. 

FAJRANT
Fajrant to bardzo pozytywny, miły, grzeczny piesek o łagodnym usposobieniu. Psiak ładnie chodzi 
na smyczy, nie wyrywa się choć szuka kontaktu z człowiekiem. Ma mięciutką, nieco krótszą kufę, 
piękne, równomierne podpalanie. Ma krótką, lśniącą, zadbaną okrywę, jest w dobrej kondycji. Lubi 
wywracać się brzuszkiem do góry, jest bardzo przyjaznym maluchem.  Z całą pewnością dobrze 
odnajduje się w domu. Fajrant jest przyjazny w stosunku do innych piesków, nie sprawia problemów. 
Trzyma się człowieka i widać, że bardzo lubi przebywać w towarzystwie ludzi. Jest w dobrej kon-
dycji, zadbany. Piesek ma około 2 lat, waży ok. 12 kg. Większy nie będzie. Bardzo prosimy o dobry 
i troskliwy dom dla Fajrancika.

CATBURY
Catbury to bardzo wesoły, energiczny, przyjazny, pozytywnie do ludzi nastawiony piesek o bardzo 
łagodnym usposobieniu. Psiak ma maksymalnie około 2 lat, jest zadbany, w dobrej kondycji, waży 
ok. 15 kg. Catbury uwielbia kontakt z ludźmi, jest śliczny i bardzo uroczy. Cadbury ma piękną, czeko-
ladową okrywę włosową. To wspaniały, kochany, wesoły psiak o niesamowitych oczkach i pięknych, 
zdrowych białych ząbkach. Piesek potrafi chodzić na smyczy, jest wpatrzony w opiekunów. Doskonale 
dogaduje się z ludźmi, nie ma z nim żadnych problemów. Catbury nie jest typem leniwego kanapowca, 
a wesołego psiaka zawsze gotowego iść na spacer, bawić się, biegać i cieszącego się z każdego gestu 
skierowanego w jego stronę. Za kratami boksu czasem płacze, bardzo czeka na bliskość, przytulenie, 
zabawę. Bardzo prosimy o kochający dom dla Catburego. 



32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata
doświadczenia

KOT BZIUTEK NADAL POSZUKIWANY 
Jest dużym czarnym kotem, ale z jasną sierścią przy skórze,  

co widać dopiero z bliska.
Poszukujemy go od 26 września, wciąż nie tracimy nadziei… 

Kiedy go przygarnęliśmy, miał kilka miesięcy, teraz ma ponad 
12 lat i jest członkiem naszej rodziny.

Będziemy wdzięczni za jakiekolwiek informacje na jego temat.  

Tel. 696 595 118
Prosimy też o udostępnianie posta na jego temat z FB Zaginione / Znalezione zwierzęta - KRAKÓW i okolice.

Dziękujemy!
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Pstryk! I nIskIe 
oProcentowanIe
włączone

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,57%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 78 480 zł, całkowita kwota do zapłaty: 109 156,82 zł, oprocentowanie 
zmienne: 5,9%, całkowity koszt kredytu: 30 676,82 zł (w tym prowizja: 4920,64 zł (5,9%), odsetki: 25 756,18 zł), 114 równych miesięcznych rat w wysokości 957,52 zł. Kalkulacja została dokonana 
na 1.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Warunkiem skorzystania z oferty Wygodna Konsolidacja jest spłata minimum jednego zobowiązania na łączną kwotę nie mniejszą niż 5000 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 oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank SA.

RRSO 7,57%

KREDYT KONSOLIDACYJNY

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

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

tel. 530 001 734 

wywóz drewna z lasu

cięcie drewna pod wymiar

łupanie drewna

Kominki Fire-kom
Luborzyca 191, 32-010 Luborzyca

Budynek stacji benzynowej Petro Plus

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ?
Nasze atuty: 

• Wykształcenie prawnicze właścicielki Biura, poparte wieloletnią praktyką  
w zakresie stosowania prawa

• Doświadczenie zawodowe dotyczące rynku nieruchomości oraz działań 
marketingowych i reklamy

• Stałe poszerzanie wiedzy, m.in. poprzez udział w szkoleniach tematycznych
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
• Rzetelne sprawdzanie stanu nieruchomości od strony prawnej i faktycznej 
• Kompletowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości
• Stała współpraca ze sprawdzonym i rzetelnym notariuszem
• Możliwość polecenia zaufanych specjalistów, m.in. geodety, architekta,  

agenta ubezpieczeniowego, firm remontowo-budowlanych
• Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach gazety „Gwarek Małopolski”, 

ukazującej się na obszarze pięciu gmin, a także wybranych ofert na łamach 
„Gwarka Olkuskiego” i „Gwarka Zawierciańskiego” 

• Stałe zamieszczanie ofert Klientów na łamach płatnych oraz bezpłatnych 
branżowych portali internetowych

• Najczęściej działamy z polecenia – nasi Klienci polecają nas kolejnym
• Prócz wiedzy i doświadczenia kierujemy się ciepłym podejściem do Klienta 

- od momentu podpisania umowy pośrednictwa do doprowadzenia do 
pożądanej przez Klienta transakcji

• „Twoja satysfakcja naszym sukcesem” to dewiza, którą wprowadzamy w życie

Pośredniczymy w sprzedaży, kupnie oraz najmie domów, mieszkań, 
lokali użytkowych, obiektów komercyjnych i działek. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  
i zgłaszania nam swoich nieruchomości:

Tel. 796 351 499 • 696 595 118
e-mail: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl


